Nordic Retail – här startar bra detaljhandel

Framtidens
kameraövervakning

- kameraövervakning i MOLNET

Cloud-baserad lösning till kameraövervakning
Nordic Retails syfte är att hjälpa detaljhandeln med att uppnå dagliga och långsiktiga målsättningar. Därför vårt motto:
Här startar bra detaljhandel

NR-SKYVIEW ger dig:
• Enkelthet

• Användarvänlighet
• Enhetlighet
• Säkerhet

Nordic Retail erbjuder dig att uppgradera till NR-SKYVIEW idag.
Avtalen är som utgångspunkt 3-åriga.
Specifikationer:
• NR-SKYVIEW använder internetuppkopplingen intelligent. Systemet kan t.ex.
uppladda inspelningar till molnet på natten och därmed underlätta uppkopplingen
under den dagliga verksamheten.
• En liten diskret hårddisk lagrar inspelningarna innan de laddas upp till molnet på
natten. Innehållet på hårddisken är krypterat för maximal säkerhet.
• Möjlighet för delning av inspelningar (t.ex. till polisen) via internetlänkar.
Inspelningarna från specifika tidsintervaller kan väljas så att det enbart är dessa
inspelningar mottagaren kan se och inget annat.

■ ENKELT för man behöver inte installera en server i varje butik. Videoinspelningen uppladdas automatiskt till molnet. Personal som är berättigad
kan när som helst få tillgång till videoinspelningar i molnet.
■ ANVÄNDARVÄNLIGT då alla inspelningar i molnet enkelt tillgås via en normal
internetbrowser på pc, surfplatta, smartphone eller liknande.
Dessutom kan inspelningarna enkelt delas via länkar. Önskar man att dela
inspelningarna med t.ex. polisen skickar man helt enkelt en länk som ger
tillgång till den specifika inspelningen.
■ ENHETLIGHET - Systemet kan användas till ett obegränsat antal butiker, och
lösningen blir enhetlig inom hela kedjan.
■ SÄKERT, enbart utvald personal och andra som specifikt har fått access har
tillgång till inspelningarna. Säkerheten är extremt hög eftersom att inspelningen är krypterad.
NR-SKYVIEW uppfyller alla krav avseende den nya persondatalagen, GDPR.

• Möjlighet att integrera med butikens existerande kameror (ONVIF).
• Möjlighet till hyra/leasing.
• Möjlighet att administrera kameror centralt (kräver godkänd router).

• Det är möjligt att sätta upp olika användarrättigheter, så man kan välja vilka
medarbetare som får tillgång till de olika kamerorna. Detta säkerställer att endast
dessa anställda har tillgång till de inspelningar som är relevanta för dem.
• Baserat på ”nätverksanvändning” med livstidsgaranti från tillverkaren.
• Möjlighet att få larm med direktlänk till den pågående videoinspelningen.
• Möjlighet att ändra lagringstid och upplösning (HD/4K) av inspelningar.
• Öppen API möjliggör vidareutveckling av program och appar.

Nordic Retail
Fridhemsvägen 15
SE 372 38, Ronneby
Tel.: 031 769 11 70
Kundtjanst@Nordic-Retail.com

Vi fokuserar på att frigöra resurser,
underlätta merförsäljning
och minska svinn.
Vi erbjuder lösningar inom följande kategorier:

www.nordic-retail.com

