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CCTV Mitra Solusi Teknologi adalah jasa pasang CCTV dan penjual
kamera CCTV terpercaya di Indonesia, melayani penjualan Paket
Kamera CCTV Murah, Kamera CCTV Infra Red, IP Camera, DVR,
HYBRID DVR, NVR serta Aksesoris CCTV seperti Kabel CCTV Coaxial,
adaptor CCTV, konektor CCTV, power supply dengan harga murah
serta terjangkau.
Kami memberikan solusi keamanan dan kenyamanan anda dalam
membantu memantau aset-aset anda yang berharga dengan kamera
cctv berkualitas dan bergaransi. Anda dapat memantau rumah, tempat
usaha anda seperti toko, kantor, pabrik, gudang dan berbagai aset
anda lainnya dengan kamera cctv yang berkualitas.
Survey telah membuktikan bahwa hampir 60-70% orang melakukan
pemasangan Kamera CCTV setelah adanya kejadian yang tidak
diinginkan ! Jangan Anda tunda lagi untuk memasang Kamera CCTV
agar dapat melindungi keluarga & aset anda.
Kami menyediakan produk kamera CCTV yang berkualitas dengan
garansi resmi. Harga paket kamera CCTV yang kami tawarkan sangat
terjangkau dan kompetitif. Kami memberikan jaminan kualitas dan
layanan teknis yang cepat. Kami telah mempunyai pengalaman
bertahun-tahun dalam menangani banyak proyek-proyek besar, proyek
rumah tinggal dan kami menawarkan pelaksanaan survey gratis di
Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek).
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Paket CCTV murah dan berkualitas yang dari kami merupakan
investasi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi Anda.
Harga CCTV sangat bervariasi, menyesuaikan kebutuhan Anda.
CCTV MST memberikan pelayanan jasa pemasangan kamera CCTV,
jasa pemindahan atau relokasi CCTV, jasa pasang CCTV, jasa Instalasi
CCTV, jasa cek CCTV atau memperbaiki kamera CCTV rusak /
bermasalah, jasa pengaturan dan setting IP Camera, DVR Dan NVR
dengan jangkauan seluruh wilayah di Indonesia.
CCTV MST juga memberikan pelayanan Jasa Troubleshooting/pencarian
masalah kamera CCTV rusak, jasa melakukan pengecekan CCTV DVR
IP Camera, Jasa melakukan perbaikan Instalasi CCTV DVR IP Camera,
Jasa Servis kamera CCTV bermasalah seperti CCTV mati, CCTV tidak
bisa rekam / recording, CCTV tidak keluar gambar, CCTV rusak, dsb.
Kami telah banyak melakukan kerja sama dengan kontraktor, sistem
integrator yang bergerak di bidang proyek keamanan, pengawasan
untuk pengerjaan pemasangan dan pengadaan barang seperti CCTV, IP
Camera dan lain-lain.
Siapapun anda yang membutuhkan produk kamera CCTV serta layanan
mengenai kamera pemantau CCTV, jangan ragu lagi langsung saja
menghubungi kami. Kami siap membantu memberikan saran dan
solusi terbaik untuk anda. Kepuasan dan kenyamanan Anda adalah
tujuan dari kami CCTV MST.
Segala aktivitas dapat terpantau langsung dengan mudah melalui
komputer/laptop, Handphone, blackberry, iphone, ipad, tablet,
android, symbian dan platfom lainnya.

For more details, please visit https://direktoribisnis.id/detail/jasapasang-cctv-32
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