
MAXPRO® Cloud

Video – altijd en overal

IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES 
OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN



Video
in de cloud
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GEHOSTE VIDEOBEWAKING



Altijd en overal

Waarom de cloud?
De cloud is overal aanwezig. Of we nu een

PC, Mac, tablet of smartphone gebruiken,

we maken elke dag gebruik van

cloudservices. En nu verandert de cloud

zelfs de manier waarop mensen hun

beveiligingssystemen beheren. In de cloud

gehoste video is ideaal voor iedereen die

een of meerdere locaties beheert en niet

aan één kantoor gebonden kan zijn.

Met MAXPRO® Cloud kunt u altijd en overal

live en opgenomen video bekijken, zolang

er maar een internetverbinding beschikbaar

is. Meld u aan bij onze beveiligde

webpagina en begin met het bekijken van

uw video—of combineer weergaven van

verschillende camera’s op dezelfde locatie

of van meerdere locaties om uw eigen

aangepaste weergave samen te stellen.
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Bescherm uw investering
MAXPRO® Cloud bewaakt uw alarmen en gebeurtenissen en houdt
tegelijkertijd de prestaties van uw videosystemen in de gaten —zonder
speciale infrastructuur of IT-kosten.

Geavanceerd videobeheer zonder 
de bijbehorende investering
• Bekijk meerdere locaties vanuit een enkele

gebruikerslogin

• Verbind meerdere locaties tot een virtueel
videonetwerk

• Minimale impact op uw IT-bandbreedte, zodat uw
systeem geen aanslag is op uw netwerk

• Geen WAN-systeem nodig tussen de videosystemen
van verschillende locaties

• Smart Video Motion Detection vermindert valse
alarmen, en vereisten met betrekking tot opnametijd
en bandbreedte

Voorzie in uw behoeften, nu en 
in de toekomst
• Automatische software-updates voorzien gebruikers

van de meest recente functies, zonder dat u nieuwe
apparatuur hoeft aan te schaffen of voor een
onderhoudstelefoontje hoeft te betalen

• Door de schaalbare opslag koopt u wat u nodig hebt,
wanneer u het nodig hebt

• Het hybride ontwerp beschermt uw investering
doordat u uw bestaande camera’s kunt gebruiken en
naar behoefte high-definition camera’s kunt
toevoegen
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TOEGANG TOT UW VIDEO
WANNEER U DIE HET MEEST

NODIG HEBT



Gemoedsrust

De unieke functies helpen de operationele efficiëntie te vergroten en de 
beheerskosten te verlagen

• Geen installatie en onderhoud van software: u

hebt via elke internetverbinding toegang tot uw

video’s

• De unieke diagnosefunctie bewaakt de

prestaties van uw systeem en kan u en uw

installateur onmiddellijk waarschuwen als de

communicatie is verbroken of er geen video

wordt opgenomen

• Automatische e-mailmelding van alarmen en

gebeurtenissen die uw onmiddellijke aandacht

vergen: uw systeem houdt de wacht, ook als u dat

niet doet

• Met onze MAXPRO® Connect-functie hebben alleen

geautoriseerde gebruikers toegang tot uw video,

zonder de beveiliging van uw netwerk en firewall in

gevaar te brengen
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U kunt er gerust op zijn dat uw bedrijf veilig is en 
uw video beschikbaar is wanneer u hem nodig hebt.



BEVEILIGDE TOEGANG TOT 
VIDEO IN DE CLOUD

MAXPRO® Cloud
Het snel inzetbare videosysteem waar u op hebt zitten wachten.

• Video ‘on-the-go’ met de MAXPRO® mobiele apps
voor iPhone®, iPad® en Android™

• Intuïtieve gebruikersinterface met
gebruiksvriendelijke klik-en-sleep camera’s

• Beheer en bekijk uw video’s vanaf meerdere locaties
via één gebruikerslogin

• Snel afspelen van video-alarmen en -gebeurtenissen

• Handig hulpprogramma voor het exporteren van
videoclips

• Schaalbare opslag met kant-en-klare apparaten

• Selectie met één klik voor meerdere weergaveopties

• Eenvoudig zoeken naar de meest actuele
gebeurtenissen

• Geavanceerde zoekfuncties voor gebeurtenissen die
verder in het verleden liggen

• Alarm- en gebeurtenismeldingen via e-mail

• Automatische functie- en service-updates

• Bewaking van de systeemstatus voor verloren
camera’s of communicatielijnen

iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple® Inc.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
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Hoe werkt het?

MAXPRO Cloud biedt u beveiligde

toegang tot uw video via de cloud.

Lokaal opgeslagen video kan

worden benaderd door u als

gebruiker aan te melden bij het

Honeywell Cloud Hosting Centre.

Download de mobiele MAXPRO-app:

Voor Apple® Voor Android™



Als u klaar bent voor een nieuwe manier om uw beveiliging te beheren, kunt u zich aanmelden
voor een gratis demonstratie via www.maxprocloud.eu.  Maak de overstap naar cloud.

Altijd en overal.

Ga vandaag nog 
de cloud in!
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