JOUW
ONZICHTBARE
BEVEILIGING

BEVEILIGEN
BEGINT BUITEN
Om je woning of bedrijfspand te beschermen, installeer je eerst een
inbraakdetectiesysteem binnen. Maar een (poging tot) inbraak gaat vaak
gepaard met materiële – soms zelfs emotionele – schade. Is voorkomen dan
niet beter dan genezen? Ongetwijfeld wel.
Sefica BlueShield maakt dat mogelijk… Buiten!

WAT IS BLUESHIELD?
Het onzichtbare beschermingsschild rondom je woning of
bedrijfsgebouw. Sefica BlueShield is een slim beveiligingsconcept dat ongewenste bezoekers detecteert zodra ze voet zetten
op je domein, nog vóór ze het beveiligde pand bereiken.
Met preventieve beveiliging kun je sneller reageren als potentiële
indringers een poging tot inbraak ondernemen. BlueShield slaat
alarm voor een mogelijke inbraak plaatsvindt en voorkomt zo
eventuele schade.

HOE WERKT BLUESHIELD?
Uitmuntend. Op elke vrije gevel van je gebouw worden op strategische plaatsen bewegingsdetectoren
en intelligente camera’s geplaatst. Samen vormen ze het beschermingsschild van het gebouw. De detectoren en camera’s registreren elke beweging binnen die veiligheidsperimeter. Alle registraties worden
gecentraliseerd en geanalyseerd via de Sefica Checkbox.
De Sefica Checkbox is het brein van het BlueShield-systeem. De intelligente console analyseert de camerabeelden en besluit vervolgens om al dan niet actie te ondernemen (geen valse alarmen door vallende
bladeren, rondhuppelende katten…). Dreigt er gevaar, dan word je onmiddellijk verwittigd en ontvang je
de beelden op je smartphone.
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Gecombineerde analyse van de registratie:
dreigt er gevaar of niet?

Bedien, activeer
en beheer je beveiliging
vanop afstand via de
mobiele applicatie

BEHEER JE BEVEILIGING VANOP AFSTAND

Gebruiksvriendelijke
webapplicatie met
overzichtelijk menu

Dreigt er gevaar? Via de mobiele applicatie kun je meteen reageren:
laat lampen oplichten, een geluidsbericht afspelen of de sirene loeien.
De webbased applicatie is compatibel met alle besturingssystemen en
heeft een gebruiksvriendelijke interface

BESCHERM JE THUIS
Residentiële toepassing

Een gebroken raam of geforceerde achterdeur, het ongemakkelijke gevoel dat een onbekende in je huis
heeft rondgeneusd, kinderen die nachtmerries overhouden aan een inbraak…
Je wilt het allemaal liever niet meemaken.
Met BlueShield voorkom je heel wat narigheid. Het onzichtbare maar bijzonder efficiënte ‘schild’ maakt
van je woning een versterkte burcht. BlueShield waakt als je thuis bent en houdt een oogje in het zeil als
je er niet bent. Dreigt er gevaar, dan brengt BlueShield je onmiddellijk op de hoogte. Je huis wordt een
veilige thuis.
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BEWAAK JE BEDRIJF
Commerciële toepassing

Een bedrijf staat voor kapitaal: een magazijn vol producten, waardevolle materialen en machines, maar
ook het bedrijfsgebouw zelf… En dat wil je beschermen. Want wees eerlijk, je steekt toch liever tijd en geld
in de toekomst van je bedrijf, dan te worden geconfronteerd met de gevolgen van een inbraak?
BlueShield verruimt de veiligheidsperimeter rondom je bedrijfspand, zo worden ongewenste bezoekers
efficiënt op veilige afstand gehouden. De mobiele applicatie houdt je de klok rond op de hoogte van elke
ongewenste beweging.
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Een (poging tot) inbraak voorkomen, dat is het eenvoudige uitgangspunt
van BlueShield, het compleet geïntegreerde beveiligingssysteem
dat je gebouw bewaakt aan de buitenkant. Innovatief. Maar vooral
buitengewoon efficiënt.

DE VOORDELEN
360°-veiligheidsperimeter
rondom het gebouw

preventieve en
onmiddellijke detectie

geen enkele hoek
blijft onbewaakt

eenvoudig te beheren
via de mobiele applicatie
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