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LMCS:n kameravalvontajärjestelmät taloyhtiöille
Taloyhtiön näkökulmasta kameravalvontalaitteiden laadun lisäksi keskeistä on koko
järjestelmän helppokäyttöisyys ja pitkä käyttöikä. Valvontakameroita voidaan asentaa
kokonaisvaltaisen valvonnan kattavuuden takaamiseksia esim. rappujen syvennyksiin,
roskakatokseen, sisäpihalle, tekniseen tilaan, ullakolle sekä talon katolle.
LMCS:n kameravalvontaratkaisu ja toimitus sisältävät kaiken tarpeellisen:

Kameravalvonnan suunnittelu, laitesijoittelu ja valvontasuunnitelma
Asennus- ja ohjelmointityöt sekä ohjelmistopäivitykset.
Käyttöönottotyöt ja käytön opastukset
Dokumentoinnit
Huoltotyöt
Valvontaratkaisu on GDPR-hyväksytty
Tallennuspalvelut:
LMCS ProNAS paikallistallennuspalvelu. Esim. 21 vuorokauden tallenteet täydellä
resoluutiolla jokaiselta kameralta
Pilvitallennuspalvelu
Back-up -palvelu, jossa kuvan liikkeentunnistuksen ensimmäinen kuva tallennetaan
myös pilveen

Kameravalvonnan analytiikkahälytysten vastaanottopalvelu
Analytiikkahälytykset välitetään 24/7 hälytyskeskukseen, joka ohjaa paikalle
tarvittavat lisävoimat (ambulanssi, palokunta, poliisi).

Kuvatallenteiden selauspalvelu
Toimitamme halutun kuvatallenteen esim. poliisille tai isännöitsijälle yksilöidystä
tapahtumasta. Esimerkiksi pyörävarkaustapahtuma etsitään kuvatallenteista ja
toimitetaan eteenpäin sovitulle taholle.

Tietoturvallinen etäyhteysratkaisu
Voidaan käyttää kameravalvonnan lisäksi muun talotekniikan suojaamiseen
hakkeroinneilta.

Vastuullinen taloyhtiö luo turvaa laadukkaalla kameravalvonnalla
Taloyhtiöiden sisä- ja ulkopuolella tapahtuva ilkivalta aiheuttaa mittavia kustannuksia, joka
nostaa yhtiövastiketta. Tehokas kameravalvonta ennaltaehkäisee rikollisuutta ja avustaa
ilkivallantekojen tai onnettomuuksien selvittelemisessä. Asiantuntevasti toteutettuna kameravalvonta tuottaa luotettavasti kuvainformaatioita kiinteistössä tai sen pihamaalla käynnissä
olevista tapahtumista.

Ulkokamera

Sisäkamera

Kehittyneintä ja kestävintä kameravalvontateknologiaa
laadusta tinkimättä
LMCS on erikoistunut saksalaiseen Mobotix-kamerateknologiaan. Mobotix-kameravalvontajärjestelmät edustavat maailman kehittyneintä, kestävintä ja laadukkainta teknologiaa. LMCS
on ainoa suomalainen yhtiö, joka on erikoistunut Mobotix-teknologiaan jo vuodesta 2007.

Mobotix-kameravalvontajärjestelmän edut:
Kameroiden keskimääräinen vikaantumisaika
on jopa 9,5 vuotta.
Takuu on viisi vuotta.
Asennustakuu on yksi vuosi.
Ohjelmistopäivitykset saatavilla kahdeksan
vuoden ajan kameroiden hankinnasta.
Tietoturvataso korkeinta valvontakameramarkkinoilla.
LMCS:n ratkaisussa otetaan huomioon yksityisyydensuoja ja muut lain edellyttämät asiat.

Lisäarvoa ja mahdollisuuksia (Mobotix):
Pihakamerat voidaan ohjelmoida lähettämään kiinteistöhuoltoon kuvia, jolloin
kiinteistöhuolto saa helposti tietää tarvitseeko pihaa siivota, hiekoittaa tai aurata.
Näin ollen huollon tason nostoon voidaan vaikuttaa ilman lisäkustannuksia.
Kamerat toimivat IOT-alustana ja niiden kautta voidaan ohjata muita järjestelmiä,
kuten valaistusta, lämpöä tai ilmanvaihtoa.
Kamera voi toimia suuremman talotekniikkajärjestelmän osana ja tuottaa sinne
monenlaista muutakin informaatiota kuin pelkkää kuvaa. Esimerkiksi lämpötilaa,
äänenvoimakkuutta ja valon määrää.
Kameran kuvaa voidaan analysoida tekoälyllä ja saatavilla useita erilaisia valmiita
analytiikkaratkaisuja.
Esimerkiksi:
Pihalla tapahtuvasta kaatumisesta voidaan automaattisesti hälyttää apu paikalle.
Ulkoroskahuoneessa tapahtuva tulipalo voidaan analysoida savusta tai tulesta
ja hälyttää palokunta paikalle.

Lisäarvoa ja mahdollisuuksia (Axis + muut merkit):
Pilvikameraratkaisu on tietoturvallinen ja joustava järjestelmä, jonka käyttö ja hallinta
tapahtuu pilvessä. Järjestelmä tukee nykyaikaisia mobiililaitteita ja selaimia huomioiden
GDPR:n vaatimukset. Lue lisää (www.pilvikamera.fi) ja laske mitä kohtuuhintainen
kameravalvonta maksaa sivultamme löytyvällä laskurilla.
Asiakkaan olemassaolevan kameravalvonnan paikallistallennus voidaan siirtää/
kahdentaa tietoturvallisesti LMCS pilvitallennukseen (GDPR-hyväksytty).
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kameravalvontaa ja pitkän elinkaaren omaavia korkea-

LMCS

Olemme jo vuosia toimittaneet ennaltaehkäisevää
tasoisia kameravalvontajärjestelmiä taloyhtiöille ja muille
kiinteistöille. LMCS:n toimittamat järjestelmät ja palvelut
tuovat hyötyjä isännöitsijöille, taloyhtiöille ja sen asukkaille. Tarjoamme kameravalvontajärjestelmiämme myös
sopimuspalveluna.
Ota yhteyttä niin kerromme miten kameravalvontaa
voidaan hyödyntää teidän taloyhtiössänne.

