1.000 m2 bedrijfsterrein
24/7 onder toezicht.
Flash Smart Eye
Camerabeveiliging
Wilt u uw bouwplaats, opslagruimte, industrieterrein
of leegstaande locatie beveiligen tegen diefstal
en vandalisme? Niet alleen directe schade door
inbraak en vernieling, maar ook indirecte schade
zoals vertraging in uw bouw- of productieproces,
kosten uw organisatie veel tijd en geld. Met Flash
Smart Eye bieden wij u een beveiligingssysteem
met 24/7 camerabewaking. Een kostenefficiënte
oplossing dankzij live toezicht op afstand!

De kunst
van het
verstaan.

Wij bieden u:

d
d

24/7 camerabewaking
koppeling gecertificeerde
meldkamer Trigion

d

Acute opvolging surveillance
indien nodig

d

Directe en tijdelijke inzetbaarheid
via ons flexibele huurconcept

Meer over Smart Eye?
+31 (0) 181 - 250 025
smart-eye.nl

Waarom Flash Smart Eye?

d D eskundig advies vooraf. Wij zijn ons ervan
bewust dat elke situatie vraagt om een
specifieke mobiele cameraoplossing met
andere functionaliteiten en aanvullende
dienstverlening. Wij bieden u een beveiligingssysteem op maat.

d P lug & Play. Flash Smart Eye is snel
geleverd én geplaatst. Het beveiligingssysteem is direct operationeel.

d K walitatief hoogstaande apparatuur. DankHoe werkt het?

zij de inzet van hoogwaardige IP camera’s en
geavanceerde analyse software in combinatie met gekwalificeerde meldkamer-

Door de toepassing van de modernste IP camera’s

ondersteuning bent u ervan verzekerd dat

en de meest geavanceerde analyse software

u geen valse meldingen ontvangt.

detecteert Flash Smart Eye ongewenste
situaties en legt die ook direct vast in beelden.
Op basis van deze beelden kan de meldkamer

d D irecte en tijdelijke inzetbaarheid via ons
flexibele huurconcept.

medewerker een livestream openen en op
locatie audio files afspelen. Indien noodzakelijk
kan ook direct een surveillant worden gewaarschuwd om de situatie ter plekke te bekijken.

Kan het nog slimmer?
Met behulp van Internet of Things (IoT) kunnen

Andere toepassingen?

wij Flash Smart Eye integreren met andere
systemen, zodat wij uw processen nog
efficiënter maken. Denk aan een koppeling met

Onze mobiele cameramasten zijn geschikt om

toegangscontrole, of aan een koppeling met

bouwplaatsen, industrieterreinen en leegstaande

Flash Smart Control, waarbij de meldingen van

locaties te beveiligen, maar worden ook steeds

Flash Smart Eye via het Flash Smart Control

vaker ingezet binnen het publieke domein, zoals

dashboard naar de portofoons, pagers of

bij evenementen of buurtpreventie. Binnen de

smartphones van uw beveiligingsmedewerkers

(petro)chemie en industrie kan Flash Smart Eye

worden doorgezet. Met behulp van IoT kunnen er

bovendien worden ingezet voor monitoring,

bovendien automatisch ‘acties’ in gang worden

ten behoeve van de veiligheid van uw

gezet, zoals het sluiten van de poorten of het

medewerkers.

aanzetten van de lichten.
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