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PREDSTAVITEV

SiPRO Ivan Hajnže s.p.

Kamere Foscam za učinkovit nadzor
..Video nadzorni sistemi imajo zelo veliko pozitivnih učinkov, med najboljše na tem področju pa spada znamka Foscam..

Miren spanec
Uporaba kamer za pregled nad dogajanjem bo
disi doma bodisi v pisarni postaja vse bolj priljub
ljena, saj prinaša številne prednosti. Najbolj oči
tna med njimi je seveda izboljšana varnost. Ne
glede na vse ukrepe, ki jih sprejmejo državne
oblasti za preprečevanje kriminala, se bodo
vedno našli nepridipravi, ki jih bodo obšli in na
šli pot “mimo ključavnic”. Za precej bolj učinko
vito orodje so se tu izkazale varnostne kamere,
ki kriminalce že v prvi vrsti odvračajo od neče
dnih poslov. Namreč, če nepridipravi vidijo, da
je določeno poslopje opremljeno s kamerami,
je zelo majhna verjetnost, da se ga bodo sploh
lotili. Raje bodo izbrali drugega, manj zavarova
nega. Če pa že zberejo pogum in se vseeno od
ločijo vlomiti, pa kamere lahko močno pripo
morejo pri njihovem prijetju, saj dokumentirajo
celotno njihovo operacijo. Hkrati pa kamere da
jo tudi večji občutek varnosti lastniku poslopja
in ta bolj mirno spi tudi, ko se nahaja kje drugje.

Varnost otrok
Kamere pridejo prav tudi pri varovanju oziroma
nadzorovanju otrok. Otroci so zelo nadobudni
raziskovalci, kar jih lahko pripelje tudi do ne
všečnih in nevarnih situacij. Tudi doma na vrtu.
Lahko padejo v kakšno luknjo na vrtu ali v bazen
in se poškodujejo. Starši pa jih tudi ne morejo
spremljati čisto na vsakem koraku, saj imajo tudi
veliko drugih opravil. Zato si pri tem lahko po
magajo z nadzornimi kamerami. Namestijo jih
na ključne točke v hiši in na dvorišču ter na dalja
vo spremljajo dogajanje prek zaslona. Če vidijo,
da je otrok blizu kakšne nevarnosti, lahko hitro
prihitijo in preprečijo nesrečo.

Dostop na daljavo
Prav ta lastnost sodobnih nadzornih kamer je
zelo dobrodošla. Spremljanje aktivnosti na da
ljavo v realnem času. Sodobne kamere namreč
nudijo, da lahko ves čas sproti spremljate kaj se
okoli njih dogaja in na ta način pravočasno ukre
pate. Najbolje pa je to, da lahko to počnete kar
na svojih pametnih napravah, torej telefonih in
tablicah, kar pomeni, da vidite dogajanje tudi če
ste na drugem koncu sveta. Hkrati pa sodobne
kamere vse tudi samodejno posnamejo, tako da
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si posnetke lahko ogledate tudi kasneje. Hkrati
pa so dobre sodobne nadzorne kamere zasno
vane tako, da javijo lastniku, če zaznajo kakšno
nepravilnost. Na primer neodobreno gibanje,
spremembo v temperaturi in tako dalje.

Učinkovito delo v službi
Še eno področje, kjer so se kamere izkazale za
dobre pa je službeno okolje. Tudi tu skrbijo za
varnost, saj preprečujejo zaposlenim s predolgi
mi prsti, da bi kaj spravili v žepe in odnesli domov,
ob tem pa tudi pozitivno vplivajo na učinkovitost
dela. Če imate v pisarni nameščene kamere bodo
zaposleni bolj zavzeto delali in manj “zabušavali”.

Visokokakovostne kamere
za zahtevne uporabnike

Seveda pa je zelo pomembno, da za vse te naloge
uporabite kakovostne kamere, ki dosegajo sodob
ne standarde. S slabimi kamerami si boste namreč
bolj težko pomagali. Med uveljavljene znamke na
tem področju spada proizvajalec Foscam, ki ima v
svoji ponudbi raznovrstno opremo za video nad
zor. V njihovi ponudbi lahko najdete številne mrež
ne kamere in mrežne video snemalnike.
Mrežne (brezžične in žične kamere proizvajalca
Foscam so zasnovane za zagotavljanje, ogled ali
snemanje slike ali video posnetkov v izbrani splet
ni brskalnik, pametni telefon, tablični računalnik,
mrežni snemalnik ali aplikacijo na osebnem raču
nalniku. Kamere imajo možnost snemanja tako v
lokalnem omrežju kot tudi prek interneta od kjer
koli, odlikuje jih zelo enostavna uporaba, primer
ne pa so za uporabo tako doma, kot v podjetjih.

Tehnična dovršenost
Kamere Foscam so namenjene zunanji ali notran
ji uporabi, vgrajene so v elegantno ohišje, za od
daljen dostop do njih pa ne potrebujete statič
nega IP naslova, saj imajo brezplačen DDNS na
slov, prek katerega lahko dostopa do njih. Kame
re odlikujejo odlične tehnične lastnosti, kot so
visoka ločljivost snemanja, LED diode za nočno
snemanje, širok vidni kot, detektor gibanja in vi
sokozmogljiv CMOS senzor. Videoposnetke in
fotografije lahko shranjuje na omrežni pogon ali
strežnik FTP, kamere pa vas lahko tudi prek e-po
šte obvestijo, če se sproži alarm oziroma če za

znajo nedovoljeno gibanje. V naboru Foscama
lahko najdete vrtljive mrežne kamere, »bullet«
mrežne kamere, »dome« mrežne kamere, »spe
ed dome« mrežne kamere in »cube« kamere.
Mrežni video snemalniki Foscam pa so primerni
za vse Foscam MJPEG in H.264 IP kamere. Kom
patibilni so tudi z IP kamerami drugih proizvajal
cev, ki uporabljajo protokol ONVIF, ki je danes že
uveljavljen kot standard. Snemalniki podpirajo
priklop večjega števila kamer, z njimi pa lahko
snemate na več načinov. Omogočajo snemanje
24 ur na dna po urniku, ki si ga nastavite sami, ali
pa na podlagi dogodkov, ki jih sproži gibanje. Za
lokalno gledanje lahko snemalnike povežete s
televizorji ali monitorji prek različnih tipov pri
ključkov, oddaljeno pa lahko do njih dostopate
tudi prek telefona z namensko aplikacijo, ali s
spletnim brskalnikom prek računalnika.
Uradni slovenski zastopnik za znamko Foscam
je podjetje SiPRO Ivan Hajnže s.p., kjer vam lah
ko podrobno predstavijo vse njihove izdelke.
Ponudbo si lahko ogledate na njihovi strani fo
scam.si, ali v njihovi poslovalnici v Slovenj Grad
cu. V svojem programu pa prodajajo tudi že se
stavljene videonadzorne komplete, ki vključuje
jo več kamer, snemalnik z vgrajenim trdim dis
kom in ustrezno programsko opremo.
(P. R.)
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