- En tryggere og smartere hverdag -

Verdensledende innen skybasert overvåkning!

Sikkert
All data er kryptert, både video- og brukerdata. Ingen data kan stjeles eller
slettes uten gyldig brukertilgang.
Alt i h.h.t. bestemmelsene i GDPR.
Pålitelig
Intelligent båndbreddehåndtering lokalt
og eksternt gjør at man belaster nettverket minimalt ved overføring og lagring av data. Trygt, sikkert og pålitelig!
Fleksibelt
Tilgang til alle kamera, fra hvor som
helst i verden med mobil, pc eller nettbrett (Android og iOS). Du kan enkelt
benytte løsningen for flere lokasjoner
samtidig, uavhengig av by og land.

“Skylagringstjeneste med et tydelig formål, om å forenkle og effektiviserer arbeidsprosesser”

De viktigste fordelene med Eagle Eye Cloud:












Plug and play - Ingen installasjon av programvare er nødvendig
Automatisk software og funksjonsoppdateringer
Enkel appbasert brukeradministrasjon (mobil, nettbrett, pc)
Opprett så mange brukere du ønsker, med ulike rettigheter og tilganger
Live-video med automatisk kryptert lagring
Alltid tilgang via web og mobil 24/7
Varslingsmeldinger på e-post og SMS
Støtter et bredt utvalg av kameratyper, både IP og analoge
Egen dedikert CAM Lan (datalinje) sikrer trygg overføring av video
Intelligent båndbreddehåndtering (begrenset hastighet ikke noe problem)
Lavere totale drift- og eierkostnader
Vern om dine verdier med skylagringstjenesten Eagle Eye Cloud!
Video-overvåkning gjort på den riktige måten!
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Drift- og skylagringstjenesten Eagle Eye Cloud


Skylagringstjenesten Eagle Eye Cloud ble opprettet for å gjøre drift og videosikkerheten enklere for
oss alle. Kamera og videosystemer har tradisjonelt har vært både komplisert, utfordrende og kostbarefor de fleste. Basert på moderne web- og skyteknologi er nå dagens visuelle sikkerhetssystemer både billigere, tryggere, mer fleksibel og enklere å bruke enn tidligere.



Du vil også stå friere til å kunne utvide funksjonalitet- og applikasjons-omfanget, i tillegg til at man
eliminerer et stort problem for kundene med tanke på hvordan man lagrer data trygt og sikkert.

Vi gjør det, slik at du slipper!
Du kan selv styre og gi brukertilganger til flere kameraer på flere steder,
samtidig, uten å måtte installere omfattende programvare,
eller gå til innkjøp av kostbare dataservere.
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Idéen bak Eagle Eye Cloud


En skylagrings-tjeneste handler ikke bare om hvor den er og hva den leverer; det handler egentlig
om en topp til bunn-tilnærming. De fleste suksessfulle leverandører av skybaserte tjenester
har spesielt utviklet sine løsninger for bedrifter/organisasjoner med behov for multibrukerfunksjonalitet som er enkel og brukervennlig.



Eagle Eye Cloud er heller intet unntak, det er utviklet av et team med fokuserte ingeniører med
bakgrunn i innovasjonsutvikling av skybaserte storskalasystemer spesielt myntet for det profesjonelle marked.

Det unike med skylagringstjenesten Eagle Eye Cloud!


Eagle Eye Cloud er en plattform som er utformet med fokus på multibruker-funksjonalitet, og som
er robust, pålitelig og svært skalerbar. Dette er også den eneste løsningen i sitt slag i markedet. Den
overordnede tilnærmingen er viktig fordi; det ikke er et forsøk på å pynte eller bygge på et eksisterende produkt, men at det er utviklet fra grunnen av med tanke på å løse reelle utfordringer i
markedet knyttet til sikker lagring og administrasjon av videodata.



Eagle Eye Networks setter kunden i fokus, og er dedikert til å levere sikre og verdibaserte løsninger
til sine kunder. Dette er den viktigste differensieringsfaktor fra produktbaserte selskaper. Som
distributør for Eagle Eye Networks i Norge er det «Enter Security» sin oppgave å tilby det norske
marked et trygt, enkelt og fleksibelt skybasert videoovervåkningssystem som løser kundens behov
og utfordringer, i tillegg til at det er, og oppleves sikkert og pålitelig.
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«Eagle Eye Cloud» Den sikreste skylagringstjenesten for videoadministrasjon!


Eagle Eye Cloud er den første on-demand (brukerstyrt) skylagringstjeneste med full bruker- og
administrasjonskontroll, som tilbyr både private og bedriftsmarkedet sikker og kryptert lagring av
videodata både lokalt og i skyen samtidig.



Eagle Eye Cloud gir også tilgang til tredjeparts API integrasjon og/eller mulighet for applikasjonsutvikling. Med Eagle Eye Cloud er du sikret, kryptert lagring, fleksibel kamerahåndtering, mobilvisning og varsler fra alle dine kamera, uavhengig av lokasjon, by eller land.

«Personvern, sikkerhet og kryptering»

Få full kontroll med «Eagle Eye Cloud»
100% administrert fra en og samme plattform,
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Omtaler og referanser
«Som eier av mange restauranter tror jeg det er ekstremt viktig å ha øyne og ører på alle steder. Eagle Eye
Networks ga oss en flott mulighet til nettopp det. Vi kan til enhver tid se og holde oppsyn med alle våre
restauranter, ikke bare for trygghet og sikkerhet, men også til veiledning og opplæring av personalet. Datalagring i skyen er således til stor hjelp»
Brent Medders
Domino’s Franchisee (26 Butikker)

Referanser fra noen av våre forhandlere:


Eagle Eye Cloud systemet oppdaterer seg selv automatisk, dermed har du til en hver tid den mest avanserte
programvaren som er tilgjengelig. Dette er rett og slett et banebrytende system, sier Joakim Andreassen,
Enter Service AS i Bodø.



Våre kundene er svært opptatt av sin egen digitale og fysiske sikkerhet. Ved å benytte to trins autentisering er
man sikret at uvedkommende ikke får tilgang til kundenes private video og data. Meget brukervennlig og
enkelt å administrere. Pål Brun Hansen, Elkompetanse & Mepro AS, Oslo og Trondheim.



Eagle Eye Networks gjør at vi kan stole på vårt overvåkingssystem. Vi har allerede forhindret at flere kunder,
inkludert "Mellow Mushroom Pizzeria", ble saksøkt på et falskt og uriktig grunnlag.
George Mitcell, ProTecVideo.



Eagle Eye's teknologi gir oss mulighet til å tilby en mye mer robust nettverksløsning, hvor kameraene som
inngår i løsningen gir høyest nivå av sikkerhet, i et ellers risikofylt og åpent miljø.
Rich Mellott, Stanley Security.
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Fleksibilitet
Velg den skylagringstjenesten Eagle Eye Cloud som passer for deg:
Eagle Eye Cloud Leveres i noen få enkle abonnementsalternativer. Disse abonnementene gir i tillegg til
kryptert og sikker lagring i skyen og lokalt, full tilgang til systemet for administrering av brukertilganger
og videodata. Alle abonnementene inkluderer web- og mobiltilgang. Forutenom det antall kamera man
ønsker å knytte opp mot tjenesten, trenger man kun sentralenheten Eagle Eye «Bridge» som er selve
hjertet og sikkerhetssenteret i all kommunikasjon mellom Eagle Eye´s dataservere, videokamera og brukernes appbaserte styringsverktøy.

Eksempel
«Hvis du har et eller flere bygg med tilsammen 5 stk. hd
kameraer som kjører på 720p, og du vil lagre 7 dager
med video, trenger du 1 stk. Bridge (bro) og 5 stk. type
HD1-7 abonnementet»

Hvis du ikke finner noen alternative abonnement i tabellen nedenfor som passer til dine behov, er det
bare å ta kontakte med oss. Vi tilbyr også andre alternativer løsninger på forespørsel, mer lagringsplass
og høyere oppløsning.

Oppløsning

Analog

720p (digital)

1080p (digital)

(videokvalitet)

Oppløsning opp til 640 x 480

Oppløsning opp til 1280 x 720

Oppløsning opp til 1920 x 1080

7 dager

30 dager

7 dager

30 dager

7 dager

30 dager

SD-7

SD-30

HD1-7

HD1-30

HD2-7

HD2-30

Lagringstid for video
(antall dager)

Type abonnement
(gjelder pr. kamera)

Abonnement: Velg mellom 3 md, 6 md 1 år, eller etter avtale. Du kan når som helst si opp ditt abonnement. Merk. Hver påbegynte måned vil blir fakturert.

For priser, betingelser eller andre henvendelser, rettes dette direkte til Enter Security, eller til en av våre
sertifiserte forhandlere. Se oversikt på: www.entersecurity.no/forhandleroversikt
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