TIJDELIJKE
CAMERABEVEILIGING
NODIG?
Met het mobiel intelligent observatie systeem
van MIOS is het heel eenvoudig de camera
te (ver)plaatsen op een locatie
naar keuze.

voor slechts

Plug
& Play

€ 95,p/week

DE BOX

HET SYSTEEM

DE VOORWAARDEN

Full HD Beeldkwaliteit

Unlimited data in NL

Verhuur € 95,- per week per box

Dag & nacht optimaal zicht

10GB data in Europa & USA

Beeld op uw smartphone
of op onze videocentrale

Streaming via 4G netwerk

1e box: eenmalige instel- en
plaatsingskosten € 150,-

Plug & Play
Compact en licht (5 kg)

Interne opslag 128GB
Tot 7 dagen terugkijken
Incl. aansluiting videokamer

Makkelijk te (ver)plaatsen

www.tijdelijke-camera-oplossing.nl
EYE WATCH SECURITY EVENTS BV | Keizersveld 87a | 5803 AP Venray
+31(0)88 - 374 56 00 | info@ewssolutions.nl | www.ewssolutions.nl
MIOS is ontwikkeld in samenwerking met EWS Solutions BV

2e en meer boxxen: eenmalige
instel- en plaatsingskosten € 75,Ophangmast op verzoek
additioneel leverbaar
* Prijzen zijn Excl. Btw.

Hét mobiele
camerasysteem
van deze tijd!

MOBILITEIT, FLEXIBILITEIT
EN KOSTEN EFFICIËNT
Er zijn verschillende mobiele cameraconcepten op de markt. En deze zijn behoorlijk prijzig, is het niet de huurprijs, dan wel de levering.
Moeten units verplaatst worden dan kost dat ook weer extra. Voor meerdere units zijn de kosten al helemaal niet te overzien; tussen de
€350,- en €500,- voor alleen het plaatsen is de standaard in deze branche. Maar dit is niet meer van deze tijd! Door slimme technologische
innovaties toe te passen, hebben wij een eigentijds cameraconcept ontwikkeld; de MIOS. Een modern concept waarbij mobiliteit en
flexibiliteit voorop staan. Stekker erin en draaien maar. Plug and Play. Dus zoals gezegd, gewoon van deze tijd.

LICHT, COMPACT EN COMPLEET
De MIOS-box weegt nog geen 5kg. Doordat mobiliteit centraal staat is het (de)monteren en verplaatsen heel eenvoudig. De MIOS-box
is uitgerust met een bestuurbare (PTZ) camera, die 360 graden draaibaar is en daardoor een optimaal zicht geeft op uw locatie. Met de
optionele mastadapter kan de box in een mast gehangen worden. Aan iedere box zit een 230v stekker, de box start vanzelf op en
koppelt zich automatisch aan het MIOS-platform. Binnen enkele minuten zijn de beelden al uit te kijken.

BEELD EN BEHEER IN EIGEN HAND
Heeft u behoefte om zelf de camerabeelden te kunnen monitoren en beheren? Dit is bij MIOS uiteraard geen probleem. Middels een
beveiligde app kunnen de beelden te allen tijde real time uit- en teruggekeken worden. Uiteraard voorzien wij u van een handleiding
met de benodigde instructies.

VOOR BEVEILIGING ÉN PROJECTMANAGEMENT
Elke MIOS-box is uitgerust met intelligente detectiefuncties. Via vooraf in te stellen parameters alarmeert het MIOS-platform
de klant of onze videocentrale bij verdachte situaties. Hierdoor is de box uitermate geschikt voor locatiebeveiliging.
Middels de app kunnen toegangsrechten aan meerdere mensen verleend worden. Voor directie,
projectmanagers en projectteams is het dus erg makkelijk om op afstand te zien wat er op de locatie
gebeurt. Dit scheelt reiskosten en maakt supervisie, controle en evaluatie op afstand makkelijk mogelijk.
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Hét mobiele
camerasysteem
van deze tijd!

WERELDWIJDE INZETBAARHEID
De MIOS-box is voorzien van onbeperkte datastreaming binnen Nederland. In de rest van de Europese Unie en de Verenigde Staten is
de MIOS-box voorzien van een 10GB databundel. Zo kunnen onze klanten zorgeloos gebruik maken van het unieke MIOS-systeem.
Zonder extra kosten of wegvallende beelden. Beelden kunnen tot +/- 7 dagen teruggekeken en/of elders opgeslagen worden middels
de 128GB interne opslag. Het MIOS-platform is wereldwijd via internet bereikbaar. Vanuit kantoor, thuis, onderweg of op vakantie, overal
en altijd zijn de beelden uit te kijken en situaties te monitoren.

ONDERHOUD EN SERVICE
De jaarlijkse, kosteloze onderhoudsbeurt omvat o.a. software updates en vervanging van (ver)ouderde onderdelen. Wanneer een box
defect of beschadigd raakt vindt service op afstand plaats of wordt de box vervangen.

KOSTEN
De MIOS-Box is te huur voor € 95,- per week / per box. Dit is inclusief alle dataverbruik, gebruik van het MIOS platform en aansluiting
op onze videocentrale. De eenmalige instel- en plaatsingskosten bedragen € 150,- voor de eerste box en daarna €75,- per extra box
(prijzen zijn excl. Btw). Verplaatsing van de box(en) is naar eigen wens en kosteloos.

NOG EVEN DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
Mobiel is bij MIOS ook echt mobiel!

Kosten efficiënt

Stabiel 4G netwerk

Wereldwijs inzetbaar via internet en app

Plug & Play!

Makkelijk te verplaatsen

Full HD-beeldkwaliteit, dus dag en nacht scherp beeld

Inzetbaar voor bouwterreinen, evenementenlocaties,
winkel(centra), industrie, enz.
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