
Tot 3 maanden stand-alone zonder opladen op bijvullen
Overal direct een live verbinding via 4G netwerk
 99% Beeldzekerheid •  100% Beeldveiligheid



MACS is een volledig autonoom opererend, mobiel camerasysteem en 
maakt gebruik van hoogwaardige intelligente netwerkcamera’s. MACS is 
ultiem flexibel en door haar mobiliteit, overal direct inzetbaar.

Het systeem kan eenvoudig tijdelijk ingezet worden in gebieden waar 
geen stroomvoorziening en netwerkverbindingen beschikbaar zijn. 
MACS systemen kunnen binnen een dag, binnen de Benelux, worden 
geplaatst. MACS wordt zoveel mogelijk op afstand beheerd. Hierdoor 
zijn de beheer- en onderhoudskosten relatief laag.

De MACS kantelmast bevat een eigen opname unit voor het opslaan 
van beelden. Tevens is de mast uitgerust met Argos software voor het live 
monitoren, configureren, rapporteren en het archiveren en terugzoeken 
van de opgenomen beelden. De live en opgeslagen beelden kunnen 
op uiteenlopende wijzen worden bekeken. Hiervoor worden de 
communicatiemiddelen WiFi en UMTS, HSDPA of HSUPA gebruikt.

@XiT draagt zorg voor de volledige trajectbegeleiding. Hieronder 
verstaan wij ten minste een site survey, consultancy, fabricage, aanleg. 
In overleg kunnen we ook zorgen voor beheer, onderhoud en bewaking 
van het systeem.
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TOT 3 MAANDEN STAND-
ALONE ZONDER OPLADEN OF 
BIJVULLEN

DIRECT TE PLAATSEN BINNEN  
2 UUR MET EEN 4G LIVE 
VERBINDING

99% BEELDZEKERHEID

100% BEELDVEILIGHEID 

@XiT management kiest bewust 
voor een milieu besparende 
bedrijfsvoering en ontwikkeld 
systemen met een zo laag 
mogelijk stroom- en materiaal 
verbruik. Dit ontlast het milieu en 
verlaagd uw kosten.

•	 @XiTs is specialist in netwerk 
ontwerp en beheer en 
ontwikkeld sinds 2005 IP 
camera systemen met haar 20 
jaar ervaring in de ICT en video 
en beeld

•	 Door het samengestelde systeem 
van hardware, software en 
eigen ontwikkelde video 
management software ARGOS 
met 86 systeem checks /
min, garanderen wij een 
beeldzekerheid van 99% 

•	 Video beelden zijn versleuteld 
met encryptie en alleen te 
bekijken op geselecteerde 
apparaten met een sleutel 

•	 3G/4G connectiviteit 

•	 86 systeem checks /min. 

•	 Live meekijken op smartphone, 
tablet en comuputer 

•	 Verstelbare hoogte van 4,5 -6m

GROENE OPLOSSINGEN


