| Sammanlänkade byggnader

MAXPRO® CLOUD – ÖVERSIKT

MAXPRO Cloud

MAXIMAL LÖNSAMHET
MAXPRO Cloud är en molnbaserad business intelligence-plattform som integrerar inbrottslarm, passerkontroll
och videoövervakning i ett och samma användargränssnitt på en eller flera anläggningar. Med MAXPRO
Cloud får användarna ut mer av systemen genom realtidsinsikter om verksamheten och meddelanden om
säkerhetshot som skickas ut omgående. Integratörer kan därmed glädja sig åt att de har en regelbunden
månadsinkomst från molnbaserade tjänster för passerkontroll och videoövervakning, samtidigt som
installations- och servicekostnader minskar. MAXimera återkommande månadsinkomster. MAXimera dina
installationer. MAXimera prestandan med MAXPRO Cloud.
• Plug- & play-utrustning som integrerar inbrottslarm,
passerkontroll och videoövervakning
• M
 olnbaserat system – effektivt och skalbart och enkelt
att bygga ut eftersom inga egna servrar behövs
• S
 ystemet är säkert med https-inloggning, 256-bitars
kryptering och datacentraler med hög tillgänglighet
 vsett för miljöer med god mobiltäckning
• A
som ger användarna tillgång till information
när som helst och var som helst
• A
 utomatisk uppgradering av programvara och
firmware minskar behovet av teknikerutryckningar
• E
 nkel inloggning för hantering av alla
konton från flera anläggningar

HUR FUNGERAR SYSTEMET?
BUTIK

BUTIK

GALAXY

ENVR/HQA DVR

Telefon

NetAXS-123
Plats - 2 (passerkontroll)
Plats - 1 (video)

Surfplatta

Videövervakningslösning-för flera anläggningar
(integrerat inbrottslarm, passerkontroll
och videoövervakning)
BUTIK

BUTIK

Bärbar dator

•

•

Dator

MAXimera intäkterna || MAXimera installationerna || MAXimera prestandan

VILKA ENHETER KAN MAN ANSLUTA?

NX1P

NVR- och HQA DVR-enheter

NX1MPS

Galaxy Flex & Dimension*

med hög prestanda

Levereras anslutningsklart
(Plug & Play)

Plug & Play- och molnförberett system

Molnförberett Plug & Play-system

Gränsenhet eller standardhöljen
som installationsalternativ

Upp till 5 MP (IP) eller 4 MP (HQA)
4, 8 eller 16 kanaler

Larmning/avlarmning/
återställning av system/grupp

Expanderbart med tilläggskort

Alla NVR-kanaler med PoE

Tar emot push- eller
e-postmeddelanden

Kompatibelt med alla äldre
NetAXS-123-installationer

Praktiska och flexibla
lagringsalternativ

Videoverifikation av inbrottslarm/
inpasseringar

* Galaxy Flex V3 (samtliga versioner) och Galaxy Dimension 48 resp. 96

MARKNADER
MAXPRO Cloud är en utmärkt lösning för små och medelstora företag med flera anläggningar. Enkel inloggning för flera
anläggningar ger kunderna möjlighet att logga in på och administrera systemen oavsett var man befinner sig.

Affärsfastigheter

Professionella
tjänster

Bekvämlighet

Små och medelstora
företag

Avlägset belägna
anläggningar

Typisk kund

Mervärde för kunden

• Flera anläggningar/lokalt eller nationellt

• Färre falsklarm tack vare bekräftelse av händelser

• Operatörer i nivellerad hierarki

• Ö
 kad effektivitet och lägre driftskostnader genom
att du får intelligenta insikter om verksamheten

• 1 000 m² eller mindre
• Byggnader med 3–4 in-/utgångar
• 6–8 kameror
• 30–50 anställda
• 8–12 inbrottslarmzoner

Fastighetsskötsel

• Ö
 kad butiksförsäljning genom övervakningsfunktioner
som hjälper dig att optimera kundtrafikflödet och kötid,
anställdas arbetsinsatser och renhållning i butiken
• Systemet är tillgängligt oavsett var man befinner sig
så att man kan fatta snabba, välgrundade beslut
• H
 antering av flera anläggningar genom enkel inloggning
för alla anläggningar
• Kontrollera händelser genom video av inbrott/inpasseringar

HUR REGISTRERAR MAN SIG?

Skapa ett molnkonto
(endast första gången)
https://mymaxprocloud.eu/signin
eller gå in på www.maxprocloud.com/se
Klicka på myaccount

Fyll i de återförsäljaruppgifter
som efterfrågas

Honeywell tar kontakt
med dig inom 3 dagar

SUPPORTINFORMATION

0-844 8000 235

För försäljning
välj alternativ 1

För teknisk support
välj alternativ 2

För vidare information:
www.maxprocloud.com/se
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