Security solutions

Videobewaking
Videobewaking in iProtect geeft gebruikers de mogelijkheid om situaties en incidenten vanaf externe locaties
effectief te beoordelen en daarop direct te reageren. Door de integratie van IP-camera’s, codecs en video analysetechnieken met de nieuwste streamingmethodes kunnen wij deze kwaliteit bieden. Alle apparatuur is aanpasbaar en gebaseerd op open standaarden, waardoor integratie en installatie zeer eenvoudig is. De Videobewakingsystemen garanderen totaal overzicht en efficiënt beheer. Daarnaast is het de best mogelijke oplossing voor
vele specifieke situaties.

Highlights
Schaalbare and modulaire architectuur
Support van grafische plattegronden
Kentekenherkenning
Video Content Analyse (VCA)
Gecentraliseerd gebruikersmanagement
Automatische switch to failover server(s)
Gepersonaliseerde gebruikersinterface
Videobeelden bij gebeurtenis
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Voordelen van Videobewaking in iProtect
Videobewaking is vereenvoudigd en gecentraliseerd via
het iProtect Security Management Systeem. Video kan
vooraf worden geconfigureerd waardoor een
gebeurtenis direct verschijnt vanaf de cameraschermen
op een videoscherm wat continu wordt weergegeven. Dit
zorgt ervoor dat er snel passende maatregelen kunnen
worden genomen. Naast een uitstekende beeldkwaliteit
en voordelen van diverse kostenbesparingen, kunnen de
videobeelden worden gebruikt door verschillende
toepassingen op verschillende locaties.
De video toepassing kan worden gebruikt als een
complete stand-alone oplossing, maar de toegevoegde
waarde ligt in het feit dat deze kan worden gecombineerd
met diverse andere iProtect modules zoals
Inbraakdetectie, Toegangscontrole en Parkeerbeheer.
Intelligente functies zoals bijvoorbeeld video bij
transactie, video bij beweging en/of herkenning

en verregaande observatie geven de zekerheid van een
volledig geavanceerd IP Video systeem.
IP Camera‘s
Onze eigen complete productlijn (TKH Security
Solutions) aan netwerkcamera‘s kan perfect worden
geïntegreerd in de video toepassing, daarnaast
ondersteunen wij ook alle andere A-merk IP camera‘s
in iProtect. Bestaande camera‘s kunnen dus worden
hergebruikt, wanneer dat technisch verantwoord is.
Flexibiliteit in beveiliging
Met behulp van IP Video in iProtect biedt
Keyprocessor een totaaloplossing op het gebied van
beveiliging. Vanaf diverse locaties kunnen
videobeelden worden bekeken en worden beheerd door
de security manager.
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Dankzij de flexibele IT structuur en door gebruik
van gestandaardiseerde IT componenten, wordt een
systeem neergezet welke de mogelijkheid biedt om
op een efficiënte manier toezicht te houden. Fysieke
aanwezigheid op een locatie is niet meer benodigd,
wat leidt tot kostenbesparing.
Betrouwbare systemen
Beveiliging van het netwerk is uiteraard een vereiste als
we spreken over IP Video systemen. De juiste
configuratie van zowel het systeem zelf als ook het TCP/
IP netwerk dient te allen tijde goed georganiseerd te zijn.
Naast specifieke IT kennis dient het systeem zelf ook op
de juiste wijze te worden geconfigureerd zodat gevoelige
(video) data beschermd blijft. Onze IP Video systemen
zijn allen voorzien van ingenieuze netwerkinstellingen,
maar worden daarnaast ook met behulp van RAID configuraties en het toevoegen van nood voedingen optimaal
beveiligd.
Nummerplaat herkenning
Nummerplaat herkenning is slechts één van de
intelligente en modulaire toepassingen binnen het
iProtect systeem, en kan worden gebruikt voor
meerdere doelen. Met behulp van automatische
herkenning door een IP camera, kan een slagboom
worden geopend, maar deze intelligente optie kan ook
zorg dragen voor automatische blokkade bij
benzinepompen bijvoorbeeld wanneer er een
nummerplaat wordt herkend in het systeem, die staat
geregistreerd op de zwarte lijst.
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