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PREDSTAVITEV

Test: Video sistem najvišjega nivoja

Video domofon na mobilnem telefonu
..Testirali smo Wi-Fi video zvonec nove generacije in IP kamero za razpoznavanje obrazov za varovanje, ki spreminja pogled na družbo..

Napravili smo test naprav, ki vedno močneje
vstopajo na trg naprednih rešitev. Prvi test je narejen na napravi proizvajalca Comelit, ki razvija
sisteme video domofonije. Testiran izdelek je
namenjen zamenjavi klasičnega zvonca z Wi-Fi
video zvoncem brez posega v inštalacijo. Prednost novega zvonca je, da omogoča klic na pametni telefon prek aplikacije. Drugi test smo naredili z napredno IP kamero GV-VD8700, proizvajalca Geovision, ki omogoča razpoznavanje
obrazov za varnostne in komercialne segmente.
Tehnologije dandanes omogočajo veliko prednosti, tako da je zanimanje zanje vedno večje.

Bodite dosegljivi kjerkoli na svetu
Popolna avdio in video povezava z vhodnimi
vrati je neprecenljivo pametno domače orodje,
ki mora postati standard v vsakem domu. Mir v
mislih, ko veste, da je vaša hiša vedno zaščitena
pred morebitnimi vsiljivci je neprecenljiv. Predstavljajte si udobje kjerkoli, ko vam ni treba skrbeti za dostavo, saj vam bo Wi-Fi video zvonec
javil vsakega obiskovalca na vaš telefon, ne glede na to kje na svetu se nahajate.

Wi-Fi video zvonec z italijanskim dizajnom
Podjetje Comelit je zasnoval novo rešitev z vrhunskim dizajnom. Sedaj boste lahko odgovorili in odprli vrata s terase, kavča ali vrta. Imeli
boste možnost odpreti vrata vašim otrokom ali
čistilki s pomočjo pametnega telefona, ne da
bi bili doma. S Comelit Visto lahko storite to in
še veliko več, saj imate v trenutku dvosmerno

avdio komunikacijo na pametnem telefonu in
lahko sledite dogajanju pred vašimi vrati. Testiranje kamere je pokazalo zelo kvalitetno delovanje HD kamere pri pravi resoluciji. Sistem
vam bo omogočal tudi sprejemanje obvestil
ali snemanje 24 ur na dan.

Zamenjava zvonca brez dodatnih kablov
Dobra lastnost Comelit Visto Video sistema je, da
lahko nadomesti vaš obstoječi zvonec brez dodatnih novih kablov. Prav tako omogoča odpiranje električne ključavnice, kar je dodaten plus napravi. Slabost, ki dejansko ni slabost, pa je, da mora imeti brezžični dostop do interneta za svoje
delovanje, kar je tudi nekako logično. Drugih novih kablov pa ne potrebujete. Video zvonec kot
ga imenujejo pri podjetju Comelit je odlična rešitev, saj ima vgrajeno tudi IR LED tehnologijo za
nočni način delovanja. Tako boste ob uporabi
ponoči imeli vidno polje najvišje kvalitete.
Naprava vam bo omogočila tudi dve najnapred
nejši rešitvi. Prva je alarmiranje ob gibanju, kar je
običajno lastnost video nadzornih sistemov in
dodatno še snemanje v oblak (cloud recording).
Test naprave je pokazal izredno zanesljivost v
delovanju, kar je najpomembnejše za naprave
te kategorije. Ker sistem omogoča več uporabnikov, ki lahko delujejo tako na iOS ali Android
sistemu je naprava odlična izbira.

GV-VD8700 kamera prihodnosti
Napredne analize kamer za marketinške potrebe
so že dalj časa prisotne na trgu. Npr. podatek, katere police so najbolj obiskane v trgovini so del tak
šnih analiz. A pionir IP kamer Geovision je ponovno pokazal svoje prednosti z novim modelom GV-VD8700, ki popelje možnosti v nove višave.
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Računalniške novice

GV-VD8700 je antivandalna IP kupolasta kamera, ki ima vgrajeno vrhunsko tehnologijo za prepoznavanje obrazov. Uporabnikom omogoča
prepoznavanje ljudi iz svoje podatkovne baze,
kar omogoča nove večnivojske uporabnosti. V
podatkovni bazi kamere lahko uporabnik določi
do 10.000 profilov obrazov in jih kategorizira tako, da ustrezajo različnim potrebam podjetja,
kot so izboljšanje storitev za stranke v komercia-

li ali varnostnih služb na letališčih in drugje. Mehanizem prepoznavanja obraza kamere je najbolj učinkovit na razdalji do 4 metre, hkrati pa
lahko identificira do 8 oseb hkrati. Z odličnim
časom prepoznavanja lahko v 1 sekundi hitro
identificira VIP goste in/ali potencialne vsiljivce.
Ko je integriran z GV-VMS (programska oprema
za video nadzorne sisteme), se prepoznavanje
obrazov v kameri GV-VD8700 lahko uporabi za
sproženje opozoril v skladu z v naprej določenimi pravili, s čimer zagotavlja napredno in najbolj
zanesljivo zaščito na območju varovanja.

Uporaba mogoča tudi zunaj
Kot zunanja kamera je GV-VD8700 zasnovana z antivandalnim odporom IK10 in zaščito IP66. Kamera
podpira video kodek H.265 za doseganje boljšega
razmerja stiskanja, hkrati pa ohranja visokokakovostne slike pri zmanjšani pasovni širini omrežja. Za
nočne operacije je kamera opremljena z IR efektivno razdaljo do 40 metrov. Njena kompenzacija
WDR in Backlight omogočata, da kamera zaznava
obraze v okoljih z velikim svetlobnim kontrastom.
Visokotehnološka rešitev je odlična izbira za varnostna podjetja in trgovska podjetja, ki želijo biti obveščena ob morebitnih pomembnih strankah v njihovih prostorih. Potrebno je vedeti, da
so analize dejansko pokazale, da 20 % VIP strank
naredi 80 % prometa v dotičnih trgovinah. Rešitev z GV-VD8700 bo razveselila veliko podjetij
tako na področju varovanja, kot na področju
marketinga in prodaje, saj je zelo uporabna IP
kamera, ki ponovno spreminja potek razvoja sodobne družbe.
(P. R.)
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