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RABATT!

– Din skobutik för hela familjen

VÅRNYTT FRÅN

LACOSTE

JUNIORSTORLEKAR
ORD. PRIS 599:-

HERRSTORLEKAR
ORD. PRIS 1000/900:-

Öppet alla dagar 8-22

GOTT & BILLIGT
GRÖNA DRUVOR

I ASK

1490
FLÄSKFILÉ

5990
Danish Crown. Ursprung Danmark.

2 för

22:-

VECKANS KLIPP! 3-pack
BACON

1990
PP!

18
95

Provsmaka

Bröd

3

NÖDINGE. Det har gått en inbrotts-
våg genom Ale och de kriminella 
utvecklar ständigt sin teknik.

Fast det gör trygghetsföretaget 
Intellisight också.

Med ett webbaserat kamerasystem 
kan du övervaka vad som händer 
i hemmet, sommarstugan eller på 
jobbet.

Intellisight drivs av två bekanta Nödingean-
sikten, Per Johannesson och Ola Johansson. 
Produkten som de erbjuder är i sig inte särskilt 
unik, kameraövervakning och larmsystem, an-
nonseras det friskt om.

– Vårt koncept däremot är unikt. Vi har hand 
om hela kedjan och kunden behöver bara se till 
att husets internetledning fungerar. Ja, inte ens 
det. Är den ur funktion påtalar vi det också, 
säger Per Johannesson.

Intellisights övervakningskameror kopplas 
med fördel upp på fastighetens internetupp-
koppling. Allt inspelat material överförs till  en 
säkert placerad server. Är du inte hemma eller 
på jobbet kan du till exempel via mobiltelefo-
nen kolla upp så att inget har hänt.

– Du kan sätta en kamera på sommarstugan 
och via datorn eller mobilen ha full koll på att 
inget händer. Kamerorna kan flyttas från den 
ena platsen till den andra. Den hittar alltid till-
baka till servern. Det enda som krävs är en in-
ternetuppkoppling, säger Per Johannesson och 
berättar att även drakar som Telia erbjuder lik-
nande produkter men inte med samma helhet.

– Vi ser till att det blir helt underhållsfritt för 
kunden. Vi sköter installation, uppgraderingar 
och ser till att tekniken fungerar, understryker 
Ola Johansson.

Fördelarna med systemet är flera, särskilt 
för företag. Eftersom det inspelade materialet 

lagras på annan plats finns det ingen chans för 
gärningsmännen att stjäla med sig datorn från 
butiken.

– Många övervakningskameror är kopplade 
till en lokal server, men den kan både brinna 
inne och stjälas. Säkerheten är inte särskilt op-
timerad, menar Ola Johansson.

Hur kamerorna spelar in avgörs individuellt. 
De kan antingen schemaläggas efter klockan, 
starta efter rörelse eller annan signal. Kame-
rornas placering regleras däremot strikt efter 
lagen om allmän kameraövervakning.

– Varje butik med kontanta transaktioner kan 
göra en enkel ansökan om kameraövervakning i 
kassalinjen samt i entrén. De får endast överva-
ka det bestämda utrymmet och inte övriga lo-
kalen eller vara riktade så att området utanför 
entrén syns. För företagaren krävs emellertid 
ett godkännande från personalen som vistas i 
lokalerna. Hemma på privat mark kan du dock 
övervaka allt innanför tomtgränsen, berättar In-
tellisights expertis.

Lagen om kameraövervakning diskuteras fli-
tigt just nu. Den personliga integriteten anses 
ibland få gå ut över tryggheten.

– Gemene man är tämligen överens om att 
kameraövervakning ökar tryggheten i samhäl-
let. Vi ser hellre fler kameror än ökad krimi-
nalitet. Dessutom är lagen ålderdomlig. Det 
har hänt så mycket med tekniken. Personligen 
tycker jag det är mest intressant att veta vem 
som har behörighet och tillgång till det inspe-
lade materialet. Med vårt system krävs det olika 
lösen för att komma åt övervakningen och det 
är ägaren som avgör vem eller vilka som har 
lov att granska det, berättar Per Johannesson.

Intellisight gjorde sin första installation för 
ett år sedan och satsar nu brett på såväl före-
tags- som privatmarknaden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Intellisight sköter övervakningenövervakningen
– Ha koll i butiken, hemmet och sommarstuganmarstugan

Ola Johansson och Per Johannesson på Intellisight hjälper kunder att övervaka såväl 
hemmet som företaget med ett webbaserat kamerasystem.


