מערך מאפיינים OnSSI OCULARIS

מספר מקסימלי של מצלמות
מספר מקסימאלי של שרתי הקלטה
מספר לא מוגבל התקנות של OCULARIS CLIENT
מספר חיבורים של  OCULARIS CLIENTבו זמנית
תמיכה בOCULARIS-X-
רישיון אוטומטי גמיש
ניהול משתמשים ואירועים מרכזי
ספרייה אקטיבית
התקנה מרכזית וזיהוי מצלמות אוטומטי
תמיכה במסכי מגע לשליטה על OCULARIS CLIENT
חקירה מהירה במהלך צפייה בשידור חי
קיר ווידיאו מקומי אינטרקטיבי
אפשרויות חקירה מרובות כולל כלי TIMESLICER
הקלטה לפי תמונה ו\או אירועים
ניווט מבוסס מפות עם תצוגה מקדימה של מצלמה
תמיכה ביותר מ 1000-סוגי מצלמות
תמיכה בפורמטי ווידיאו MJPEG,MPEG4,H.264
תמיכה בתקנים PSIA,ONVIF
תמיכה בחיבור מצלמה מאובטח HTTPS
תמיכה בשרתים וירטואליים
כיסוי חלקים בתמונה לצורך פרטיות
כינוי נוסף לשם מצלמה
אינטגרציה עם בקרת כניסה צד שלישי
אינטגרציה עם ווידיאו אנליטיקס וזיהוי לוחות רישוי )(LPR
טיפול באירועים משותפים כולל הפצת ווידיאו
דחיפת ווידיאו מהתראות אוטומטית וידנית
ניהול סימניות מורחב עם OCULARIS CASEMAKER
פונקצית ניהול אבטחה פיזי עם מנוע הצלבת אירועים
התראות ויזואליות וקוליות באירועים
ייצוא ראיות מוצפן ומוגן בסיסמה
הרחבת קיר ווידאו ברשת
הרחבת OCULARIS OPENSIGHT
ניהול שרתי הקלטה מרכזי
גיבוי שרתי הקלטה RECORDERS FAILOVER
ארכיב מרובה
תמיכה בהקלטת קצה
שרת הקלטות 64bit
מקרא:
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www.evronsystems.co.il

בחר את מערך המאפיינים של  OCULARISהמתאים לך
 Ocularisמוצעת בארבעה מערכי מאפיינים ,המעוצבים כך שיענו על צרכי ארגונים מכל המידות והמבנים ,מהתקנות
בחנויות מפעל קמעוניות או בתי ספר בעלי אתר יחיד ועד התקנות במתחמים מוניציפאליים ובקמפוסים בעלי אתרים מרובים.
על מנת למצוא את המערך הנכון עבורך ,בחר את סוג הארגון וההתקנה המתאימים לך ביותר.

Ocularis

Ocularis

עוצבה עבור ארגונים בעלי פעילות מוגבלת של התרעה  Ocularis ISעוצבה עבור ארגונים הפועלים באתרים
והשגחה בזמן אמת Ocularis PS .הינה פתרון השגחת מרובים ללא מגבלות גודל .היא מאפשרת שילוב עם
וידאו  IPאידיאלי עבור התקנות באתר יחיד או באתרים בקרות כניסה ,וידאו – אנליטי ומערכות צד שלישי
מרובים ,הכולל מספר קטן יחסית של מצלמות בכל מיקום .אחרות ,בעודה עונה על צרכי ארגונים בעזרת משאבים
המוקדשים להשגחה והתרעה בזמן אמת.
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Ocularis

מיועדת עבור ארגונים גדולים בעלי צרכי בקרה ושליטה
מורחבים Ocularis CS .תומכת בהרחבות קיר וידאו ו-
 ,OpenSightבעודה מאפשרת את השליטה בקיר הווידאו
במרכזי פיקוח ובקרה מרובים ומשלבת הזרמת וידאו
מהתקנות  Ocularisאחרות.

 Ocularis ESמביאה רמה גבוהה יותר של יעילות
למערכת ההקלטה .בהיותה מיועדת להתקנות גדולות
מאוד ומורכבות באתרים מרובים ,היא יעילה בניהול
מערכת הקלטת וידאו מרכזית ,המסירה את רוב
המורכבות של ניהול מאות או אלפים רבים של מצלמות
באתרים מרובים

סוג ההתקנה

דוגמאות

המלצה

התקנה באתר בודד או התקנה מרובת אתרים המנוהלים בצורה
מרכזית ,עם מספר מצומצם של מצלמות בכל אתר
.................................................................







בית ספר
חנות מפעל קמעונאית
בניין מגורים
רשת חנויות
מוסדות חינוך

התקנה באתר יחיד או התקנה מרובת אתרים המנוהלים בצורה
מרכזית ,עם יכולת ניהול התרעה ואזעקה
.................................................................



גופים מוניציפליים או גופים
ביטחוניים
מוסדות חינוך
קמפוסים
רשתות קמעוניות בעלות
מטה מרכזי
רשות מקומית עם גישה
לבתי ספר ובתי חולים
מקומיים
תחנות משטרה



או
עירוניות
סביבות
ביטחוניות מורכבות בעלות
Video
מספר גדול של
 Clientsהצופים סימולטאנית





התקנה בעלת ניהול מרכזי עם ניהול קירות וידאו בחדר בקרה,
להתמודדות עם התרעות המתקבלות מהארגון ו  /או מהתקנות
 OCULARISאחרות
.................................................................





התקנה בעלת ניהול מרוכז עם מרכז בקרה קיר וידאו ,עם דרישות
ליכולות Multicasting
.................................................................
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