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360° cloud-based
beveiligingsoplossing

• 360° cloud-based camerabeveiliging oplossing
• Sla beelden op in de cloud
• Beheer camera’s en opnames met ons cloud-based
video management systeem

Eenvoudige
installatie
Één camera, vier
weergaven
Als ondernemer ben je op zoek naar een gemakkelijke en toegankelijke oplossing voor camerabeveiliging. Daarom kies je voor Cameramanager 360º. Met slechts één camera houd je je kassa,
entree, winkelschappen en displays in de gaten. Allemaal op hetzelfde moment. Volledig in de cloud.
Breng je camerabeveiliging online en heb altijd & overal toegang tot je camera’s en beelden.

Mis geen moment
Met Cameramanager 360º heb je de zekerheid dat
geen enkele gebeurtenis onopgemerkt blijft. Het geeft
je de mogelijkheid om, met slechts één camera, je gehele

Camera specificatie
• Panasonic WV-SF438 360º camera

bedrijf in de gaten te houden vanuit de cloud. Met één

• Live kijken en opnemen in
1x360º, 2x180º of 4x90º

klik op de knop wissel je tussen een 360° view, 2x 180°

• HD resolutie 1080P

views of 4x 90° views: een zorgeloze manier om je

• Wide dynamic range: kijk door
je winkelramen om te zien wat er
buiten gebeurd.

bedrijf te monitoren.

Gebruiksgemak

• Opname op SD kaart
• Bewegingsdetectie

Met onze innovatieve en gebruiksvriendelijke applicatie
heb je 24/7 toegang tot je camera en beelden. Altijd &
overal. Gebruik de app om te zien wat er in je bedrijf
gebeurt. Of kijk beelden terug op basis van bewegingsdetectie. Wanneer je camera een gebeurtenis detecteert,

Video management systeem

sturen we direct een push-notificatie zodat je direct

• Live beelden bekijken via
computer, smartphone en tablet

actie kunt ondernemen. It’s that simple.

• Veilige opslag van beelden
in de cloud

Opslag op een SD-kaart
Gebruik de SD-kaart van de camera om video’s lokaal
op te slaan, en gebruik vervolgens onze app om je lokaal
opgeslagen beelden overal ter wereld te bekijken.
Wanneer je SD-kaart uitvalt beginnen we direct met
opnemen van je beelden in de cloud. Afhankelijk van je

• Push notificaties en email
alerts wanneer beweging is
gedetecteerd of wanneer
de SD-kaart niet werkt
• Beheer en beweeg camera’s
op afstand met de
Cameramanager app

abonnement doen we dit 24 uur, 7 dagen of 30 dagen.
Met Cameramanager 360° mis je geen enkel moment.

meer informatie: www.cameramanager.com/360
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