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Переосмисліть
безпеку

РОЗУМНІ
ВІДЕОРІШЕННЯ
ВІД KONICA MINOLTA
Які розумні рішення
для відеоспостереження
ми можемо використовувати?

Внутрішні простори —
безпечне середовище

Тепловізійні камери
Точне вимірювання температури
об’єктів спостереження: людей, машин,
процесів.
Система рішень для раннього
повідомлення про несправність
обладнання та виникнення серйозних
інцидентів.
Надійне рішення для захисту
інвестицій, візуального контролю
безперервності бізнесу та безпечного
середовища для співробітників.

В додаток до стандартного моніторингу
внутрішнього простору, ми пропонуємо і
додаткові рішення, які можуть
виявляти чи дотримуються працівники
норм охорони праці.
Системи допомагають нам захистити
матеріальні та нематеріальні активи
компанії завдяки можливості
контролю доступу в різних зонах.

Вбудовані аналітичні функції
Якщо у вас уже є система для відеоспостереження,
ми можемо модернізувати її за допомогою
відеоаналітичних функцій для поліпшення
обслуговування клієнтів, оптимізації маркетингової
діяльності, створення безпечного робочого
середовища тощо.
З розширеним аналізом зображень, рішення
можуть бути інтегровані у виробничі лінії для
візуального контролю якості автоматизації.
Ми використовуємо інноваційні технології та
пропонуємо гнучкі рішення, які адаптуємо до вимог
бізнесу конкретного клієнта.

Охорона периметра
Для захисту ваших площ від несанкціонованого
вторгнення, скористайтеся різними програмами
для виявлення й аналізу руху людей та інших об’єктів.
У разі поганого світла, складних погодних умов або
великої відстані, можна комбінувати
з термальними камерами.
Безпека — це наша відповідальність.
Ми захищаємо від саботажу та шахрайства компанії
склади й автостоянки.

Автономне рішення
Контроль доступу
Надійне розпізнавання номерних знаків: система автоматично записує реєстраційний номер,
час прибуття/виїзду та багато іншого.
За необхідності можна додати інші аналізи: частоту відвідувань, вимірювання швидкості,
дозвіл на в’їзд тощо.
Безперервність руху може бути досягнута за допомогою системи контролю доступу, яка може
також підключатися до управління бар’єрами для автоматичного відкриття й закриття.
Якщо ваш автомобіль був пошкоджений, то записи камер допоможуть вам знайти причину.
Камери можуть записувати дані про стан транспортного засобу, зчитувати реєстраційний номер,
фотографувати всі сторони транспортного засобу і зберігати записи в базі даних.
Ми можемо інтегрувати всі вищезгадані сценарії в клієнтські системи,
які компанія вже має і використовує.

Логістика
Ми пропонуємо рішення для відстеження відвантажень,
які можуть бути об’єднані з відеоаналітичними функціями
та підключені до системи управління
автоматизованим сортуванням посилок.
Було пошкоджене відвантаження? З цією системою ви можете
відстежувати та документувати статус вантажу під час отримання
та транспортування.
Завдяки високоякісному зображенню камери Mobotix, номери
посилок можуть бути перевірені легко та надійно.
Можливість інтеграції з різними порталами, так що клієнти
бачать і контролюють стан їхньої посилки.

Для будівель або зон, де не забезпечена
основна інфраструктура: форма живлення та
інтернет підключення, ми пропонуємо повністю
автономне рішення.
Живлення забезпечується завдяки
сонячним панелям та вбудованим батареям.
Забезпечена передача даних і технології LTE.
Рішення підходить також для моніторингу,
як у прямому ефірі, так і у відеозаписі.
Блок управління може бути інтегрований
з іншими технологіями та забезпечити
безперебійну передачу важливої інформації,
у тому числі зображення.

