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PC-pohjainen videovalvonta kasvaa voimakkaasti 
 
Suomalainen Mirasys kasvaa Dellin innovatiivisen OEM-toiminnan avulla 
  
Mirasys on Pohjoismaiden johtava avointen, PC-pohjaisten videovalvontaratkaisuiden 
toimittaja. Videovalvontamarkkinoilla ollaan parhaillaan siirtymässä analogisista 
kameroista digitaalisiin IP-kameroihin, joiden myynnin odotetaan kasvavan noin 40 % 
vuodessa. Koska suurin osa IP-kameroista tullaan liittämään PC-pohjaisiin 
videotallentimiin, näiden kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. 
 
Mirasys tuottaa itse ainoastaan ohjelmistot, ja siksi se tarvitsee luotettavan ja joustavan 
kumppanin toimittamaan laitealustat. Dellin joustavuus ja nopeat toimitukset sopivat 
yhteen Mirasysin toimintamallin kanssa. Lisäksi kattavat huoltopalvelut takaavat tuotteille 
pitkän elinkaaren.  
 
”Mirasysin järjestelmiä käytetään eri puolilla maailmaa, joten arvostamme Dellin 
tarjoamia maailmanlaajuisia huoltopalveluita. Asiakkaidemme ei tarvitse palauttaa 
laitteita Mirasysiin huoltoa varten, sillä Dellin huoltopalvelu huoltaa koneet asiakkaan 
luona,” kertoo myyntijohtaja Kim Långström Mirasys Oy:stä. ”Erityismaininnan annamme 
Dellille räätälöitävyydestä. Dell on esimerkiksi jo pitkään varustanut Mirasysin tallentimet 
teollisuusstandardin mukaisilla kiintolevyillä.” 
 
Mirasys NVR Pro 
 
Mirasys NVR Pro –videovalvontaohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, jotka 
voidaan kattaa 4-32 kameralla. Ohjelmisto toimii tavallisessa Windows PC:ssä (sekä 
XP:ssä että Vistassa), ja siinä on kaikki ammattimaisessa videovalvonnassa tarvittavat 
ominaisuudet, mukaan lukien videokuvan tallennus, reaaliaikainen valvonta, tallennetun 
videokuvan toisto, älykäs liikkeentunnistus sekä tehokkaat hakutyökalut, joilla käyttäjät 
löytyvät halutut tapahtumat helposti.  

 
Mirasys NVR Enterprise 

 
Mirasys NVR Enterprise –ohjelmistossa on Mirasys NVR Pron ominaisuuksien lisäksi 
useita lisäominaisuuksia, kuten karttanavigointityökalu, audion tallennus, 
tekstidatakanavat ja tallennetun aineiston varmuuskopiointi. Näiden ominaisuuksien 
ansiosta Mirasys NVR Enterprise soveltuu erityisesti vaativampiin ja laajempiin 
kohteisiin. 
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Kim Långström, Myyntijohtaja, Mirasys Oy 
Tel: +358 9 2533 3335  /  E-mail: kim.langstrom@mirasys.fi 
 



Tietoa Mirasysistä 

Mirasys Oy kuuluu maailman johtaviin digitaalisten videovalvontaohjelmistojen kehittäjiin. 
Vuonna 1997 perustetulla Mirasysillä on pääkonttori Helsingissä ja paikalliset toimistot 
Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Saksassa, ja yhtiön joustavilla turvallisuusratkaisuilla 
hallinnoidaan maailmanlaajuisesti yli 300 000 kameraa. Mirasysin NVR Pro ja NVR 
Enterprise –ohjelmistot turvaavat maailmanlaajuisesti pankkeja, kouluja, kauppoja, 
julkishallinnon kohteita sekä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita.  
 
Lisätietoa: www.mirasys.eu  
 
Tietoa Dellistä 
Dell kuuntelee asiakkaitaan ja toimittaa asiakastarpeiden pohjalta rakennettua 
luotettavaa teknologiaa ja palveluita. Ainutlaatuisen, suoran toimintamallinsa ansiosta 
Dell on yksi maailman johtavista tietojärjestelmien ja -palveluiden toimittajista. Dell on 
sijalla 34. Fortune 500 -luokituksessa.  
 
Lisätietoa: www.dell.com 
 
 


