
DVR מערכות הקלטה
STANDALONE

.VGA /FULL HD/HDMI רזולוציית
שם המכשיר ניתן לעריכה.

הגדרות שפה/,תמיכה רחבה בשפות.
שעון קיץ\חורף.

שם ערוץ ניתן לעריכה.
הסתרת ערוץ.

הגדרות צבעים.
זמן מעבר בין ערוצים ביציאת עמדת שומר ניתן לשליטה.

עד 3 אזורי מיסוך לכל ערוץ.

הגדרות בסיסיות וצפייה ישירה

רזולוציית:CIF/D1/HD  לפי דגם.
אפשרות קביעת קצב פריים לכול ערוץ בנפרד.

הקלטת אודיו.
מיקום זמן ותאריך על המסך.

לוח זמנים גרפי ופשוט ע"י שימוש בעכבר.
הגבלת הקלטה לפי ערוץ.

צילום ושליחת תמונה בזמן אמת.

תכונות הקלטה ותכנון

תמונה ברורה וחדה.
ממשק גרפי וידידותי.

כפתור כניסה מהיר לצפייה בהקלטות.
מקלדת וירטואלית מלאה.

שליטה מלאה על מצלמות ממונעות.
PTZ וירטואלי.
אודיו דו כיווני.

מסך ראשי

המתאפיין  כולל  פתרון  מספקות   PROVISION-ISR מבית  ההקלטה  מערכות 

על  מרחוק  מלאה  מאובטחת  שליטה  ומאפשר  למשתמש  וידידותי  קל  בממשק 

הגדרות ה-DVR  ומסייע לך לתת תמיכה בשלט רחוק ללקוחות.

הגדרות  צפיה/הקלטה/וניהול  המאפשרת   CMS תוכנת  עם  מסופקות  המערכות 

בארגונים מרובי אתרים.

היכרות

חיפוש וגיבוי חכם (זמן,אירועים,קבצים).
צפייה בהקלטות של כל הערוצים בו-זמנית,

עם שליטה במסך.
תמיכה במחיקה ונעילת קבצי הקלטה.

לוח פיקוד מלא לצפייה בהקלטות.
גיבוי בפורמט AVI כולל גיבוי מרחוק

.IE/SAFARI//CHROME
גיבוי מהיר לזיכרון נייד או דיסק.

חילוץ וגיבוי ישיר מהצפייה בעת ההצגה.

צפייה בהקלטות וגיבויים
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תמיכה בצפייה דרך הסלולאר ב: 
 WINDOWS MOBILE/SYMBIAN/ANDROID/
 IPAD/IPOHNE/POCKET PC /BLACKBERRY

תמיכה בצפייה ישירה ושליטה בממונעות.
תמיכה בצפייה ב-4 ערוצים במקביל.

תמיכה בריבוי אתרים.
צפייה ל-1-16 ערוצים כולל אודיו דו כווני.

.DVR-הגדרה מלאה של ה

טלפונים חכמים וטאבלטים

.DHCP/ PPOE / DDNS/UPNP ,סטטי IP-תמיכה ב
.XP / VISTA/WIN7/WIN8/MAC OS-תמיכה ב

.PROVISION-ISR מבית DDNS תמיכה בשרת 
 Dual Stream עבור תצוגה מקומית ומרחוק.
אפשרות תמיכה בעד-10 משתמשים במקביל.

תפריט לוח זמנים לצפייה בהקלטות.
הקלטה ידנית למחשב מרחוק/גובוי מרחוק וניהול קבצים.

צפייה בהקלטות בכל הערוצים בו-זמנית.
.SNAPSHOTS הגדרות צבעים/התאמת צבעים כולל

.CMS חיבור אוטמטי למערכת ניהול התוכן
הגדרה מלאה של היחידה מרחוק.

 שליטה מלאה במצלמות ממונעות.
.LIVE-אודיו דו כווני ב

רשת/שליטה מרחוק

תוכנת CMS חינם – תוכנת ניהול אתרים. 
תמיכה בעד DVR'S 50 ו-254 ערוצים על מסך אחד . 

.CMS-הפונקציות העיקריות של תוכנת ה
.DUAL STREAM

חיפוש ווידאו ,צפייה בהקלטות  וגיבוי.
הקלטה והזנה במחשב מרוחק.

.E-MAP

CMS

עד 65 שמות משתמש.
אפשרות פיקוח וניהול על כונני הדיסקים הקשיחים.

עדכון קושחה.
אפשרות שדרוג תוכנה מרחוק (תלוי בדגם).

מידע כללי
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.RS-485 שליטה בממונעות באמצעות פרוטוקול
תמיכה מלאה בסוגי פרוטוקולים שונים/קצבי אודיו.

עד 128   פריסטים ו-32 פטרולים למצלמה.
תומך שיוט ווירטואלי,פטרול שמות.

שליטה במצלמות ממונעות

DVR מערכות הקלטה
STANDALONE

גילוי תנועה במספר אזורים במקביל,עם רגישות בתנועה.

Pre\Post Record.עם הגדרת גמישות.

1-4 יציאות אזעקה ו-4-16 כניסות אזעקה.

אזעקת איבוד וידאו/זכרון מלא.

סוגי התראות - הקלטה, אזעקה, הפעלת ממונעת, 

צפצוף, מסך מלא.

התראה  ותנועה


