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Milestone Husky IVO™ 

DE OPTIMALE VIDEOBEWAKINGSAPPARATEN 

VOOR MILESTONE XPROTECT® 

Waarom is de nieuwe Husky IVO de beste keuze voor uw bedrijf? De 

ondersteuning, de eenvoudige installatie en de producten zelf werken samen om 

ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw videomanagementoplossing haalt. 
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DE KRACHT OM TIJD TE BESPAREN 

Geniet van het gemak 

De nieuwe Husky IVO is vooraf geïnstalleerd met XProtect, zodat u tijd bespaart 

bij de installatie en implementatie. Voeg uw XProtect-licentiecode toe en hij is 

klaar voor gebruik. Het is ook gemakkelijk te beheren en te onderhouden, 

waardoor u tijd overhoudt om aan belangrijkere aspecten van uw project te 

besteden. 

• Vooraf geïnstalleerd met XProtect 

• Naadloze installatie met Husky Assistant 

• Gemakkelijke activering van licentie 

DE KRACHT VAN GEMOEDSRUST 

Support 

Bij prestaties gaat het niet alleen om de producten. Het gaat ook om de mensen 

en de support die er achter staan. De functionaliteit en betrouwbaarheid van de 

nieuwe Husky IVO worden ondersteund door een wereldwijd team van 

ondersteuningsvertegenwoordigers en de mogelijkheid voor ondersteuning op 

locatie, indien nodig. Verder is er een garantie van vijf jaar en een naadloze 

ondersteuningsconfiguratie. 

• Milestone als één aanspreekpunt voor VMS en hardware 

• Uitgebreid ondersteuningsnetwerk 

• Vijf jaar garantie 

DE KRACHT OM MEER TE BEREIKEN 

Geef uw oplossingen een prestatievoordeel 

Uw video-oplossing is slechts zo goed als de videomanagementsoftware (VMS) 

dat u gebruikt en de apparaten waarop het draait. De nieuwe Husky IVO 

optimaliseert verschillende kleine, maar belangrijke, details, zodat u het meeste 

uit uw XProtect videomanagementoplossing kunt halen. Over het geheel 
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genomen is het de betrouwbare keuze voor mensen die optimale prestaties 

willen. 

• Volledig getest voor optimale prestaties 

• Gebouwd met hardware van Dell Technologies 

• Betrouwbare en vertrouwde XProtect-software 

DE KRACHT OM TE EVOLUEREN 

Krijg de vrijheid om uit te breiden 

De Husky IVO groeit met u mee naarmate uw installatiebehoeften evolueren. U 

kunt de Husky IVO met elke XProtect-productlicentie gebruiken. U kunt ook meer 

integreren dan 10.000 ondersteunde apparaten van derde partijen om nu en in 

de toekomst de beste oplossing te hebben. 

• Flexibele XProtect-licenties 

• Mix en match eenheden 

• 10.000 ondersteunde apparaten 
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