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Altijd zicht
op uw eigendommen
Uw pand effectief in beeld gebracht

Als verhuurder heeft u uw eigendommen graag goed in beeld.
We begrijpen natuurlijk dat u niet overal tegelijk kunt zijn,
en daarom bieden we met SmartCamera van Bluestay een
gecentraliseerd en overzichtelijk netwerk van beveiligingscamera’s. Deze camera’s worden geleverd en geïnstalleerd
door Axis Communications en hebben als voordeel dat ze
beweging melden zodra dit gedetecteerd wordt. Zo hoeft u
dus niet meer door uren aan beeld te spitten, maar heeft u
wel zicht op alles wat er gebeurt.

Surveillance met oog voor privacy

Door de camera’s alleen op te hangen in gezamelijke ruimte’s

“Altijd zicht
op uw eigendommen
met SmartCamera
van Bluestay!”

zoals woonkamers, keukens en bijvoorbeeld het rokershok
houden we rekening met de privacy van de bewoners.
Daarnaast informeren we alle huurders ook over de
aanwezigheid van de camera’s. Zo is iedereen op de hoogte
en komt niemand voor onverwachtse verrassingen te staan.
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Klaar voor
meer veiligheid?
Geef ons een
belletje!

Jadelaan 121

020 240 1300

2132 XZ Hoofddorp

info@bluetrace.nl

Voor deze specifieke
dienst kunt u contact
opnemen met
Roy van Ham.
royvanham@bluetrace.nl
06 13 299 383

Altijd zicht op uw eigendommen
De camera’s van SmartConnect staan continu aan en
functioneren via de WIFI. Via het dashboard van Bluestay
heeft u vierentwintig uur per dag zicht op uw eigendommen.
Zo kunt u met een gerust hart gaan slapen.

Topkwaliteit camera’s van Axis Communications
Axis Communications verzorgt camera’s van de hoogste
kwaliteit. Zo bent u verzekerd van een lange levensduur en
hoeft u niet bang te zijn voor regelmatige storingen of andere
problemen.

Eenvoudig zoeken naar beelden dankzij
bewegingsdetectie

Daarom Bluestay...
In 4 stappen naar
resultaat.

Alle camera’s worden standaard uitgerust met bewegingsdetectie. Zo heeft u de gebeurtenis waarvan u beeld zoekt in
een handomdraai gevonden. Dat is wel zo gemakkelijk.
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SmartCV
SmartUse

Bluestay
SmartCamera

SmartConnect
SmartReport
SmartWash

Is BlueSmart SmartCamera wat voor u?
Neem dan contact met ons op via info@bluestay.nl
of 020 240 1300

