מי שומר על העסק שלך?
בעסק שלך עובדים אנשים נוספים או שמסתובבים בעסק שלך לקוחות.
אתה רוצה את ההגנה הכי טובה .מערכת של מצלמות אבטחה יכולה
לסייע רבות בפיקוח .לשמש כעיניים שלך בתוך העסק שלך.
מצלמה נסתרת יכולה לעזור בפיקוח אחר העובדים ואבטחת המקום
מפני גניבות פריצות ,ואי סדר.לצערנו באמצעי התקשורת אפשר לשמוע
על אין סוף של מקרים על עובדים לא אמינים ,על תקיפות בבתי עסק ,
על גניבת רכוש וציוד מבית העסק .כל הזמן חייבים להיות עם היד על
הדופק גם שהכי סומכים על בן אדם  ,ברגע שזה מגיע לעסק שלך
שאתה הקמת וטרחת והשקעת כסף רב ,חייבים להיות עירניים ולא
לנוח על זרי הדפנה.
מצלמה נסתרת יכולה להשגיח על חניון של בניין בית העסק ,על רכבים
יוצאים ונכנסים  ,יכולת תיעוד במקרה של תאונה .בבתי ספר מצלמות
אבטחה יכולת לגלות למנהל את המתרחש במסדרונות ובחצר בית
הספר  .ובכך למנוע מקרי אלימות והשחתה של רכוש בית ספרי .בגני
ילדים הגננת יכולה לשלוט במתרחש בכל חלקי הגן לא רק במקום שבו
היא נמצאת .היא יכולה לפקח כך על הסייעות  .או לעקוב אחר
התנהגות שונה של ילד ספציפי  ,על הנעשה בחדר המנוחה .יכולה
למנוע מכניסת זרים למתחם הגן .למצלמות יש תפקיד נוסף והוא
פיקוח ההורים  .ההורים יכולים להיכנס לאתר של הגן ברשת
ובאמצעות סיסמא יכולים לצפות בילדיהם בגן במהלך כל שעות
הפעילות  .הצבת מצלמות אבטחה מטעם הגן יכול להעיד על אמינות
הצוות של הגן ,רמת פיקוח גבוה  .המצלמות אף יכולות לתעד את
הפעילויות הפדגוגיות הנעשות בגן.
בזמן שהות של בעל העסק בחו"ל יכול בעל העסק באמצעות סיסמא
לעקוב אחר המתרחש בעסק שלא ..קיים בשוק מגוון רחב מאוד של
מצלמות נסתרות ואבטחה לכל מטרה  .גם גדולות הצמודות לקיר

הנגלות לעין שזזות לפי תנועה ,לפי קול  ,בעזרת עכבר המחשב .גם
כמובן מצלמות שמתבייתות על נקודה אחת בלבד .אלו יכולים להיות
משקפי ראיה המשמשים כמצלמה נסתרת )טוב ללקוחות סמויים
המגיעים לעובדי העסק ,בובה עם סטייל בחלון ראווה של חנות( ,זו
אפילו יכולה להיות מצלמה קטנה המוחבאת בתוך השלט של המשרד.
עם השכלולים של היום באמת שניתן למצוא פתרונות מאוד יצרתיים
ומשוכללים להחבאת המצלמה הנסתרת בעסק שלכם.
טיפ :לצורך הרתעה ניתן להוסיף לבית העסק גם מצלמות אבטחה
דמה .נראים כמעט כמו הדבר האמיתי .מעולה למי שרוצה לחסוך
בכסף ועדיין להיעדר מהעסק בשקט .
ההנאות הקטנות של החיים הן אלה שעושות הנאה גדולה מהחיים
נכתב ע"י :רומי צוקרמן

