Camerabewaking
Daxis lanceerde jaren geleden haar eigen camerabewakingspakket ‘Sequrebox’. Een softwarepakket
dat op een computer of server geïnstalleerd wordt op klantlocatie. Door geavanceerde
bewegingsdetectie ‘motiondetection’ worden de beelden geanalyseerd op beweging (of juist geen
beweging). Deze bewegingsmomenten worden door Sequrebox omgezet in alarmering.
Gebruikers worden door een mail, SMS of een geluid op de Sequrebox recorder bericht over de
alarmmelding. Hierdoor kan de gebruiker direct beelden bekijken. Door de Sequrebox view module
kan dat ook vanaf een locatie op Internet.
Het terugkijken van beelden gaat snel en accuraat vanwege de alarmmomenten met daarbij de
opgenomen beelden.

Sequrebox Cloud
Sequrebox is volledig opnieuw opgebouwd in de Cloud.
De Sequrebox Cloud dienst is een camerabewakingsdienst in de Cloud. Beelden worden
rechtstreeks van de camera afgeleverd en opgeslagen in de Cloud.

Slimme technieken, makkelijke opname in uw netwerk
Sequrebox Cloud maakt gebruik van de logica in de camera.
Met slimme technieken zorgt Sequrebox Cloud ervoor dat de camera zonder moeilijke
netwerkconfiguratie wordt opgenomen in uw netwerk.
De camera wordt aan Sequrebox Cloud gekoppeld en vanaf dat moment worden de
beelden naar het datacenter verstuurd.

Perfecte kwaliteit beelden
De IP-camera levert superieure kwaliteit. Ze leveren minimaal DVD kwaliteit af.

Bewegingsdetectie, snel beelden terugvinden bij alarmering
Om niet 24 uur lang beelden hoeven te bekijken wordt er gebruik gemaakt van
bewegingsdetectie. De gevoeligheid van beweging kan nauwkeurig worden
ingesteld waardoor Sequrebox bij beweging een alarmsignaal kan genereren. Dit
kan via SMS of mail. U wordt direct op de hoogte gesteld!
Multi alarmering
Maar er is meer….. In de Sequrebox portal bent u in staat meerdere personen
op te geven die worden gealarmeerd. Hierdoor kan er ook een alarm gaan naar het
beveiligingsbedrijf, of naar uw naasten.

Beelden bekijken, in de Sequrebox portal
Via de Sequrebox portal kunt u zowel de Live beelden bekijken en de opgenomen beelden. De
opgenomen beelden worden kunnen makkelijk worden gevonden door het alarmeringssysteem.
Hierdoor worden de relevante beelden per dag onder elkaar weergegeven.

Smartphone en tablet, Sequrebox via een app
Bij Sequrebox Cloud kan ook een app worden geïnstalleerd op uw tablet of
smartphone.
Bij alarmering bent u hierdoor direct in staat de live beelden te bekijken.

Sequrebox Service dienst
Sequrebox wordt geleverd door ICT’ers in hart en nieren. Hierdoor zijn we in staat om u tijdens de
installatie goed te helpen. Zo kunnen we bij u op locatie de installatie verzorgen, maar we kunnen u
ook ondersteunen via een remote connectie.
Gedurende werkdagen is er een helpdesk actief die u telefonisch kan ondersteunen tijdens
problemen.

Kortom
Kiest u voor Sequrebox Cloud, dan kiest u voor:
-

Geen hoge investering, u betaalt per maand.
Eenvoudige installatie.
Innovatieve Cloud dienst.
Minimaal DVD kwaliteit, meestal meer.
Smartphone en/of tablet app.
Snel beelden terugkijken.
Meerdere camera’s in de portal te bekijken.
Daxis – Maagdenburgstraat 22 – 7421 ZC Deventer – T: 0570-633242 - verkoop@daxis.nl

