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Webcam -palvelu sisältää 
• Säänkestävä nettikamera 
• WLAN+3G Tukiasema 
• 3G GPRS Internet –yhteys (max 21Mbps) 
• Kamerakuvien tallennus palvelimelle 
• Reaaliaikaisen kamerakuvan seuranta 

iPad/iPhone sovelluksella (lisämaksullinen) 
Anroid sovelluksella (lisämaksullinen) 

Nettiselaimen kautta (sisältyy palveluun) 

• Historiakamerakuvien selaus nettiselaimella 
• Kyltti tallentavasta kameravalvonnasta 
• Kameran asennus 
• Reaaliaikaisen nettikamerakuvan näkyminen kotisivuilla 

(Kotisivujen tulee sijaita ErgoRise Webhotellissa) 

 
Nyt saat edulliseen kuukausihintaan nettikameran valvonta/seurantakäyttöön tai täydentämään 
kotisivujen dynaamista sisältöä. Voit tarkkailla omaisuuttasi reaaliaikaisesti tietokoneen, tabletin 
tai puhelimen kautta mistä vain, jossa sinulla on käytössä Internet -yhteys. Lisäksi saat helposti 
nettiselaimella tarkastettua mitä kamera on kuvannut viimeisen seitsemän päivän aikana. 
Kotisivujen lisäpalveluna nostat kävijämääriä, kun saat sivuille reaaliaikaista sisältöä. Kamera on 
suunniteltu toimimaan Suomen vaativissa sääolosuhteissa ja se pystyy kuvaamaan myös yöllä, 
koska kameran 60 IR lediä mahdollistavat kuvauksen pimeällä aina 30 metriin asti. 
 
 

Kuukausimaksu 44€ /kk 
(Aloitusmaksu 86€) * 

 
 
 
 
 
 
Palvelu on voimassa 36kk, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella 3kk irtisanomisajalla. 
Laitteiston ja 3G Internet -yhteyden vuokra kuuluu palvelun sisältöön ja niiden omistusoikeus säilyy ErgoRisella. Asiakas vastaa itse 
laitteista paikalleen asennuksen jälkeen, kun käyttöoikeus on siirtynyt asiakkaalle. Asennuspaikka suunnitellaan yhdessä asiakkaan 
kanssa paikkaan, johon se on mahdollisimman helppo asentaa. Kameran läheisyydessä tulee olla pistorasia, josta kamera ottaa 
tarvittavan sähkön toimiakseen. WLAN tukiasema tarvitsee sähkön ja lämpimän tilan kameran läheisyydestä. Maksimi etäisyys on 
10 metriä kamerasta. Kamerakuvia säilötään 7 vrk palvelimella, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. iPad/iPhone -sovellus 
on kolmannen osapuolen tarjoama, jonka voi ladata Apple Storesta. Sovelluksen hinta ei sisälly palvelun kuukausimaksuun. Hinnat 
sisältävät alv. 24%. 
 
* Aloitusmaksu 86€ on ainoastaan pääkaupunkiseudulle asennettuihin kameroihin. Aloitusmaksu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle 
määritetään tapauskohtaisesti. 
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Hinnasto 
 
Webcam -palvelun kuukausimaksu on riippuvainen montako kameraa ottaa samalla kerralla sekä 
kuinka pitkään sopimukseen on valmis sitoutumaan. Kuukausimaksu on 44€ - 56€/kk/kamera. 
 
 
Kamerakohtainen kuukausimaksu riippuen sopimuksen pituudesta ja kameroiden määrästä: 
 
Kamera lkm./ 
Sopimusaika 

1 kamera 2 kameraa 3 kameraa 4 kameraa 5 kameraa 6 kameraa 7 kameraa 8 kameraa 

12 kk 56 € 56 € 55 € 55 € 54 € 54 € 53 € 53 € 
18 kk 53 € 53 € 52 € 52 € 51 € 51 € 50 € 50 € 
24 kk 50 € 50 € 49 € 49 € 48 € 48 € 47 € 47 € 
36 kk 47 € 47 € 46 € 46 € 45 € 45 € 44 € 44 € 
 

Aloitusmaksut koko tilaukselle riippuen sopimuksen pituudesta ja kameroiden määrästä: 
 
Kamera lkm./ 
Sopimusaika 

1 kamera 2 kameraa 3 kameraa 4 kameraa 5 kameraa 6 kameraa 7 kameraa 8 kameraa 

12 kk 136 € 256 € 386 € 516 € 636 € 766 € 926 € 1 006 € 
18 kk 126 € 246 € 376 € 506 € 626 € 756 € 916 € 996 € 
24 kk 106 € 226 € 356 € 486 € 606 € 736 € 896 € 976 € 
36 kk 86 € 206 € 336 € 466 € 586 € 716 € 876 € 956 € 
 
 
 
Palvelu on voimassa 12-36kk, riippuen valitusta sopimuskaudesta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 
molemminpuolisella 3kk irtisanomisajalla. Laitteiston ja 3G Internet -yhteyden vuokra kuuluu palvelun sisältöön ja niiden 
omistusoikeus säilyy ErgoRisella. Asiakas vastaa itse laitteista paikalleen asennuksen jälkeen, kun käyttöoikeus on siirtynyt 
asiakkaalle. Asennuspaikka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa paikkaan, johon se on mahdollisimman helppo asentaa. 
Kameran läheisyydessä tulee olla pistorasia, josta kamera ottaa tarvittavan sähkön toimiakseen. WLAN tukiasema tarvitsee sähkön 
ja lämpimän tilan kameran läheisyydestä. Maksimi etäisyys on 10 metriä kamerasta. Kamerakuvia säilötään 7 vrk palvelimella, jonka 
jälkeen ne poistetaan automaattisesti. iPad/iPhone -sovellus on kolmannen osapuolen tarjoama, jonka voi ladata Apple Storesta. 
Sovelluksen hinta ei sisälly palvelun kuukausimaksuun. Hinnat sisältävät alv. 24%. 

 
Hinnastossa oleva aloitusmaksu on ainoastaan pääkaupunkiseudulle asennettuihin kameroihin. Aloitusmaksu pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle määritetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon asennuspaikan etäisyys pääkaupunkiseudulta. 
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Mahdolliset asennuspaikat 
Venekerhot 

• Venelaiturit ja talvisäilytyspaikat 
Kesämökit 

• Piha-alueet 
• Sisätilat 

Kerrostalot 
• Varastotilat ja harrastetilat 
• Piha-alueet 
• Parkkihallit 
• Kellari- ja ullakkotilat 

Omakotitalot ja rivitalot 
• Piha-alueet ja sisäänkäynnit 

Kioskit, kaupat ja marketit 
• Myymälätilat 
• Aitaamattomat piha-alueet 

Ravintolat 
• Sali, baari ja aula 

Tuotantolaitokset 
• Aitaamattomat piha-alueet 
• Portit 

Virastot, liikehuoneistot, toimistot ja kokoustilat 
• Yleisölle avoimet sisätilat 

Urheilu- ja liikuntahallit 
• Suoritustilat ja sisäänkäynnit 

Huoltoasemat 
• Mittarikenttä, myymälä ja pesuhalli 

Asemarakennukset 
• Hallit, tavaran- ja laitteistojensäilytystilat 

Liikennealueet ja -välineet 
• Kaupunkien yleisvalvonta ja tievalvonta 
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Yhteystiedot 
 
ErgoRise on perustettu tammikuussa 2003. Yritys tarjoaa Internet -palveluita yrityksille, yhteisöille 
sekä yksityishenkilöille. Liiketoiminnan perustana on kokonaisvaltaisten Internet -ratkaisujen 
valmistus avaimet käteen periaatteella sekä niiden ylläpito. Eri tahojen kanssa tehdyt 
yhteistyösopimukset takaavat laadukkaat palvelut, kuten graafisen osaamisen ja webhotellien 
24/7 teknisen ylläpidon. 
 
ErgoRise Webcam -palvelu on lanseerattu uutena palveluna helmikuussa 2012. 

 
Ota yhteyttä ja tilaa jo tänään! 
 
ErgoRise 
Juho Parikka 
+358 44 555 1393 
juho.parikka@ergorise.fi 
www.ergorise.fi 
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Sopimusehdot 
1. ErgoRise pidättää oikeudet muutoksiin tässä sopimuksessa. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä 

sopimuksessa yritystä tai yksityishenkilöä, joka on ostanut ErgoRisen Webcam –palvelun. 

2. ErgoRise ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista, jotka kohdistuvat 
palveluun. 

3. ErgoRise ei ole vastuussa tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta, mutta pyrkii selvittämään 
ja korjaamaan ongelmat mahdollisuuksien mukaan. 

4. Asiakas ei saa luovuttaa hänelle annettuja käyttäjätunnuksia ja salasanoja, jotka liittyvät 
palveluihin, kolmannelle osapuolelle ilman lupaa. Ainoastaan ErgoRise voi antaa luvan luovuttaa 
näitä salasanoja kolmannelle osapuolelle. 

5. Sopimuksen voimassa olo riippuu valitusta sopimuskaudesta 12 – 36 kk sekä tilattujen 
kameroiden lukumäärästä. Tämän jälkeen palvelu jatkuu samalla kuukausimaksulla toistaiseksi 
voimassaolevana molemminpuolisella 3kk irtisanomisajalla. Sopimuksen päättämisestä on täten 
ilmoitettava toiselle osapuolelle vähintään 3kk ennen sen raukeamista. 

6. Palvelun laskutuskausi on 3kk, jos ei asiakkaan kanssa yhteisesti toisin sovita. Laskutus 
tapahtuu etukäteen. 

7. Asiakkaalla ei ole omistusoikeuksia ErgoRisen palvelun laitteistoihin, vaan ne kuuluvat palvelun 
kuukausimaksuun. Paikalleen asennuksen jälkeen laitteiston käyttöoikeus siirtyy asiakkaalle. 
Kun käyttöoikeus laitteeseen on siirtynyt, asiakas vastaa itse laitteesta, esimerkiksi sen 
varastamisesta tai katoamisesta. ErgoRise suosittelee laitteen vakuuttamista kyseisten 
tilanteiden varalta, sillä jos laite varastetaan, ei asiakas vapaudu maksamasta laitteen 
kuukausimaksuja sopimusajan päättymiseen saakka. Asiakkaan tulee ilmoittaa ErgoRiselle 
välittömästi, jos järjestelmän laitteista varastetaan, jolloin ErgoRise pyrkii mahdollisuuksiensa 
mukaan rajoittamaan laitteiden käyttömahdollisuuksia ja asiakkaalle pystytään toimittamaan 
korvausta vastaan uudet laitteet. 

8. ErgoRise pystyy sulkemaan palvelun välittömästi, jos asiakas ei ole maksanut palvelumaksuja 
viimeistään 14 vrk sisällä eräpäivän jälkeen. Tämä ei vapauta asiakasta sopimuskauden 
palvelumaksuista. 

9. Sopimuksen rauettua asiakkaalla ei ole oikeuksia palvelun laitteistojen pitämiseen itsellään ja 
hänen pitää luovuttaa laitteistot takaisin ErgoRiselle. 

10. Jos ErgoRise lopettaa toimintansa ja sopimus raukeaa sen vuoksi, asiakkaalla on halutessaan 
oikeus pitää palvelun tarjoamat laitteistot (nettikamera ja WLAN tukiasema) pois lukien 3G 
modeemia ja SIM-korttia. 

 


