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KAMERABEVAKNING 
Mysec har tagit fram ett nytt unikt koncept för kamerabevakning där 
slutkunden inte behöver bry sig om dyra serverlösningar, lagring eller 
backup. 

Mysec har i sin serverhall kraftfulla servrar, gott om lagringsyta, 
reservkraft och internetkapacitet från flera oberoende 
internetleverantörer, vi har en garanterad tillgänglighet på 99,6%,  
vilket uppfyller alla ställda krav på en certifierad datahall.
 
Enkelt beskrivet, så installerar vi de kameror kunden vill ha på plats, 
ansluter kamerorna via internet till våra servrar. Som användare 
kommer ni åt era kameror via webben i er dator och eller app.
 
Har ni ett larmsystem via Mysec så kan kamerabevakningen enkelt 
integreras med Mysec Larmportal som vid larm eller valda händelser 
genererar sms- e-post eller push, samtidigt som kamerorna spelar in 
händelser i er anläggning. 

Mysec kamerabevakning använder Milestone XProtect som plattform.

Affärsidén är enkel och vi har två varianter på hur ni betalar. Alt 1. 
Köp kameran och hyr serverplatsen. Alt 2. En fast månadskostnad 
inklusive allt. 

*Vårt krav är en bra anslutning till internet vilket innebär  
ca 10 Mbit in/ut.

PRISER

Alternativ 1 - Mysec Kamerabevakning
Köp/hyra. 1st AXIS IP-Kamera, mod. P32.  

I priset ingår:
Kameran, klientprogram, licens, installation och driftsättning för 4 500 kr. 
För server, bildlagring i två veckor och administration tillkommer en  
fast månadsavgift på 399 kr i 36 månader.  
 
Efter 36 månader endast 299 kr/mån och kamera. Alla priser exkl. moms.

Alternativ 2 - Mysec Kamerabevakning  
Mysec Kamerabevakning endast hyra. 1st AXIS IP-Kamera, mod. P32.  
 
I priset ingår: 
Kameran, klientprogram, licens, installation, driftsättning samt serverplats 
och bildlagring i två veckor för 549 kr i 36 månader.  
 
Efter 36 månader endast 299 kr/mån och kamera. Alla priser exkl. moms.
 

*Priserna gäller för AXIS Standardkamera mod. P32 Network Camera 
Series, http://www.axis.com/se/sv/products/axis-p32-series . Givetvis 
finns fler varianter på AXIS IP kameror som vi kan offerera på begäran.

VI SKAPAR TRYGGHET
Mysec Sweden AB säljer, installerar, utför service, supportar och underhåller inbrottslarm, 
brandlarm och CCTV. Vi innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och 
är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm 
SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 samt för CCTV, SSF 1061. 

KAMERABEVAKNING MED FULL KONTROLL 
Mysec Sweden AB är certifierad anläggarfirma för CCTV 
(Kamerabevakning) enl. regelverket från Svenska 
stöldskyddsföreningen, SSF 1069.   
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