Nordic Retail - her starter godt købmandsskab

Danmarkspremiere:

- videoovervågning i SKYEN

Cloud-baseret løsning på videoovervågning
Nordic Retails formål er at hjælpe detailbranchen med at opnå daglige og
langsigtede målsætninger. Det er derfor, vores motto er:
Her starter godt købmandskab

NR-SKYVIEW giver dig:
• Enkelthed
• Brugervenlighed
• Ensartethed
• Sikkerhed

Nordic Retail tilbyder dig at opgradere til NR-SKYVIEW i dag.
Aftalen er som udgangspunkt 3-årig.

Specifikationer:
• NR Skyview anvender internetforbindelsen intelligent. Systemet kan fx uploade
optagelserne til skyen om natten og derved skåne forbindelsen om dagen, når
personalet skal bruge internettet.
• En lille, diskret harddisk lagrer optagelserne inden de uploades til skyen om
natten. Dataene på harddisken er krypterede for maksimal sikkerhed.
• Mulighed for deling af optagelser (fx til politiet) via links. Optagelser fra specifikke tidsrum kan udvælges, så det kun er disse optagelser, modtageren kan se.

■ ENKELT fordi der ikke er behov for at installere en server i hver enkelt butik.
Videooptagelserne uploades automatisk online i skyen. Personale, som er
bemyndiget, kan til enhver tid tilgå videooptagelser i skyen.
■ BRUGERVENLIGT fordi alle optagelser i skyen nemt kan tilgås vha. en normal
internet-browser på en pc’er, tablets, smartphone eller lignende. Desuden kan
optagelserne nemt deles via links. Ønsker man at dele videooptagelser med fx
politiet, sender man blot et link, som giver adgang til den specifikke optagelse.
■ ENSARTET - systemet kan anvendes til et ubegrænset antal butikker, og løsningen er den samme i hele kæden.
■ SIKKERT fordi kun udvalgt personale og andre som specifikt har fået tilladelse,
har adgang til optagelserne. Sikkerheden er yderligere høj ved at optagelserne
er krypterede.
NR Skyview opfylder alle krav i den nye persondataforordning GDPR.

• Mulighed for sammenkobling med butikkens eksisterende kameraer (ONVIF)
• Mulighed for leje-ordning
• Mulighed for at administrere kameraer centralt (kræver godkendt router)

• Det er muligt at fastsætte forskellige brugerrettigheder, så man kan udvælge
hvilke medarbejdere, som må tilgå de forskellige kameraer. Herved sikres, at kun
disse medarbejdere har adgang til netop de optagelser, der er relevante for dem.
• Baseret på ”netværksbrug” med livstidsgaranti fra producenten.
• Mulighed for at få alarmer med direkte link til den pågældende videooptagelse.
• Mulighed for at ændre opbevaringstid og resolution (HD/4K) af optagelser.
• Åben API giver mulighed for videreudvikling af software og apps.
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Vi fokuserer på at frigøre resourcer,
skabe mersalg og formindske svind.
Vi tilbyder løsninger indenfor:
SIKKERHED

BUTIKSDRIFT

Kameraovervågning

Skilte & Displays

Varesikring

Kø-nummersystem

Prismærkning

Print
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