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A RISCO Group apresenta o novo VUpoint – uma solução melhorada “plug & play” de  vídeo verificação 
em tempo real que integra câmaras IP P2P de forma rápida e simples dentro de todos os Sistemas 
profissionais de segurança  da RISCO não sendo necessário nenhum tipo de formação ou de conhecimento 
em especial. Esta é uma oportunidade única para os instaladores e para quem detém centrais recetoras 
podendo disfrutar das vantagens e do potencial aumento de instalações com câmaras IP, oferecendo em 
simultâneo um elevado nível de segurança e privacidade aos seus clientes.

■	Vídeo verificação de eventos em tempo real mediante pedido – a partir de qualquer localização, a qualquer 
momento, através de uma aplicação para telemóveis

■	A tecnologia P2P oferece aos instaladores  uma simples instalação ”Plug & Play” – sem necessidade de 
configuração do router

■	Seleção de câmaras interiores e exteriores com Wi-Fi para uma instalação fácil e sem cabos

■	Um excelente complemento para os sistemas de segurança Risco integrados na nuvem, aumentando de forma 
notável o potencial de vendas

■	Potencial de adesões, tanto para os novos sistemas de segurança da RISCO como para os existentes

VUpoint P2P

Vídeo Verificação
Em tempo real.

Fácil instalação com 
Tecnologia P2P 



Vídeo Verificação superior 
Os usuários podem controlar os eventos de intrusão 
através de clips de vídeo ou de imagens em tempo 
real directamente da aplicação para dispositivos 
de telemóvel ou através da plataforma da Web. As 
centrais recetoras de alarme podem identificar os 
falsos alarmes com maior precisão. Adicionalmente 
as câmaras IP em HD da RISCO Group proporcionam 
vídeo e imagens com bastante claridade e nitidez 
para uma melhor verificação.

Ampla gama de ativadores  
O VUpoint pode ser configurado de forma a que 
qualquer evento, seja de intrusão, de segurança, de 
pânico ou uma abertura de porta com Smart Home, 
possa ativar as câmaras, proporcionando um nível de 
segurança e de controlo mais elevado. Um detetor, 
um contato magnético ou inclusivamente um alarme 
de fumo, pode ativar a câmara proporcionando 
vídeo em tempo real para melhor verificação do 
evento que tiver ocorrido.

Transmissão avançada de vídeo em 
tempo real – em qualquer lugar, a 
qualquer momento
Verifique como as crianças regressam a casa depois da 
escola ou certifique-se que o escritório ficou fechado. 
Com o VUpoint, pode sempre aceder a uma visão  da 
instalação – mesmo quando se encontra fora, para 
sua absoluta tranquilidade. O VUpoint permite a 
transmissão de vídeo em tempo real través de qualquer 
câmara IP, podendo visualizar-se com a aplicação 
iRISCO para dispositivos móveis ou através da web.



VUpoint P2P

Segurança de rede avançada 
O VUpoint foi concebido de forma a estar protegido 
contra uma série de actividades maliciosas e 
de pirataria com uma dupla capa de protecção 
mediante um conjunto de números ultra-seguro e 
credenciais de acesso variáveis.

Maior potencial de vendas para os 
instaladores  
As empresas instaladoras podem agora proporcionar 
e instalar soluções de vídeo IP a todos os seus clientes. 
Esta oportunidade exclusiva oferece aos instaladores 
uma vantagem competitiva sobre os sistemas 
standard proporcionando um solução completa e 
integrada de vídeo e de intrusão  sem necessidade 
de ter experiência prévia com sistemas de vídeo.

Melhorar a eficiência das CRAs enquanto 
se protege a privacidade do usuário   
O VUpoint oferece uma oportunidade exclusiva para 
as centrais recetoras de alarme, proporcionando aos 
seus clientes uma solução profissional de controlo 
através de vídeo, aumentando em simultâneo a 
sua eficiência operativa reduzindo as respostas 
desnecessárias de falso alarme. Esta solução está 
especificamente concebida para proporcionar aos 
usuários de vivendas a capacidade de proteger 
a sua privacidade e determinar como e quando a 
CRA tem acesso às câmaras IP, como por exemplo, 
estabelecendo um limite de tempo para aceder 
à câmara após o evento, bloqueando o acesso às 
câmaras seleccionadas ou concedendo o acesso 
somente quando o sistema está armado.

Estação de Monitorização



O VUpoint está concebido para uma perfeita integração e funcionalidade  com 
todos os sistemas profissionais de segurança da RISCO Group:

Câmaras IP da RISCO Group:

Para mais informação sobre o VUpoint e  de toda a gama 
de produtos da RISCO Group, queira consultar riscogroup.es
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VUpoint P2P

Agility™3  LightSYS™2  ProSYS™ Plus

Câmara Cube IP Interior

 Instalação simples Plug & Play
 1.3 Megapixel
 Cor HD
 Dia/Noite
 WiFi
 Microfone e alta-voz incorporado
 Alcance máximo do LED IR 10m

Dome IP Câmara (Interior e Exterior)

 Instalação simples Plug & Play 
 1.3 Megapixel
 Cor HD
 Dia/Noite
 WiFi
 IP67
 Alcance máximo do LED IR 30m

Câmara IP Bullet Exterior  

 Instalação simples Plug & Play 
 1.3 Megapixel
 Cor HD
 Dia/Noite
 WiFi
 IP67
 Alcance máximo do LED IR 30m

7LFV
U

PO
IN

TPO
 B ©

 04/2017 RISC
O

 G
roup


