מצלמת גוף לתיעוד אירועים
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מצלמת גוף VT50
לראות את
התמונה הגדולה
עם מצלמת
הגוף הקטנה
ביותר שלנו
 VT50היא מצלמת גוף קומפקטית,
דיסקרטית ואינטואיטיבית ,המשתלבת
בצורה נוחה עם התשתית
הטכנולוגית הקיימת.
באמצעות סטרימינג ב  ,Wi-Fi-חדר
הבקרה מקבל וידאו באיכות גבוהה,
להגנה מלאה על צוותי העבודה
ברגעים החשובים באמת.

העדויות החד משמעיות
שמתועדות על-ידי
מצלמות  VT50הן
הפתרון המושלם
לניהול אירועים .
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סקירה
קלה ,קומפקטית ודיסקרטית
תפעול וניהול מצלמה
אינטואיטיביים
שילוב עם מערכות
ניהול וידאו )(VMS

צלם ושתף נקודת מבט נוספת
חשוב לספק לצוותי שירות לקוחות תחושת ביטחון .עם  VT50ניתן לתעד את הרגעים החריגים אשר
משפיעים על הצוות ועל המוניטין .מצלמת הגוף מקליטה אודיו ווידאו באיכות גבוהה ומייצרת נקודת
מבט נוספת .

נקודת
חיבור שרוך

עדשה

כפתור הפעלה  /כיבוי

חיי סוללה של  3חודשים
במצב stand-by
קיבולת זיכרון (VT50) 16GB
(VT50-XLR) 128GB
הקלטת וידאו ושמע
באיכות גבוהה
סטרימינג ב Wi-Fi-
רמקול

מיקרופון

תפס משונן הניתן
לסיבוב  /הסרה
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יציאת Micro USB

כפתור הפעלה /
כיבוי ונורת LED

וידאו ואודיו באיכות גבוהה
לתגבור צוותי שירות לקוחות עם הקלטה דיסקרטית
של תמונת מצב מדויקת באירועים.
בדרך כלל משתמשים במצלמות גוף כדי להגן על אנשים ולהוכיח את מקצועיותם  .עם וידאו 720p HD
ואודיו איכותי ,מצלמת גוף  VT50מאפשרת לצוותי השטח להקליט קטעי וידאו ברמה של ראיות .
צילום אירועים על ידי המשתמש מספק נקודת מבט חשובה נוספת .

סטרימינג ב Wi-Fi-
צוותי שירות לקוחות צריכים להיות מחוברים כדי להרגיש
מוגנים כל הזמן .
היכולת להבין את האירוע במלואו ,יוצרת סביבת עבודה בטוחה ויעילה .סטרימינג ב Wi-Fi-מאפשר לחדר
הבקרה להגיב במהירות במקרה של התדרדרות במצב .
עם מצלמת גוף  VT50הצוות שלך ירגיש בטוח ומוגן ,הודות ליכולת לבצע במקביל סטרימינג בזמן אמת
וצילום וידאו  HDבמשך שעה אחת (לטעינה בודדת (.
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קלה ,קומפקטית ודיסקרטית
פתרון וידאו שניתן ללבוש בנוחות עם כל סוג של מדים.
צוותי שירות לקוחות זקוקים למצלמת גוף דיסקרטית עם רמת ביצועים גבוהה VT50 .אשר
משקלה  27גרם בלבד ,היא מצלמת הגוף הקטנה ביותר והקלה ביותר של מוטורולה סולושנס.
העיצוב הקומפקטי וקל המשקל של  VT50מאפשר שילוב עם כל סוג של מדים ופריסת מצלמות עם
מקסימום גמישות .

הפעלה וניהול מצלמה אינטואיטיביים
פתרון מצלמת גוף שדורש אינטראקציה מינימלית מצד המשתמש .
עם חיי סוללה של עד  3חודשים במצב  stand-byוהפעלה אינטואיטיבית ,יש סיכוי סביר שהצוות יאמץ
בקלות את הטכנולוגיה החדשה של מצלמת הגוף .VT50
הפעלה בנגיעה אחת והקצאת מצלמות מהירה הופכים את השימוש ב  VT50-לעוד יותר פשוט.
העבר כרטיס זיהוי וקבל הקצאת מצלמה למשך כל המשמרת ,ללא כל טרחה נוספת .
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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 ) ,(CCTVמעניקה לצוותי האבטחה
גישה ישירה למידע בזמן אמת .
מצלמות  VT50מיועדות לשימושים מסחריים שבהם דרושה מצלמת גוף אינטואיטיבית וקלה במיוחד המשתלבת בצורה נוחה בתשתיות
קיימות של טלוויזיה במעגל סגור.
מצלמת הגוף מסוגלת להקליט ולבצע סטרימינג ב  Wi-Fi-למשך עד שעה אחת בכל טעינה.

הקצאת מצלמות מהירה
ארגונים עם צוותים גדולים של כוח אדם זקוקים לשיטה יעילה ומהירה להקצאת מצלמות גוף.
העבר תגית  RFIDאו כרטיס עובד וקבל מצלמת  VT50למשך כל המשמרת .
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 10,000-מצלמות גוף ,או פריסה של  100מצלמות בתחומי החברה – קיימת גרסת  VideoManagerשמתאימה לך.

שירות ענן

רישיון ארגוני

ללא התקנת תוכנה

שליטה מלאה

שדרוגים מנוהלים

אבטחה מרבית

חידוש רישיון אוטומטי

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

אפשרויות הרחבה נוחות

מינוף תשתיות קיימות

למידע נוסף ,בקר בכתובת:
www.motorolasolutions.com
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