INFO OM VIDEOOVERVÅGNING FRA HADERSLEV LÅSETEKNIK A/S

Man kommer et langt stykke hen af vejen med tyveri alarmer, eller god præventiv mekanisk sikring monteret
af et autoriseret og godkendt firma.
Men det at få et godt og brugbart billede af en gerningsmand, det holder altså også i en evt. senere retssag.
Lovgivningen på overvågning i Danmark ændrer sig hele tiden, men vi har fingeren på pulsen for til enhver
tid at kunne tilbyde den optimale løsning.
Der findes meget video overvågning på markedet i dag. Mange firmaer prøver på at sælge overvågning,
selv almindelige dagligvare butikker har ”den bedste kamera løsning der findes til en billig penge”.
Man må spørge sig selv om det nu også er den bedste løsning der kan købes?
Hos Haderslev Låseteknik A/S foretager vi en meget grundig og seriøs vurdering af de områder der skal
overvåges. Vi går meget op i hvad kundens ønsker måtte være til i hvor lang en periode optagelserne skal
kunne gemmes/anvendes, og hvad er det bedste at filme. Vi har mange gange nogle andre indfalds vinkler
til opsætningen end kunden selv har vurderet. Tag os med på råd inden du beslutter dig.
I de større video overvågnings systemer er billederne vandmærkede ligesom pengesedler, så man ved en
retssag har garanti for at billederne ikke kan være manipulerede. Man kan vælge på hvilke tidspunkter af
døgnet man ønsker overvågning af områderne, og at der kun optages ved bevægelse foran kameraerne, for
at spare plads på harddisken.
Man kan begrænse internt svind med overvågning. Man kan kontrollere hygiejne forhold på en fabrik med
overvågning. Man kan overvåge hvad som helst hvis man informerer og skilter med at overvågningen
foretages. Den præventive virkning ved overvågning er stor. Der er ikke meget ved at blive filmet mens man
foretager sig noget der er forkert.
Vi har også adgang til et stort sortiment på ir belysning, så man også får gode billeder i totalt mørke
omgivelser.I nogle kameraer er ir belysningen integreret, men skal man overvåge større områder bør det
opsættes særskilt.
Løsningerne laver vi både som analogt og digitalt system. IP-overvågning, ud fra opgavens art, kabel
afstande m.m.
Haderslev låseteknik a/s har også video overvågning der kører sammen med et adgangs kontrol anlæg. Så
kan man få billeder af de personer der har passeret en adgangskontrol styret dør, port m.m.

