


Felhőbirodalom kiépítése Videotechnika

Videotechnika

Videotechnika

Mit kapunk ma INGYEN?

Jól bevált eszközeink

A Felhőbe és még tovább!

A Panasonic újra feladja a leckét

A Samsung tuti szerszámosládája

Brickom és Navid kamerák

Az analóg kamerák Modern Sikersztorija, Panasonic-módra

Ezúton is köszönjük kedves partnereinknek a sok, hasznos javaslatot és a kérdőív ki-
töltését! Ezen információk birtokában összeállt a kép bennünk, hogy milyen előadá-
sokat és esti programokat szervezzünk a rendezvény résztvevői számára. A követke-
zőkben a tervezett programunk olvasható.

Luxuslázadás – Ha valóban a kiemelkedően jó kép a lényeg

Mindent tud, amit a legnagyobb márkáknak tudniuk kell!

Sufnitól a plázáig – SSM-8000 ingyenes video felügyeleti szoftver

Alapvető segítség projektekhez – szoftvercsomag tervezőknek, telepítőknek 

• Csőkamerák, infrás mini dómok, gondozást nem igénylő dóm-búrák

•360 fokos „halszem“ dóm,  2 megapixeles kamerasorozat, új NVR-ek
•Felhőalapú elérés és videofelügyelet, bárkinek, Panasonic IP kamerákhoz
•Extra kameraintelligencia, pl.: 900 arc felismerése és azonosítása 
•AEM: eljárás speed dome kamerák kettős képének elkerülésére
•A Modern Sláger: okostelefonos elérések Android és iPhone rendszerekhez

•Luxriot videomenedzsment szoftver az akadásmentes vezérléshez

• Wise Net III – az új, full HD kamerasorozat

• Egy kamerától több százig felügyelhetők, menedzselhetők a kliens-alapú
   programmal, akár analógok, akár IP-alapúak

• Kamerakiválasztási segédlet, optikai látószög és sávszélesség 
   valamint eszközmenedzser – mindezt ingyen a Samsung eszközökhöz

kalkulátor

A videós IP-technológia újabb térhódításai 

• Rendszámfigyelésre ez való! Brickom IP kamerák

• IP eszközújdonságok, hírek
• Kedvező árú, Navid analóg kamerák

Tervezett program
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TápellátásTápos kérdések
Bármely feladatra Pulsar tápegységet!

• ... mert az eszközök sem mindenevők! Tápegységek behatolásjelző-, 
   tűzjelző- és CCTV-rendszerekhez
• Tápegységek kiegészítői

Előadó: Tánczos Tamás, Rác Géza



Megérkezett a jövő Behatolás-jelzés, beltéri védelem

Behatolás-jelzés, kültéri védelem

Behatolás-jelzés, beltéri védelem

Beléptetőrendszerek

Mi védjen a falon túl?

Az Elite krémje

Felengedő, beeresztő

Ksenia IP-alapú riasztók

Élénkülő kültéri érdeklődés 

Fontos Texecom termékváltozások

Integrált beléptetők egy felületen

Alapjaiban új behatolásjelző eszközök a Ksenia cégtől

Új és bevált eszközök a kültéri védelemeben

• Mitől kényelmesebb a Ksenia telepítése, kezelése, más riasztókhoz képest?
• Térképes megjelenítés, Webes alapok, integrálható lakásautomatizálás, 
   beépített hőmérő, okostelefonos távvezérlés és betekintés a világ bármely
   pontjáról

• Különböző technológiákon alapuló érzékelők valós körülmények közötti
   gyakorlati, éles bemutatója és összehasonlítása

• Új Elite sorozatú eszközök, mobil alkalmazások Android-rendszerekre 

• Beléptetés és liftvezérlés azonos felületről

• Miként értékesítsünk prémiumtermékeket?
• Gyakorlati előadás profi értékesítőtől; tippek, trükkök, hogyanok

• Megújult tápegység és újabb lehetőségek a programozó szoftverben

• Kártyakódolások áttekintése (125 kHz ASk, PSK, Mifare)

• Richochet újdonságok, friss firmware-ek, kültéri érzékelők 

• Videotechnikai és kültéri védelmi eszközök harmónikus összeházasítása
• Texecom Richocet MESH-rendszerű kültéri érzékelők
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Vezeték nélküli behatolás-jelzők

Kereskedelem

Jablotron már a felhőben

Hogyan adjuk el?

A rádiós átvitel új módozatai

• A Jablotron már 20 éve a felhőben van – még ha nem is felhőnek hívtuk   

• JA-100 – a fejlődés még közel sem ért véget, új eszközök és szolgáltatások

• 
   és Androidon is 

Felhő-alapú elérés Oasis, JA-100, Azor felhasználóknak most már iOS-en

• Az EYE-02 kamera új Androméda kezelőfelülete, távoli elérése

Előadó: Matkó Csaba, Tóth Ferenc

Vendégelőadó: Jablotron Alarms Hungária Kft.
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