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PREDSTAVITEV

Videonadzorni proizvajalci

Kako izbrati pravega?
V poplavi številnih kamer in videonadzornih rešitev težko prepoznamo kakovostno rešitev. GeoVision z več kot 3.000 referenčnimi objekti
po Sloveniji in več kot 20-letno tradicijo predstavlja najvarnejšo naložbo, ki bo svoje poslanstvo opravljala še dolgo po triletni
garanciji.
Za razliko od mnogih kitajskih tekmecev in tekmecev, ki kitajske izdelke preoblečejo v razne nove
blagovne znamke s fiktivnimi sedeži podjetij v Evropi in ZDA, GeoVision razvija in proizvaja na Tajvanu, ki velja za vodilno »high-tech« deželo že od
konca 20. stoletja, še posebej zaradi zgodovinske
povezanosti z Dansko in pozneje Japonsko.

VARNOST DOMA s sistemi GeoVision
Hiše, stanovanja in poslovni prostori so v kriznih
časih postali tarča predrznih posameznikov. Vlom v
bivalne prostore pomeni za posameznika zelo hud
vdor v osebni prostor in kot tak zagotovo pusti
dolgoročne posledice. Vedno več ljudi zaščiti svoje
domove s sistemi videonadzora. Da bi se počutili
mirni med počitnicami ali poslovnimi potovanji, lahko kadarkoli nadzorujete svoj dom na svoji mobilni napravi. Podatki se prenašajo v realnem času.
Priporočamo mrežni shranjevalnik z brezplačnim
snemalnim menedžerjem GV-Edge in cenovno
ugodne kamere TARGET. GeoVision (NAS) GIPNAS2008 je namenjen za shranjevanje in upravljanje s posnetki do osmih kamer GeoVision IP in
temelji na zanesljivem sistemu Linux. Funkcija
RAID poskrbi za zagotavljanje varnosti podatkov.
Dostop do shranjevalnika je mogoč več uporabnikom hkrati, tudi z mobilnimi napravami.
Kamera GeoVision H.264 TARGET s fiksnim objek-

tivom je cenovno ugodna rešitev za nadzor notranjih prostorov. Kamera vsebuje osvetlitev IR, ki ji
v trdi temi omogoča, da »vidi« dogajanje. Kompatibilna je s standardoma PSIA in ONVIF ter omogoča
maskiranje privatnih območij.
Nudimo celotno izvedbo projekta tehničnega varovanja, ki zajema vse faze, od idejne rešitve prek
projektiranja, izvedbe in nadzora do zagona in primopredaje sistema.

VARNOST PODJETIJ z

visokotehnološkimi sistemi GeoVision

Ponavadi začnemo razmišljati o varovanju na podlagi slabih izkušenj, pa naj bo to vlom v naši okolici,
vedno pogostejše poročanje o takšnih dogodkih
na televiziji ali na podlagi podobnega dogajanja v
naši bližnji ali širši okolici. Če nimate ustreznega varovanja, lahko postane vaše premoženje lahek
plen vlomilcev.

Videonadzorni sistemi GeoVision
So nepogrešljivi zlasti za preprečevanje ropov in
bančnih goljufij. Smiselno je izbrati kamere, ki zagotavljajo visoko kakovost slike za prepoznavanje
oseb. Komponente sistema GeoVision so med seboj enostavno združljive in nadgradljive, kar pomeni, da ni poljubno prilagodljiva le velikost sistema, ampak tudi funkcionalnost.

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

Geovision GIP-SNVR4

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

Tehnično varovanje je dodatna stopnja varovanja
in zagotavljanja revizijske sledi. Sestavljeno je iz
protivlomnega varovanja, ki je običajno izvedeno
s senzorji gibanja, in videonadzornimi kamerami.
Te morajo biti postavljene tako, da zagotovijo celovito revizijsko sled vstopov in dogodkov v centru, obenem pa morajo zagotavljati prepoznavo
obrazov za možnost vizualne identifikacije oseb.
Programska oprema priznanega proizvajalca GeoVision prinaša pomembne novosti.
GV-VMS je celovit sistem za upravljanje videonadzora, ki omogoča spremljanje do 64 videokamer
GeoVision IP in/ali drugih proizvajalcev. GV-VMS
prihaja z različnimi vrstami inteligentne videoanalize, ki ponuja natančno spremljanje objektov in
dogodkov ter zmanjša potrebo po ročnem nadzoru varnostnega osebja. Vgrajeni spletni strežnik
omogoča uporabnikom oddaljen dostop do posnetkov in pogled v živo, kjerkoli in kadarkoli z uporabo spletnih brskalnikov in mobilnih aplikacij.
Pokličite in naročite brezplačno predstavitev videonadzorne rešitve GeoVision VMS, ki ima v Sloveniji več kot 3.000 referenc! Več na telefonski
številki 02/620 55 72 ali e-poštnem naslovu prodaja@loop.si. Nudimo celotno izvedbo projekta
tehničnega varovanja, ki zajema vse faze, od idejne rešitve prek projektiranja, izvedbe in nadzora
do zagona in primopredaje sistema. 
(P. R.)

∂

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.

•
•
•
•

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
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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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