ACT365
Complete beveiliging van Vanderbilt, altijd en overal

Scan de code met uw smartphonecamera om de ACT365-video te bekijken op YouTube!

vanderbiltindustries.com

365 Typische toepassingen
1

Meerdere locaties – Kleine bedrijven/restaurants
Uw behoefte:
• Waardevermindering en diefstal beperken
• Frauduleuze claims door klanten of personeel verminderen
• Repliceren van de oplossing op meerdere locaties
Uw ACT365-oplossing:
• Geïntegreerde oplossing voor toegangs- en videobeheer (bescherming van voorraad, contanten en werknemers)
• Videoweergave, gebeurtenisrapportage en alarmen
• Inzetbaar op meerdere locaties, centrale rapportage, extern beheer

2

KMO's/MKB met beperkte IT-ondersteuning
Uw behoefte:
•
•
•
•

Bescherming van uw gebouwen, activa en werknemers
Vermijden van kosten van pc’s of servers
Vermijden van IT-kosten, gekoppeld aan configuratie, onderhoud en back-ups
Verbonden blijven met uw zaken

Uw ACT365-oplossing:

3

•
•
•
•
•

Geïntegreerde oplossing voor toegangs- en videobeheer (bescherming van gebouwen, activa en werknemers)
Niet nodig om servers of pc’s aan te schaffen
Automatische back-ups en redundantie
Toegang tot ACT365 vanaf overal, op elk ogenblik, vanaf elk apparaat
Muster report genereren. (pc, smartphone en tablet)

Gym
Uw behoefte:
• Alleen betalende leden toegang verlenen
• Frauduleuze claims door leden of personeel verminderen
• Mobiele telefoons, kaarten of sleutelhangers als toegangsgegevens
Uw ACT365-oplossing:
•
•
•
•

ACT365 integreert in clublidmaatschapsoftware
Controleren dat alleen betalende leden toegang krijgen tot de faciliteiten
Videoweergave, gebeurtenisrapportage en alarmen
Pincodes, sleutelhangers of kaarten gebruiken voor toegang
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Bouwterreinen
Uw behoefte:
• Uw bouwterrein en de uitrusting beveiligen
• Voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
• Beperkte IT-infrastructuur lokaal voor de site
Uw ACT365-oplossing:
• Geïntegreerde oplossing voor toegangs- en videobeheer (bescherming van terrein, uitrusting en werknemers)
• Genereren van een accuraat Muster report (pc, smartphone en tablet)
• GSM gebruiken voor het inschakelen van de communicatie

5

Makelaars voor vastgoedbeheer/verhuur
Uw behoefte:
• Bescherming van uw gebouw en huurders
• Een beveiligingssysteem dat u centraal kunt weergeven, maar op afstand kunt beheren
• Gemakkelijk beheren en intrekken van toegangsgegevens voor poorten, parkeerterreinen en deuren van huurders
Uw ACT365-oplossing:
• Oplossing voor geïntegreerd toegangs- en videobeheer
• Toegang tot al uw ACT365-sites vanaf overal, op elk ogenblik, vanaf elk apparaat
• Pincodes, sleutelhangers of kaarten gebruiken voor toegang

6

Externe sites
Uw behoefte:
• Voor het beveiligen van een externe locatie, zoals een telecommunicatietoren,
een watertoren of een elektrisch substation
• Beperkte IT-infrastructuur lokaal voor de site
• Belasting van het beheren van kaarten, sleutelhangers of sleutels
Uw ACT365-oplossing:
• Oplossing voor geïntegreerd toegangs- en videobeheer
• GSM gebruiken voor het inschakelen van de communicatie
• Pincodes, sleutelhangers of kaarten gebruiken voor toegang
• Inzetbaar op meerdere locaties
• Centrale rapportage, extern beheer
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ACT365 is een complete oplossing voor toegangscontrole en videobeheer via de cloud waarmee u uw
beveiligingssysteem vanaf overal en op elk tijdstip
kunt beheren.

De voordelen in een oogopslag
Koppel opgenomen videomateriaal met toegangsbeheergebeurtenissen in één systeem
Altijd videoverificatie van de kaarthouder vragen met
live weergaven van deuren
Toegang vanaf elke locatie, op elk ogenblik en op elk
apparaat
Compatibel met de grootste browsers (Internet Explorer,
Google Chrome, Firefox)
Smartphone-app voor iOS en Android

Toegang vanaf elke locatie, op elk ogenblik en op
elk apparaat

Geen IT-investering of kopzorgen
U hebt geen lokale server of pc nodig voor het uitvoeren

Met ACT365 kunt u videobeelden bekijken, een gebruiker

van de software omdat alles toegankelijk is en beheerd

uitschakelen of een deur openen vanaf elk apparaat (pc,

wordt via internet. Het systeem profiteert van automatische

laptop of smartphone) en op elk tijdstip. Dit betekent dat

updates zodat u zeker bent dat u altijd de nieuwste versie

u werkelijk verbonden kunt blijven met uw zaken, waar u

gebruikt.

ook bent.

Groeperingsrapportage via de cloud (gezondheid
& veiligheid)

Meerdere locaties
Als u een bedrijf hebt met vestigingen op meerdere

Met de GRATIS ACT365-app kunt u voordeel halen

locaties, helpt ACT365 u om al uw sites en gebruikers te

uit real time groeperingsrapportage op elke tablet of

beheren vanaf één, eenvoudige vriendelijke interface.

smartphone en hoeft u niet te wachten tot een noodlijst

Daarbij is de implementatie van ACT365 op meerdere

is afgedrukt.

sites is bijzonder voordelig omdat er geen lokale pc moet
worden aangeschaft voor elke locatie.
Wilt u zelf ACT365 testen?
U hoeft alleen deze code te scannen met uw smartphonecamera om de app gratis te downloaden!
Meld aan met de gebruikersnaam: ACT365@act.eu Wachtwoord: Demo365*
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