STANLEY Security

STANLEY Videomanager

U wilt de veiligheid van uw mensen, goederen en locaties kunnen

Door gebruik te maken van STANLEY Videomanager beschikt de

waarborgen. Iedere mogelijke bedreiging moet dan ook snel

alarmcentrale in het geval van een overval- of inbraakalarm direct

worden opgepakt.

over live- en pre-alarm videobeelden waardoor de centralist direct
een juiste inschatting kan maken van de situatie. Dit is uitermate

STANLEY Alarmcentrale neemt u deze zorg uit handen. STANLEY

geschikt voor Live View. Videomanager biedt u daarnaast de

Alarmcentrale biedt een breed pakket aan beveiligingsdiensten,

mogelijkheid om beveiligingscamera’s of camera’s voor specifieke

waaronder het ontvangen en verwerken van al uw alarmmeldingen,

doeleinden te monitoren. Naast het live monitoren kunt u

bewaking op afstand (Remote Guarding) tot videoverificatie met

met één of meerdere gebruiker accounts opnames of beelden

Live View.

beheren via de Videomanager Camera Portal. Eigen opslag, alarm
via SMS, Twitter of E-mail behoren naast kenteken-, object- en

Dankzij de technologische voorsprong interpreteren de deskundige

gezichtsherkenning tot de mogelijkheden!

operators uw alarm razendsnel en herkennen zij een noodsituatie
meteen. Waar nodig schakelen zij direct politie en/of hulpdiensten

Standaard krijgt u bij uw aansluiting een video router voor de

in.

koppeling met het STANLEY Videomanager platform en een
STANLEY Videomanager gebruikersaccount. Overal waar u
internet toegang heeft kunt u platform onafhankelijk inloggen

Voordelen Videomanager
• Videoverificatie via live- en pre-alarm beelden

met iedere willekeurige browser.
De mobiele Videomanager portal heeft nagenoeg alle functies die
u heeft met uw desktop browser. De lay-out is opgemaakt voor

• Bewaking Video-router/Camera’s op aanwezigheid

weergave op alle tablets en smartphones met Android, Blackberry,
Apple of Windows (afhankelijk van HTML5 beschikbaarheid).

• Beveiligde verbinding met VPN SSL en HTTPS

U maakt eenvoudig een start button (snelkoppeling) aan op
uw bureaublad waarmee u altijd direct kunt inloggen om uw

• Opslag lokaal en in datacenter
• Aansluiten Video-router is eenvoudig
• Bestaand camera systeem blijft intact
• Alle merken camera’s zijn aan te sluiten
• IP/Coax of hybride systeem eenvoudig aansluiten
• Uitbreiding met software plug-ins mogelijk
• Via web app of browser overal veilig inloggen

Videomanager account te beheren!
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