מצלמת גוף לתיעוד אירועים
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VT100
מצלמת גוף
נקודת מבט
נוספת ברגעים
החשובים באמת
מצלמת גוף  VT100מספקת
פתרון וידאו נייד ,ניתן להתאמה
אישית ונוח לשילוב בארגונים.
הפעלת התראות מרחוק .עיצוב
ידידותי למשתמש .שילוב נוח וקל
עם מערכות קיימות של טלוויזיה
במעגל סגור ).(CCTV
 VT100מספקת נקודת מבט נוספת
ברגעים החשובים באמת .

העדויות החד משמעיות
שמתועדות על-ידי
מצלמות  VT100הן
הפתרון המושלם
לניהול אירועים.
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תיעוד .תגובה .הגנה.

סקירה כללית

ליצירת סביבת עבודה בטוחה יש חשיבות עליונה .יכולת הפעלת התראות מרחוק של מצלמות VT100
מאפשרת לצוותים בחדר הבקרה להגיב במהירות לאירועים .כך תגן על אנשי הצוות ותקדם תרבות של
בטיחות מעל הכל .

LED

עדשה

LED

שילוב עם מערכות ניהול
וידאו )(VMS
התראות מרחוק
הקלטה רציפה במשך
עד  3שעות
חיי סוללה של  6חודשים
במצב stand-by
קיבולת לאחסון
הקלטות 16GB
הקלטה באיכות Full HD
יכולות סטרימינג ב – ®Wi-Fi

יציאת
Micro USB

נקודה לחיבור שרוך
מיקרופון
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חריץ לכרטיס זיהוי אישי

אפשרויות לבישה גמישות

נקודה לחיבור שרוך

התראה והקלטה בפעולה אחת
לחץ על כפתור ההקלטה כדי לשלוח התראה מיידית לחדר
הבקרה וקבל תגובה מהירה והגנה מיטבית .
צוותי חדר הבקרה צריכים לראות מה קורה בשטח כדי להגיב בצורה יעילה .
יכולת של התראה והקלטה בפעולה אחת ,מאפשרת לשלוח קריאת חירום ולספק
וידאו בזמן אמת לחדרי הבקרה כשהמשתמש לוחץ על לחצן ההקלטה .

תפעול מינימלי
הגן על אנשי הצוות והלקוחות באמצעות מצלמת גוף שניתן
להפעיל בצורה אינטואיבית ובקלות .
הפעלה פשוטה וחיי סוללה ארוכים במצב  ,stand-byמאפשרים לשלב מצלמות VT100
בצורה נוחה בתהליכי עבודה קיימים .
קטעי הווידאו מאובטחים כדי למנוע פגיעה בחומר המצולם ולעמוד בתקני הגנת נתונים .
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משתלבת עם מערכות קיימות
של טלוויזיה במעגל סגור )(CCTV
צלם קטעי וידאו ושמע מנקודת המבט של המשתמש
ותמוך בצילומים ממצלמות האבטחה הקבועות ,כדי
לאפשר לצוות שלך להבין את המצב במלואו .
מצלמות  VT100משתלבות בצורה נוחה עם תשתיות קיימות של טלוויזיה במעגל סגור .סטרימינג
ב  Wi-Fi-משלב שמע ווידאו בזמן אמת (ממצלמות גוף) עם קטעי וידאו ממצלמות אבטחה קבועות .הבנת
האירוע במוקדי בקרה ,משפרת את המודעות למצב ואת כושר התגובה שלהם .

עיצוב ידידותי ללקוח
התאם אישית את מצלמות  VT100כדי ליהנות משילוב נוח עם
בגדי עבודה ,לתמיכה במותג ולחיזוק אמון הלקוחות .
מצלמת ה  VT100 -הקלה מיועדת לצוותי שירות פרונטלי שנמצאים מול לקוחות .
התאם אישית את התג הקדמי עם הלוגו וצבעי המותג שלך ,כדי להפוך את
מצלמות  VT100לחלק בלתי נפרד מהמדים של הצוות .
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שילוב עם מערכות ניהול וידאו )(VMS
כדי ליהנות ממקום עבודה יעיל ובטוח ,חשוב לאפשר לצוות שלך להבין את
המצב בצורה מלאה .הוספת מצלמות גוף לתשתיות קיימות של טלוויזיה במעגל
סגור ,מעניקה לצוותי האבטחה גישה ישירה למידע בזמן אמת .
מצלמות  VT100מיועדות לשימושים מסחריים שבהם דרושה מצלמת גוף קלה במיוחד ואינטואיטיבית,
שמשתלבת בצורה נוחה עם תשתיות קיימות של טלוויזיה במעגל סגור.
יכולות סטרימינג ב  Wi-Fi -מאפשרות למצלמות  VT100להקליט ולשלוח במשך עד שעה וחצי בכל טעינה. .

הקצאת מצלמות מהירה
ארגונים עם כוח עבודה גדול זקוקים לשיטה יעילה ומהירה להקצאת מצלמות גוף.
כדי לקבל מצלמת  VT100למשך כל המשמרת ,צריך פשוט להחליק את תגית
ה  RFID-של המצלמה או את כרטיס העובד.
שימוש ב  RFID-מספק הקצאה של המצלמה המתאימה ביותר שזמינה .
בנוסף ,הקצאת מצלמות באמצעות  RFIDמבטיחה שניתן יהיה לשייך את ההקלטות בצורה מדויקת
לאנשי הצוות הרלוונטיים במקרה של מחלוקת בין לקוחות או עמיתים .
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VIDEOMANAGER
תוכנה לניהול מתקדם של מדיה ,
מכשירים ומשתמשים
צלם וידאו .הכן עדויות .שתף במידע.
תוכנת  VideoManagerמשפרת את יכולות מצלמות הגוף של מוטורולה סולושנס ,
באמצעות חוויית תוכנה נוחה ואינטואיטיבית ומגוון רחב של תצורות.
אופטימיזציה של תהליכי עבודה ואבטחה נמצאת בעדיפות עליונה .
הגדרת משתמשים עם הרשאות גישה שונות למערכת ויומן מערכת מאובטח ,מספקים
את העדויות החיוניות 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 –  10,000מצלמות גוף ,או פריסה של  100מצלמות בתחומי
החברה – קיימת גרסת  VideoManagerשמתאימה לך .

שירות ענן

רישיון ארגוני

אין צורך בהתקנת תוכנה

שליטה מלאה

שדרוגים מנוהלים

אבטחה מרבית

חידוש רישיון אוטומטי

אפשרות לשילוב בתחומי
הארגון ) (On-Premעם
מערכות ניהול וידאו )(VMS

אפשרויות הרחבה נוחות

מינוף תשתיות קיימות

לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
www.motorolasolutions.com
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