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VUpoint

Videoverificatie.
Live.

RISCO Group presenteert VUpoint, een revolutionaire oplossing voor het verifiëren van live
videobeelden waarmee naadloos IP-camera's in onze professionele beveiligingssystemen
kunnen worden geïntegreerd. VUpoint biedt een ongekende beveiliging en functies voor
het monitoren van live videobeelden vanuit een meldkamer of voor de gebruiker van
een woonhuis of bedrijfspand. VUpoint wordt aangedreven via de RISCO Cloud en kan
eenvoudig bediend worden met de intuïtieve RISCO Group Smartphone-app.
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Onbeperkt live videobeelden streamen
Onbeperkte mogelijkheden voor monitoring; overal en altijd
Onbeperkte keuze in triggers; detector in alarm, paniek, uitschakeling van systeem met een code
Onbeperkt aantal IP-camera's; voor een betere beveiliging en hoger verkooppotentieel
Grenzeloos potentieel voor installateurs; eenvoudige Plug & Play installatie

Onbeperkt live videobeelden streamen
Met VUpoint kunnen live videobeelden op
verzoek worden gestreamd vanaf iedere IPcamera.
Deze beelden kunnen rechtstreeks worden
bekeken met de iRISCO smartphone-app of via de
webapplicatie.
Controleer of de kinderen terug van school komen
of neem een kijkje op kantoor na sluitingstijd.
Waar een IP-camera geplaatst is, kunnen de
beelden meteen bekeken worden ter verhoging
van de gemoedsrust.

Onbeperkte mogelijkheden voor
monitoring; overal en altijd

Met behulp van de iRISCO-app kunnen gebruikers
rechtstreeks op de intuïtieve interface controleren
of er al dan niet wordt ingebroken aan de hand van
snapshots en live videobeelden ter verhoging van
de gemoedsrust. Meldkamers kunnen nu kostbare
valse alarmen herkennen en zo efficiënter werken.
Bij het streamen van videobeelden wordt gebruik
gemaakt van de HD IP-camera's van RISCO Group
die overzichtelijke en scherpe beelden registreren
voor zekerheid tijdens de verificatie.

Onbeperkte keuze in triggers
VUpoint kan zo geconfigureerd worden dat
elke detector en elke gebeurtenis - of dit nu om
een inbraak, een veiligheidssituatie of paniek
gaat - de camera kan activeren. Zodoende biedt
VUpoint ongeëvenaarde beveiliging en controle.
De camera kan worden geactiveerd door
een detector, magneetcontact of rookmelder
en toont vervolgens live videobeelden voor
verificatiedoeleinden en ter verhoging van de
gemoedsrust.

VUpoint

Ondersteuning voor onbeperkt
aantal IP-camera's
Met VUpoint kan er een onbeperkt aantal
IP-camera's
worden
geïnstalleerd
en
geconfigureerd voor het anti-inbraaksysteem.
Er zijn IP-camera's beschikbaar voor zowel
binnen als buiten.
Deze camera's vormen voor huizen en bedrijven
een kostefficiënte oplossing voor het verifiëren
van videobeelden en bovendien kunnen ze
extra inkomsten genereren voor installateurs.

Leefruimte camera

Keuken camera

Tuin camera

Garage camera

Grenzeloos potentieel voor
installateurs
Met de optie voor het verifiëren van live
videobeelden stijgt het verkooppotentieel van
alle anti-inbraaksystemen van RISCO Group
en nemen de inkomsten daarmee ook toe. IPcamera's kunnen eenvoudig volgens het Plug &
Play-concept geïnstalleerd worden. Installateurs
hebben dus geen extra training of specialistische
kennis nodig. Bovendien kunnen er bij elk antiinbraaksysteem meerdere IP-camera's worden
verkocht, dus het verkooppotentieel is enorm.
De volledige oplossing bestaat uit een antiinbraaksysteem van RISCO Group, compatibele
accessoires en RISCO IP-camera's.
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VUpoint
VUpoint is zodanig ontworpen dat het product naadloos geïntegreerd kan worden en
samen kan werken met onze professionele beveiligingssystemen van RISCO Group.
Agility™3

LightSYS™2

ProSYS™ Plus

RISCO Group IP-camera's
De lijn professionele IP-camera's van RISCO Group biedt een volledige
videoverificatie-oplossing die geïnstalleerd kan worden via het Plug & Play-concept
en gebruikt kan worden in combinatie met de cloudgebaseerde professionele
beveiligingssystemen van RISCO Group. De systemen zijn geschikt voor gebruik in
zowel woongebouwen als bedrijfspanden.

VUpoint IP Cube-camera voor binnenshuis
nn Eenvoudige
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Plug & Play installatie

megapixel

nn Kleuren-HD
nn Dag/Nacht
nn Schijnlengte

van witte LED's: 10 meter

VUpoint IP Bullet-camera voor buitenshuis
nn Eenvoudige

Plug & Play installatie

megapixel

nn Kleuren-HD
nn Dag/Nacht
nn Schijnlengte

van infrarood-LED's: max. 30 meter

Meer informatie over VUpoint en de volledige productlijn van RISCO Group
vindt u op riscogroup.com/netherlands
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