מצלמות גוף לתיעוד אירועים
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VB400
מצלמת גוף
לשלוט בכל מצב
מצלמות  VB400הן הדור הבא
של טכנולוגיית מצלמות גוף .איכות
ועמידות .רמת ביצועים גבוהה.
אפשרויות חיבור מגוונות .תכונות
שיאפשרו לך לשלוט בכל מצב .

לתיעוד עדויות
תומכות ושמירה
על התנהגות
נאותה .
היחידה לטיפול באלימות
במשפחה ,משטרת
 ,West Midlandsבריטניה
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תכונות המצלמה

מצלמה שעושה את העבודה
שליטה מלאה בכל מצב עם הדור הבא של מצלמות גוף.
מצלמות  VB400תוכננו על מנת להגן על אנשי הצוות ולספק עדות למקצועיותם .מצלמות הגוף מאפשרות תיעוד
במשך כל המשמרת ,צילום טרום-הפעלה (התחלת צילום לפני לחיצת כפתור) ומגוון דרכים לחיבור .
כפתור ניתן להתאמה אישית

עדשת ˚120

חיי סוללה ארוכים להקלטה
במשך משמרת מלאה
אפשרות לצילום טרום הפעלה,
לפני לחיצת כפתור
הקלטה באיכות  Full HDעם
רזולוציית 1080p

LED

קישוריות באמצעות Bluetooth
ו Wi-Fi ®-
®

מיקרופון
כפול

מתג ניתן להתאמה
אישיתה

הקלטה קבוצתית
GPS

LED

הצפנת קבצים מאובטחת
כפתור ניתן
להתאמה אישית

אפשרויות לבישה גמישות

כפתור חזיתי גדול ,ניתן להתאמה אישית
לוחית קיבוע

כפתור ניתן
להתאמה אישית

LED
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וידאו באיכות גבוהה
איכות  HDברזולוציית  1080pלתיעוד אירועים בצורה מדוייקת
מנקודת המבט של המשתמש .
ידוע לנו שכל פרט חשוב .לכן ציידנו את מצלמות  VB400בעדשת HD
רחבה ברזולוציית .1080p
מצלמות  VB400מתעדות וידאו באיכות גבוהה מנקודת מבטו של המשתמש ,
כדי לספק שקיפות ,להגן על אנשי הצוות ולהוות עדות למקצועיותם .

תעד את כל פרטי האירוע באמצעות
צילום טרום הפעלה ולאחר הפעלה
חשוב לראות את ההתרחשות בהקשר הנכון .כאשר מופעל צילום טרום
הפעלה (התחלת צילום לפני לחיצת כפתור) ולאחר הפעלה  -ניתן לתעד את כל
האינטראקציות החשובות שהובילו לאירוע עצמו .
תיעוד של אינטראקציות בלתי צפויות יכול להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי .צילום טרום-הפעלה מתעד
לולאה רציפה של וידאו ושמע לפני לחיצה על כפתור ההפעלה .שילוב חיישני  Bluetoothעם צילום
מנקודות מבט נוספות של חברי הצוות ,מאפשר למצלמות  VB400לתעד את כל הפרטים ללא לחיצת כפתור.
מצלמות  VB400מקליטות במשך עד  12שעות .הקלטה במשך כל המשמרת משפרת את ההגנה על עובדים
שנמצאים לבד בשטח ועל אנשי צוות בסביבות עוינות .
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עיצוב עמיד ואינטואיטיבי
דרושה לך מצלמת גוף שמסוגלת לעמוד בתנאי הסביבה הקשים של המשימה .
החלק החיצוני והקשיח של מצלמות  VB400עמיד בפני גשם ,שלג ואבק .בבדיקות שנערכו לפי
תקנים צבאיים ,התוצאות הראו שמדובר במצלמת גוף אמינה שמוכיחה את עצמה ברגעים הקריטיים.
מיקומם של הכפתור המרכזי הגדול והמתג הצדדי  -מאפשר תפעול נוח ,גם עם כפפות .

חיבור לתגובה חכמה יותר
חיבור רצוף לצוותים בשטח מאפשר תגובה חכמה יותר והגנה טובה יותר.
 Bluetoothו  Wi-Fi-מעמידים לרשותך מגוון רב עוצמה של יכולות .סטרימינג בזמן אמת
מחבר בין הצוות לחדר הבקרה ומשפר את המודעות למצב .
פונקציונליות של הקלטה אוטומטית משולבת עם סנסורים ומשדרי  ,Bluetoothמאפשרים
לצוות להגיב במהירות ברגעים החשובים .
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הישאר מחובר .הישאר בשליטה .
חיבור רצוף לבטיחות הצוות .
מצלמות  VB400מספקות מגוון דרכים להתחבר וכך הן מסייעות לך להתייעל ,לתאם
תגובה חכמה יותר ולהגן על הצוות בשטח .

סטרימינג בזמן אמת
התחבר לסטרימיג וידאו בזמן אמת (של חברי הצוות שנמצאים במיקומים מרוחקים)
באמצעות רשת  WiFiאו . 4G hotspot

הקלטה קבוצתית
תעד את האירוע מנקודות מבט מרובות בלי להזיז אצבע .הפונקציה של “הקלטה קבוצתית”
מפעילה באופן אוטומטי את מצלמות  VB400של אנשי הצוות שנכנסים לטווח .

ניטור באמצעות חיישני BLUETOOTH
הגדר את מצלמות  VB400כך שיתחילו להקליט באופן אוטומטי כאשר תתקבל הוראה ממשדר
 Bluetoothאו מחיישן  Bluetoothשנמצא בנרתיק האקדח .

התחבר לאפליקציה הנלווית של *VB400
הצג קטעי וידאו וסווג אותם תוך כדי עבודה בשטח ,ולאחר מכן העלה אותם מרחוק ל VideoManager-
כדי לייעל את התגובה לאירועים .
*לאפליקציה נלווית נדרש רישיון ומכשיר אנדרואיד .
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VIDEOMANAGER
תוכנה לניהול מתקדם של מדיה ,
מכשירים ומשתמשים
צלם וידאו .קבל עדויות .שתף במידע .
תוכנת  VideoManagerמשפרת את יכולות מצלמות הגוף של מוטורולה סולושנס ,באמצעות
חוויית תוכנה נוחה ואינטואיטיבית ומגוון תצורות .אופטימיזציה של תהליכי עבודה ואבטחה
נמצאות בעדיפות עליונה .הגדרת משתמשים עם הרשאות גישה שונות ויומן מערכת מאובטח,
מספקים עדויות חיוניות שיתמכו בהליך המשפטי .
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גמישות ואפשרויות הרחבה
אנחנו יודעים שהארגון שלך ייחודי ,לכן פיתחנו את  VideoManagerכתוכנה גמישה שתתאים לכולם .בין אם דרוש לך
שירות ענן עם אפשרות להרחבה משמעותית ותמיכה ב 10,000-מצלמות גוף ,או פריסה של  100מצלמות בתחומי
החברה – קיימת גרסת  VideoManagerשמתאימה לך .

רישיון ארגוני

שירות ענן

שליטה מלאה

ללא התקנת תוכנה

אבטחה מרבית

שדרוגים מנוהלים

התוכנה מאפשרת שילובים בתחומי הארגון
) (On-Premעם מערכות ניהול וידאו )(VMS

חידוש רישיון אוטומטי
אפשרויות הרחבה נוחות

יכולת למנף תשתיות קיימות

למידע נוסף ,בקר בכתובת:
www.motorolasolutions.com
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