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Riista- ja valvontakameroiden käytön uudistava
Sensegram -palvelu suomalaisin voimin
Etäkameroilla on kymmeniä miljoonia käyttäjiä maailmassa tietämättä vielä paremmasta. Oululainen RTJ Group Oy on julkaissut etäkameroiden käyttäjille tarkoitetun Sensegram -kuvapalvelun,
joka uudistaa riista- ja valvontakameroiden käytön. Palvelun lähtökohtana on tehdä etäkameran
asettamisesta helppoa, tiedonsiirrosta luotettavaa ja kuvien sekä videoiden hyödyntämisestä nykyaikaista. Sensegram on ensimmäinen palvelu maailmassa, jossa käyttäjä voi muutamalla klikkauksella laittaa etäkameran lähetyskuntoon ja etäkameroiden lähettämät kuvat siirtyvät automaattisesti nykyaikaiseen kuvapalveluun. Tähän asti etäkameroiden kuvat on voinut vastaanottaa vain
sähköpostin liitteenä, josta kuvien katselu ja hyödyntäminen on ollut vaivalloista ja aikaa vievää.

Etäkamerat ovat hyödyllinen työkalu niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Kuluttajat ovat löytäneet etäkamerat valvontaan kesämökeille ja pihoille sekä metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Laadukkaan lähettävän riista- tai valvontakameran voi hankkia 250 - 300 euron hintaan ja sellasia löytyy jo kymmeniltä tuhansilta suomalaisilta. Esimerkiksi nyt keväällä mökkikausi herättää omistajat miettimään, miten valvoa
helposti kotia mökiltä tai mökkiä kotoa. Lähettävä riistakamera soveltuu hyvin tähän käyttötarkoitukseen
ja jonka Sensegram -palvelu täydentää. Muutaman euron kuukausimaksulla Sensegram tekee etäkamerasta helppokäyttöisen sekä nykyaikaisen ja kamerasta saa parhaan mahdollisen hyödyn irti. “Etäkameraa
ilman Sensegramia voisi verrata vaikkapa älypuhelimeen ilman kuvagalleriaa. Saishan sillä kuvia otettua,
mutta jos kuvat pitäs jälkikäteen etsiä puhelimen tiedostoista, niin ei se kovin nykyaikaista ja hyödyllistä
olisi. Aika siirtyä nykyaikaan”, naurahtaa Petri Morko Sensegram -tiimistä.

Sensegram -palvelu yhdessä etäkameroiden kanssa on hyödyllinen työkalu myös yrityksille ja organisaatioille. Etäkameroita käytetäänkin niin pienissä yrityksissä kuin suurissakin pörssiyhtiöissä. Palvelun avulla
valvontakäytössä olevat kamerat muodostavat hallittavan kameraverkon monine käyttäjineen. Näin toteutettu valvontaverkko on tarjolla olevia valvontajärjestelmiä monin verroin edullisempi ja joustavampi
ratkaisu. Kokonaisuus voidaan ottaa nopeasti käyttöön, tarvittaessa siirtää paikasta toiseen ja vielä helposti jopa ympäristöön, jossa tarjolla tietoliikenneyhteydeksi on vain matkapuhelinverkko eikä nopeaa
internet-yhteyttä tai verkkovirtaa.
Sensegram -palvelusta ja etäkameroista voi lukea lisää osoitteessa www.sensegram.com sekä kokeilla palvelua ilmaiseksi. Kokeilua varten et tarvitse omaa etäkameraa, vaan palvelusta löytyy demokameroita tätä
tarkoitusta varten.

Sensegram lyhyesti:
Sensegram on riista- ja valvontakameramaailman puuttuva palanen. Palvelu yhdessä etäkamerasi kanssa
muodostaa aivan uudenlaisen kokemuksen. Ei enää kryptisiä asetusohjelmia ja helposti tapahtuvia virheitä. Palvelun avulla suosituimmat etäkamerat ovat lähetyskunnossa muutamalla klikkauksella. Ei enää kuvia roskapostissa tai sähköpostiliitteissä. Palvelu vastaanottaa kuvat ja lajittelee kamerakohtaisesti omalle
käyttäjätilillesi. Et käytä aikaasi turhaan, vaan palvelu tekee työn puolestasi. Kuvien ja laitteiden hallinta
sekä sisällön jakaminen onnistuu palvelussa kätevästi toisin kuin sähköpostissa. Kuvasi ovat käytettävissä
missä ja milloin vain, millä laitteella tahansa. Sensegram – täysin uusi tapa käyttää etäkameroita.

Syventävää tietoa etäkameran ja Sensegramin käyttökokemuksesta
Hyvä etäkameran käyttökokemus alkaa, kun kameran onnistuu asettamaan helposti lähetyskuntoon. Ilman Sensegramia etäkameran asettaminen vaatii käyttäjältä noin 20 teknisen tiedon ymmärtämistä ja
niiden virhealtista manuaalista syöttämistä. Sensegramin ohjattu kameran käyttöönotto poistaa käyttäjän
tekemät virhemahdollisuudet. Helpoimmillaan käyttäjän ei tarvitse valita palvelussa kuin valmistaja ja
kameramalli ja palvelu hoitaa loput asetukset. Etäkameran yhteys on testattu ja kamera käyttökunnossa
muutamassa minuutissa.
Hyvä käyttökokemus jatkuu, kun käyttäjä huomaa kuvien ja videoiden tulevan luotettavasti perille ja käyttäjä saa saapuneista kuvista ja videoista ilmoituksen haluamallansa tavalla. Jos etäkameran käyttäjällä ei
ole käytössä Sensegram -palvelua, vastaanottaa hän kuvat ja videot johonkin yleiseen sähköpostipalveluun kuten Gmailiin. Yleinen sähköpostipalvelu suodattaa helposti etäkameran lähettämiä kuvaviestejä
roskapostina. Tunnistamaton, lähettävä laite on sähköpostipalveluntarjoajalle peikko ja laite joutuu helposti mustalle listalle. Jos kuvaviesti selviää käyttäjälle asti, oma sähköpostisovellus voi edelleen suodattaa
kuvaviestit roskapostiin. Nämä ongelmat poistuvat Sensegramissa, jossa vain palvelua varten tarkoitettu
tekniikka vastaanottaa etäkameroilta tulevat lähetykset. Palvelun oman teknologian käyttö näkyy käyttäjälle luotettavuutena. Sensegram ei koskaan suodata siihen kytkettyjen kameroiden liikennettä.
Hyvä käyttökokemus täydentyy, kun kuvat ja videot sekä myös kamerat ovat käyttäjälle järjestyksessä ja
hyödynnettävissä yhdessä paikassa. Sensegram purkaa kuvaviestit ja lajittelee kamera kohtaiset kuvat ja
videot automaattisesti palveluun ilman käyttäjän toimenpiteitä. Palvelussa käyttäjällä on nykyaikaiset kuvien hallintatyökalut ja halutessaan käyttäjä voi antaa muille palvelun käyttäjille oikeudet katsoa etäkameransa kuvia.
Palvelussa käyttäjä voi hyödyntää älykkäitä ja automaattisia kuvanpoisto-ominaisuuksia ja avainsanoittaa
kuvia, jolloin palveluun jäävillä kuville kehittyy todellista arvoa ja turhat kuvat poistuvat. Palvelun käyttöliittymä muuntautuu käyttäjän käyttämälle laitteelle sopivaksi eli sitä voi käyttää tietokoneesta, kannettavasta, tabletista tai älypuhelimesta.
Suosittuja kuvaamisen kohteita ovat luonto ja metsästys mutta eniten suosiota kasvattavat kesämökit, pihat ja vapaa-ajan asunnot. Lisäksi yhä useampi sosiaalisen median aikakautelainen hankkii etäkameran
ikuistaakseen hauskoja sattumanvaraisia tapahtumia. Harva meistä on juuri oikeassa paikassa oikeaan
aikaan ja kamera valmiina, kun jotain yllättävää mutta tallentamisen arvoista tapahtuu.
“Itseäni on hauskuuttanut kotoa tallentuneet kuvat ja videot, joissa meidän Tosca -koira siirtää näppärästi
kuonolla esteeksi laitetut sohvatyynyt, jotta saa itsellensä tehtyä leppoisan sohvapedin. Kaikin puolin luvatonta mutta niin hulvattoman hauskaa seurattavaa. Kesken päivän matkapuhelimeen saapuva ilmoitus
pistää hymyilemään”, kertoo Petri Morko Sensegram - tiimistä.

Lopuksi Sensegram -tiimi yhteistyössä Ranua Zoon kanssa heittää ilmaan kysymyksen: “Osaakohan majava kävellä takajaloilla tai tehdä lumitöitä?”
Vastaus selviää osoitteesta: http://ranuazooblog.com/blog/?p=880
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