
- Tryggheten vi gir

 

Kameraovervåkning 
som en tjeneste 

Har du oversikt over hva risikoen er for at din bedrift kan bli utsatt for uønskede hendelser? 
Hvor godt beskyttet er du, hvis noe skulle skje?  

Security as a service -  Fullstendig økonomisk forutsigbarhet - ingen uventede kostnader
-  Fast månedlig abonnement 
-  Helt uten investeringskostnader
-  Nyeste software - oppdatert til enhver tid
-  Miljøvennlig 

Tlf: 915 02580 www.avarnsecurity.no

Dette får du med en Umbrella-løsning
IT-sikkerhet og GDPR: 
Avarn Security har fokus på sikkerhet i alle ledd. Vi sørger for at 
systemet til enhver tid er oppdatert og operativt.  Tjenesten er i 
tillegg overvåket, sikret og beskyttet mot dataangrep. 

Sikker kommunikasjon og trygg lagring av data 
Plattform som samsvarer med GDPR/ Personvernloven
Alle systemfunksjoner driftes i en sikker skybasert løsning
Høy standard på alt utstyr, med sikker kryptering
Overvåket driftsstatus på alle komponenter
Jevnlige sikkerhetsoppdateringer og vedlikehold 

Bærekraftig:
Ved behov for oppdatering av software eller enkel service og 
vedlikehold vil Avarn Security fjernstyre systemet fremfor å reise ut på 
et fysisk besøk. 

Fjernstyrt vedlikehold og service
Lenger levetid på utstyr 
Tid- og kostnadseffektivt for deg som kunde
Til det beste for miljøet og samfunnet

Rask respons når noe skjer
Kombinasjon av teknologi og mennesker sørger for rask og nøyaktig 
respons, slik at uønskede hendelser kan avverges før de inntreffer.

Våre alarmoperatører analyserer og verifiserer hendelser "live" 
når de inntreffer, finner årsaken til alarmutløsningen og sørger 
for riktig aksjonering
Kommunikasjon gjennom høyttaler kan benyttes dersom det 
oppdages uvedkommende på eiendommen

Avarn Security tar hånd om sikkerheten for deg - slik at du kan ha fokus på egen drift 

Kameraovervåkning har utviklet seg til å ikke kun være en proaktiv løsning med videoanalyse. Avarn Security leverer nå proaktiv 
Kameraovervåkning som i tillegg er driftet av vår Umbrella-løsning. Ved uønskede hendelser kan kameraovervåkning med videoanalyse varsle 
alarmstasjonen. Dette er en moderne og fremtidsrettet sikkerhetsløsning - skreddersydd til ditt behov. Alt inkludert i én tjeneste til en fast 
månedspris – forutsigbart, sikkert og enkelt. Avarn Security ivaretar sikkerheten slik at våre kunder kan fokusere på sin kjernevirksomhet.
 


