
SYSTEM S
Mały system monitoringu wideo ip do 8 kamer

System dedykowany dla małych obiektów, zapewniający niezawodność i poczucie bezpieczeństwa. 
Niezależnie gdzie się znajdujesz - masz zdalne oko.

Dobierając urządzenia do tego zestawu skupiliśmy się na trzech aspektach: niezawodnie, bezpiecznie i wygodnie.  
Otrzymujesz w zestawie niezawodną konfigurację z profesjonalną ochroną sieciową wraz z kompeksowym wsparciem sprzedażowym i technicznym. 

Centralnym elementem tego systemu jest rejestrator sieciowy ND9322P2. Rejestrator pracuje autonomicznie. Podgląd obrazu i nagrań możesz uzyskać podpinając do niego monitor z myszką 
lub przez zdalne oprogramowanie. Możesz skorzystać z aplikacji dla mobilnych urządzeń iViewer, usługi chmurowej VIVO Cloud, przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogamowania 
centralizującego VAST2.  Elastycznie dopasujesz dostęp dodatkowych użytkowników systemu określając dostępy do wybranych kamer i funkcji systemu.

Uruchomienie zestawu SYSTEM S jest z nami bardzo proste. Podepnij osiem kamer do ośmiu portów rejestratora. Podepnij port Internet do swojej sieci komputerowej. Uruchom rejestrator i postępuj 
zgodnie z instrukcjami.  SYSTEM S jest objęty usługą wsparcia technicznego.  SYSTEM S możemy skonfigurować razem z Tobą. 
Instalujesz systemy, SYSTEM S jest objęty naszą usługą szkoleniową. Urządzenia SYSTEM S objęte są naszymi szkoleniami .expert gdzie poznasz dodatkowe możliwości tego zestawu.

ZDALNIE • LOKALNIE • BEZPIECZNIE
z zestawem otrzymasz bezpłatnie:

REJESTRATOR ND9322P2 
H265•4K•Dewrap•PoE•TrendMicro
  
Elementem centralnym systemu monitoringu jest wydajny rejestrator sieciowy. Podłącz 
rejestrator do swojego routera a kamery do rejestratora. Rejestrator posiada 8 wejść 
sieciowych i równocześnie zasilających kamery przez PoE z opcją automatycznej 
konfiguracji.

Dobierz maksymalnie osiem polecanych przez nas kamer do tego rejestratora:

    IB9360/FD9360 - 2MPX•30mIR•WDR•h265
  kąt widzenia 2.8mm - 108°
  kąt widzenia 3.6mm - 81°

Najcześciej wybierana kamera FullHD w obudowie typu kupuła lub bullet. Zapewnia 
doskonałej jakości obraz zarówno w dzień i w nocy. Szeroki kąt widzenia pozwala na użycie 
jej w większości aplikacji.

  IB9380/FD9380 - 5MPX•30mIR•WDR•h265
  kąt widzenia 2.8mm - 103°
  kąt widzenia 3.6mm - 76°

Nowoczesna kamera wysokiej rozdzielczości w obudowie typu kopuła lub bullet. Szeroki 
kąt widzenia powala na użycie jej w większości aplikacji a wysoka rozdzielczość zapewnia 
bardzo dużą szczegółowość obrazu.

  CC9381 - 5MPX•14mIR•WDR•h265
  Kąt widzenia 180°

Wysokiej rozdzielczości kamera panoramiczna. Kamera panoramiczna obejmuje sceną 
plan szerokości 180°. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi stworzenie dyskretnego 
monitoringu i znaczą redukcję ilości niezbędnych kamer w systemie. 

  IB9368/FD9368 HTV - 2MPX•30mIR•WDR•h265 
  Kąt widzenia 32°~93° 

Popularne kamery FullHD ze zdalnie regulowaną ogniskową obiektywu. W sytuacji gdy 
musimy dokonać zbliżenia sceny, zdalnie regulowany zmienno-ogniskowy obiektyw pozwala 
precyzyjnie dostosować powiększenie kadru do wymagań monitoringu.

  IB9388/FD9388  
  5MPX•20mIR•WDR•SmartStreamIII•SmartIR
  Kąt widzenia 30°~90°

Popularne kamery 5Mpix ze zdalnie regulowaną ogniskową obiektywu. W sytuacji gdy 
musimy dokonać zbliżenia sceny, zdalnie regulowany zmienno-ogniskowy obiektyw pozwala 
precyzyjnie dostosować powiększenie kadru do wymagań monitoringu.

  FE9182-H  
  5MPX•20mIR•WDR•SmartStreamIII•SmartIR
  Kąt widzenia 360°

Nowoczesna kamera hemisferyczna dzienno-nocna. Wyróżnikiem jest 
specjalistyczny, lusterkowy oświetlacz IR i wydajny algorytm prostujący 
obraz pozwalający na monitoring wideo pomieszczeń 360° bez prześwietleń 
i zniekształceń. Oświetlacz równomiernie oświetla kadr pod kamerą  
a dynamiczne prostowanie obrazu w łatwy sposób pozwala na obserwację z zachowaniem 
nagrywania pełnego kadru 360°.

VIVOcloud iViewer

VAST2

Przeglądarka
internetowa

Monitor

Aplikacja VIVOCloud - jest nowoczesnym oprogramowaniem 
chmurowym, dzięki któremu zdalny dostęp do kamer, rejestratorów 
jest bezpieczny i zarazem łatwy. Jedyne co użytkownik musi zrobić to 

założyć osobiste konto i dodać swoje urządzenie do systemu. W VIVOCloud 
użytkownicy mogą oglądać transmisję na żywo ze swoich kamer, sterować 
nimi i odtwarzać nagrania, otrzymują konfigurowalne powiadomienia push.

Aplikację iViewer opracowano, aby umożliwić użytkownikom dostęp 
do obrazu wideo z kamer monitorujących bezpośrednio z urządzenia 
przenośnego z systemem iOS lub Android. Użytkownik może uzyskać 
dostęp do kamer zarządzanych przez rejestratory, oprogramowanie 

VAST2 lub nawiązać bezpośrednie połączenia z poszczególnymi kamerami. 
iViewer umożliwia również dostęp do dwukierunkowego dźwięku, sterowania 
kamerami PTZ i ekranu PiP, odwracania efektu rybiego oka, migawek
i możliwości odtwarzania nagranego wideo.

Oprogramowanie VMS VAST 2 to łatwe w użyciu oprogramowanie 
do tworzenia centrów monitoringu. Oprogramowanie zarządza 
kamerami, rejestratorami i ich funkcjami. Pozwala tworzyć lokalne  

i rozproszone centra monitoringu. Umożliwia centralizację rozproszonych 
monitoringów. Oprogramowanie integruje funkcje rejestratorów i pozwala na 
tworzenie systemów hybrydowych wykorzystujących zarówno rejestratory jaki 
i bezpośrednio kamery ip.

Cyberbezpieczeństwo Trend Micro to aplikacja wielowarstwowej 
ochrony systemu monitoringu. Zapewnia wykrywanie ataków 
siłowych typu Brute Force, monitoruje i analizuje podejrzany ruch 

sieciowy. Wykrywa i zapobiega włamaniom oraz natychmiastowo powiadamia 
wraz z kontrolą uszkodzeń o wydarzeniach nietypowych. Nie potrzebujesz 
specjalistycznej wiedzy aby stworzyć bezpieczny system monitoringu. 
Wszystko odbywa się  się automatycznie dzięki stałemu monitoringowi ruchu 
sieciowego i aktualizacjom sygnatur.
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Korzystając z tych produktów uzyskujesz dostęp do naszych ekspertów. 

Produkty objęte są naszym programem szkoleniowym .EXPERT gdzie 
możesz poznać dokładnie ich zasadę działania lub możesz skorzystać  
z naszych przeszkolonych specjalistów.

W zakresie wsparcia w konfiguracji, skorzystaj z działu .NINJA 

Potrzebujesz konsultacji, masz jakieś pytania albo zastanawiasz się nad 
szerszą koncepcją - skorzystaj z pomocy naszego działu .CONSULTING
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