
Verisure Securitas Direct lanserar Smart Cam
Verisure Securitas Direct bryter ny mark inom den europeiska hemlarmbranschen med en ny bärbar trådlös kamera som
kunderna kan använda för att övervaka sina hem, vilket ger ökad säkerhet och trygghet. Verisure Smart Cam är en smidig liten
kamera som kan fjärrstyras via webben eller Verisures app. Den tar bilder automatiskt med hjälp av en rörelsesensor och/eller
på kommando samt lagrar dem i molnet för möjlig realtidsvisning.

Verisure, Sveriges ledande leverantör av övervakade larm för hem och mindre företag, lanserar Smart Cam som svar på konsumenternas
ökande efterfrågan på personlig bildbaserad övervakning av hemmiljön.

Flera praktiska användningsområden

Bostadsägare kan använda en Smart Cam för flera olika ändamål; från att se om barnen har kommit hem säkert från skolan - och om de har
vänner med – till att kontrollera hantverkare, städare, barnflickor och andra besökare som kommer och går i bostaden när man inte är hemma.

En Smart Cam ger Verisures kunder en möjlighet att hålla ett öga på sitt hem under semestern eller när de är på jobbet. De kan även
övervaka sina husdjur och se att allt är bra med en äldre förälder eller släkting. Smart Cam kameran är utrustad med ett vidvinkelobjektiv som
känner av rörelser och därefter tar ett foto, den kan också ta bilder på beställning.

"En Smart Cam ger kunden möjlighet att kontrollera att allt är som det ska vara hemma. En innovativ lösning som ger den där lilla extra
sinnesfriden som ibland behövs för att man ska känna sig trygg," säger Michael Peterson på Verisure Securitas Direct och fortsätter:

"Detta är en produkt som är speciellt uppskattad av föräldrar och husdjursägare som. Enligt en undersökning från USA uppger 70% av
användarna att de vill kunna titta till barnen eller sitt husdjur – är till exempel vattenskålen full? Smartcamen är helt enkelt en pryl som gör att
vi känner oss lite närmare de vi bryr oss om mest – den ger oss sinnesro."

Inga fula kablar och enastående batteritid

Verisures Smart Cam som är den första produkten i sitt slag på den europeiska larmmarknaden är helt portabel och kan stå på ett bord eller
fönsterblecket samt även monteras på väggen och i taket

Till skillnad från många kameror på marknaden, så kräver en fristående Smart Cam inga fula kablar som tar onödig plats. Den körs på
batterier med ultra-lång livslängd som varar i sex månader eller 1000 bilder. Installationen är enkel och tar knappt en minut. Användare
aktiverar kameran enkelt genom att ange ett serienummer till sitt MyPage kontot. Michael Peterson tillägger:

"Smart Cam är lätt att installera, har enastående batterilivslängd och du kan flytta runt den precis som du vill. Vi är stolta över att vara det
första larmföretaget som erbjuder detta till våra kunder som en del av vår kompletta larmlösning."

Hög krypteringsstandard

Verisure Securitas Direct följer de etiska normer och juridiska regler som avser personlig integritet och värnar individens privatliv. Smart Cam
bilderna är endast tillgängliga för användaren och samtliga anslutningar är helt krypterad. Bilderna lagras säkert i molnet och tas bort
automatiskt efter fjorton dagar. Smart Cam finns i flera olika färger samt kan användas av alla kunder med en internetuppkoppling och en
Verisure-system.

Stark efterfrågan på interaktiv övervakning av hemmet

Smart Cam är bara en av flera nya produkter och tjänster från Verisure Securitas Direct som lanseras för att kunna möta konsumenternas
ökade efterfrågan på interaktiva övervakningsfunktioner för hemmet, vilka är baserade på deras populära larmlösningar som syftar till att
skapa trygghet och skänka sinnesro genom att förebygga inbrott och brand.

Verisures dynamiska och ständigt utvecklande ekosystem för larmtjänster möjliggör enkel integrering av kompletterande funktioner som den
smarta vatten detektorn, klimatsensorn för mätning av temperatur och luftfuktighet, samt det nyligen introducerade Mushuset som avslöjar
möss och råttor i bostaden. Samtliga dessa innovativa produkter och tjänster bär Verisures namn. Och Verisures ekosystem integrerar också
smart funktionalitet från deras samarbetspartners, inklusive anslutna Yale Doormans digitala dörrlås från Assa Abloy och den intelligenta
värmepumpen från Panasonic.

Alla dessa funktioner kan hanteras via Verisure app, som med över 1,7 miljon nedladdningar är Europas mest använda app för hemmet.

Bilder på Verisure Smart Cam finns att tillgå och är fria för publicering i samband med artiklar och reportage som rör produkten.



För mer information kontakta:

Michael Peterson, Head of Corporate communications & media relations på Verisure Securitas Direct +46 (0)733 22 18 14 eller
via michael.peterson@verisure.com

Om Verisure och Securitas Direct (Sverige)

Verisure Securitas Direct är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm och smart funktionalitet för hemmet och företaget.
Företagets 1,9 miljoner kunder är fördelade över 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure Sverige är med drygt 300,000 kunder
marknadsledande. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7
professionell övervakningstjänst. I Sverige har mer än 260,000 hushåll och 60,000 företag valt larmtjänster från Verisure Securitas Direct. Den
svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Det svenska företaget
sysselsätter närmare 1,000 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. För mer information besök: www.verisure.se


