Ethiris NVR-1 kör
exklusivt på slottet
®

SNABBFAKTA
Ethiris NVR-1, 16ch, Extended, 2TB
AV används på Sundbyholms Slott
med cirka 10 kameror fördelat på
två separata byggnader.
Det finns en arbetsplan om att utöka med ytterligare en NVR-1 i en
annan del av anläggningsområdet.
För att sedan koppla ihop dessa två
till ett kluster i Ethiris.

Lykil Säkerhet AB har installerat en Ethiris NVR-1 på det vackra Sundbyholms Slott.
Anledningen är inte att övervaka inspelningen av ”Bonde söker fru” utan det handlar
om personalens säkerhet på slottet. Det är viktigt att snabbt kunna ta del av inspelad video vid eventuellt rån, stöld, hot med mera.
Lykil Säkerhet AB är ett bolag inom Lykilkoncernen som är ett privatägt företag med
spetskompetens inom elinstallation, fastighetsautomation och säkerhetsteknik. Ett
säkerhetsföretag med arbetsområde Mälardalen, med utgångspunkt från ”hemmaorter”
som Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun
samt Vingåker kommun.
Sundbyholms Slott, ett slott med kunglig
anknytning, ägs och drivs privat av Sundbyholms Slott AB. Företaget bedriver konferens-,
weekend-, festvånings- och restaurangverksamhet. TV4:s realityserie ”Bonde söker fru”
har under tio år spelats in på slottet.
Sundbyholms Slott AB har Lykil Säkerhet
AB som sin leverantör av säkerhetssystem.
När slottets CCTV-anläggning skulle uppdateras föll sig valet naturligt på att inleda
en diskussion med Lykil. Lykil presenterade

en färdig lösning med en öppen plattform
för att kunna plocka in i princip vilka kameror
som helst för att passa de olika ändamålen.
Syftet med installationen av en Ethiris NVR-1
är att öka personalens säkerhet och att kunna
ta del av inspelat material vid eventuellt
rån, stöld, hot med mera. De använder även
Kentimas mobilapp Ethiris Mobile som ger
personalen frihet att övervaka anläggningen
var de än befinner sig.
Idag finns ca 10 kameror fördelat på slottet
och hotellet. Det är två separata byggnader
som har kameror kopplade mot en och samma
NVR-1 med 16 kanaler.

”Vi är väldigt nöjda med Kentimas
Ethirissystem, mycket lätt manövrerat”, säger Eric Johansson, VD
Sundbyholms Slott.
Mobilapplikationen kommer väl till pass
här och används flitigt. Ethiris Mobile
öppnar upp en rad möjligheter att hantera videoövervakningssystemet. Med
Ethiris Mobile går det att se livevideo
från kamerorna i anläggningen, manuellt
starta inspelning av livevideo, styra PTZkameror, se larmlistan och kvittera larm
samt spara och e-posta bilder från kamerorna. Man kan även snabbt och enkelt
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Ethiris Mobile ger personalen frihet
att övervaka anläggningen var de
än befinner sig.
söka upp och se på inspelat videomaterial.
Monitorn vid NVR:en visar livebilder från
några av kamerorna så receptionspersonalen
får en snabb överblick.

”Installationen gick enligt planen
och vi är mycket nöjda med både
Kentima och Lykil Säkerhet”, säger
Eric Johansson, VD Sundbyholms Slott.
Lykil har testat en del olika fabrikat på
marknaden under några års tid men fastnade
för Kentima. Ethiris är ett väl uppbyggt system
och tekniskt i framkant, men ändå väldigt lätt
att komma igång med. Användarna är också
väldigt nöjda och även de tycker Ethiris är lätt
att förstå sig på, berättar Robin Seimilä på Lykil.
Det finns en arbetsplan på att utöka med
ytterligare en NVR-1 i en annan del av anläggningsområdet. Tanken är att koppla ihop
dessa två till ett Ethiris Cluster. Det innebär
att Ethiris kan fortsätta köra en anläggning
utan funktionsbortfall även om en eller flera
servrar går ned. Övriga servrar tar direkt över
arbetet automatiskt från den server som går
ner och klienterna kommer per automatik att
hämta bilderna från rätt servrar.
Vidare berättar Robin på Lykil som jobbar
med Kentima att supporten är i toppklass.
Man får alltid kvalificerad hjälp, ibland kanske det är väldigt enkla frågor men bemötandet man får är alltid proffsigt.
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