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PREDSTAVITEV

Revizijska sled – ali jo vaš videonadzorni sistem omogoča?

Kdo je kaj gledal?

..Ali vaš videonadzorni sistem omogoča revizijsko sled? Kateri uporabnik, kdaj, katere posnetke je gledal ali shranjeval? Koristno za
vsakega lastnika videonadzornega sistema, nepogrešljivo za večje sisteme..

rabo spletnih brskalnikov in mobilnih aplikacij.
Združljivost z GV-CMS (Centralni nadzorni
sistem Geovision) in interoperabilnost s širokim
izborom IP kamer prek ONVIF in PSIA naredi GVVMS vsestransko in učinkovito rešitev za uprav
ljanje videonadzora,

GV VMS zagotavlja REVIZIJSKO SLED
GV-VMS je celovit sistem za upravljanje videonadzora, ki omogoča spremljanje do 64 videokamer IP
podjetja GeoVision in/ali drugih proizvajalcev. GVVMS prihaja z različnimi vrstami inteligentne videoanalize, ki ponuja natančno spremljanje objektov
in dogodkov, ter zmanjša potrebo po ročnem nadzoru varnostnega osebja. Vgrajeni spletni strežnik
uporabnikom omogoča oddaljen dostop do po
snetkov in pogled v živo, kjerkoli in kadarkoli z upo

» Programska oprema

priznanega proizvajalca
Geovision prinaša
pomembne novosti. «

Prednosti:
• Prilagodljiv vmesnik za pregled v živo in predvajanje s podporo »povleci-in-spusti«;
• Podpora za več monitorjev;
• Podpora za servisni način;
• Podpora do 64 kanalov;
• Podpora za več kot 1.000 modelov IP kamer;
• Pametno dvojno za spremljanje in snemanje;
• Inteligentna video analitika;
• Pametna časovnica in takojšnje predvajanje
posnetkov;
• Podpora za obveščanje ob dogodkih preko
e-pošte;
• Upravljanje alarmov z e-map ter vizualna
avtomatizacija;
• Oddaljen ogled in predvajanje z uporabo iOS
/ Android naprav, spletnih brskalnikov, in GVEdge Recording Manager;
• Centralizirano upravljanje z GV-CMS.
Pokličite in si naročite brezplačno predstavitev GeoVision VMS – videonadzorne

Samostojni IP videonadzorni snemalnik

∂ Prednosti
Izjemna cena
Resolucija do 1920 x 1080
Podpora pametnim napravam (iOS and Android)
Avtomatsko iskanje in namestitev IP kamer
Enostavno za zagon in uporabo

K aj oziroma kdo je Loop skupina
LOOP SKUPINA, d. o. o., je strokovnjak s
področja korporativne varnosti in pooblaščen
GeoVisionov distributer s 14-letno tradicijo in
izkušnjami. Hitra strokovna tehnična pomoč,
kakovostno vzdrževanje ter servis so temelj
našega uspeha. Ne glede na to, ali ste veleprodajalec, integrator, trgovec ali končni upo
rabnik, za vas in vaše stranke bomo odlično
poskrbeli. GeoVision je mednarodno podjetje, specializirano za celovite videonadzorne rešitve. V Sloveniji uspešno obratuje
več kot 3.000 GeoVisionovih videonadzornih
sistemov. 
(P. R.)

Geovision predstavlja IZJEMNO CENOVNO KOMBINACIJO:
Samostojni IP videonadzorni snemalnik + TARGET kamere

Geovision GIP-SNVR4

•
•
•
•
•

rešitve, ki ima v Sloveniji več kot 3.000 refe
renc! Več na telefonski številki 02/620 55 72 ali
e-poštnem naslovu prodaja@loop.si.

∂

Geovision TARGET KAMERE
Cenovno ugodne IP kamere

∂ Področja uporabe
*Navedene cene so priporočene prodajne
cene in ne vključujejo DDV. Navedene cene za
TARGET kamere veljajo ob nakupu NAJMANJ
5 kosov TARGET kamer. V primeru nakupa
manjše količine je cena 10% višja! Za več
informacij nas pokličete na 02 / 620 55 76
ali pišete na prodaja@loop.si.
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Varovanje za manjša/srednje velika podjetja
Varovanje doma
Varnostni sistem z oddaljenimi dostopom
Kjerkoli je zahtevan zanesljiv,
enostaven in cenovno ugoden sistem

GV-EBX1100
1.3MP H.264
mini dnevno/nočna
IP kamera z IR

Nepremagljiva cena: 310,00 EUR

205,00 EUR

Računalniške novice

GV-EFD1100
GV-EBL1100
GV-EFD2100
GV-EBL2100
1.3MP H.264 kupolasta 1.3MP H.264 bullet
2MP H.264 kupolasta
2MP H.264 bullet
dnevno/nočna
dnevno/nočna IP kamera
dnevno/nočna
dnevno/nočna IP kamera
IP kamera z IR
z IR in IP67 zaščito
IP kamera z IR
z IR in IP67 zaščito
205,00 EUR

235,00 EUR

285,00 EUR

315,00 EUR
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