
INTELLIGENT OVERVÅGNING
Mobotix tilbyder dig alle fordelene 
ved digital kameraovervågning sam-
menlignet med traditionelle, analoge 
løsninger. Med indbygget intelligens 
og integrerede sensorer kan Mobotix 
give dig langt mere end ’dum’ over-
vågning, for kameraet kan populært 
sagt selv finde ud af at overvåge, regi-
strere og reagere.

SIG HEJ TIL DIN NYE 
MEDARBEJDER...

...som overvåger din virksomhed døgnet rundt og sørger for, 
at sikkerheden altid er i top, samt gemmer dine data i skyen.

UTALLIGE INDSATSMULIGHEDER
Intelligente kameraer kan registrere fx 
nummerplader, temperaturskift, bevæ-
gelser og ansigter som en intelligent 
og selvkørende IoT-enhed. optagelser 
kan gemmes internt i kameraet, på lo-
kal netværk eller i skyen og iværksætte 
advisering, mapping og meget mere.

TILGÆNGELIGT SOM TJENESTE
Hos CCIT kan du selv vælge, hvordan 
du vil udnytte Mobotix’ overlegne kva-
litet, intelligens og anvendelsesmulig-
heder. Vi kan levere, installere og drive 
løsningen som en service, hvor din 
eneste hovedpine er at finde nye og 
spændende måder at udnytte de in-
telligente kameraer på i forretningen.

Surveillance as a Service

Vidste du, at 
alle vores ’as a Service’ løsninger 
også kan tilbydes som Managed 
løsninger, hvor vi håndtere de daglige 
opgaver for dig.

c26      Indendørs 360° loft kamera

i26      Indendørs 180° væg kamera



SURVEILLANCE AS A SERVICE
CCIT tilbyder en Surveillance as a Service-løsning ba-
seret på Mobotix’ intelligente kamerateknologi. Takket 
være de indbyggede sensorer kan kameraet gå i gang 
– fx hvis temperaturen falder/stiger, hvis der registreres 
bevægelser, hvis en maskine løber varm – ligesom der 
kan adviseres og advares efter en vedtagen protokol.

HVORFOR MOBOTIX-TEKNOLOGI?
• Industriel kvalitet (produceret i Tyskland) 
• MTBF (Mean Time Between Failure) på  
 80.000 timer (+9 år)
• Meget få fejlalarmer, Intelligent detektering, 
 Identificering af objekter
• Cyber Secure-certificeret
• Gratis opdateringer i hele kameraets levetid

En Mobotix-løsning giver dig stor frihed i forhold til, hvad 
du vil registrere, og hvilken form for automatiseret reakti-
on, du ønsker. Vi kan drive løsningen som en Survaillanc 
as a Service, der indgår nemt i dit digitale netværk.

Scan QR-koden 
og læs mere om 
Surveillance  
as a Service.

HVAD KAN LØSNINGEN  
OMFATTE:

• HeatMap/Tælling

• Uønsket opførsel

• Varsling med lyd

• Overvågning af løsningen

• Lagring mere end 7 dage

• Konfiguration af løsningen

• Fysisk opsætning af løsningen

Fra 99 kr. pr. måned.
Inkl. 7 dages lagring i cloud. 

SÅDAN FÅR DU ET 
INTELLIGENT ØJE 
PÅ HVER FINGER
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Herstedvang 12A – 2620 Albertslund    
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