
  

 רשימת ממשקים:

 
  

 
            

 

 

 

 
 

 וידאו:                     

 Hikvision 

 Dahua 

 ONSSI 

 Intellio 

 Milestone  

 NX 

 Avigilon 

 Samsung 

 Flir 
 בקרת פריצה: 

 Risco Prosys 128 

 Risco Prosys Pluse 

 Risco lightsys 

 Pima 8144/832 

 Paradox 

 PIMA Decoder 
 בקרת כניסה:                      

 Visonic 

 Rosslare  

 ZK Access 

 HTS ( ניהול מספרי רישוייLPR) 

 IdentyTech 

  אינטרקוםIP: N2 

 Geovision 

 Entryx 

 NOX 

 GateKeeper 
 :בקרת גדרות       

 אלפר 
 :גילוי אש

 Telefire 
 

 :סייבר

 Nelysis 



 

   
  

 מידע וסקירה כללית ליכולות עיקריות בתוכנה:

 

 וידאו:
 

 גם ממערכות שונות נגן וידיאו מתקדם כולל מנגנון סנכרון בין ערוצים. 

 .מערכת שיחזור וידאו חכמה, לצפייה בקבצי הקלטה בצורה מהירה ואינטואיטיבית 

 .הורדת הקלטות בצורה פשוטה ומהירה 

  הבזק.לחצן לצילום תמונת 

 .הגדרת מערכת חדשה בצורה קלה וידידותית 

 מנגנון חכם למניעת עומסי רוחב פס בפתיחת מספר 
 ערוצים במקביל. 

  ניהול ושליטה ישירה במצלמותPTZ   .מתנייעות( כולל פריסטים( 

 .מטריצה לחלון התראות 

 .יכולת כריזה/אודיו דו כיווני דרך מערכת ההקלטה 

  מטריצה לחלוןVMD ועה(.)זיהוי תנ 
 

 מערכות פריצה:
 .חיבור מגוון מערכות פריצה 

 .חיבור למפענחת קווית 

  : תקלה.נטרול אזור, השהיית כניסה ויציאהשליטה מלאה ברכזות כולל , 

 .קבלת חיווי מלא במפה על מצב המערכות כולל חיווי מלא בעץ המערכת 

  מצב מערכת בכל זמן.סטטוס הצגת 

  מנוטרלת מעבר לזמן מוגדר מראש.האזעקה מערכת ו במידההפעלת אירוע 

 .תצוגה גראפית במפה 
 

 מערכת בקרת כניסה:
 .)שליטה מלאה בבקרים ללא צורך בתוכנה צד ג' )בהתאם לסוג המערכת 

 .ניהול רשימת משתמשים, תגי מערכת בקרת כניסה 

 .ניהול ישיר של רמת ההרשאה ולוח זמנים 

  ,חיווי גרפי למצב דלת במפה : פתוח, סגור, אזעקה 
 תקלת תקשורת.

 .ביטול נעילת דלתות אוטומטי בחירום 

 טרקום אינניהול ושליטה בIP – כולל הקפצת תמונה. 

  ,הקפצת תמונה במערכת כולל ווידאו 
 תמונת הבזק, ותמונת המבקר/מורשה הכניסה.

 .תצוגה גראפית במפה 

 :LPRמערכת 
 

 לכל מבקר. ניהול מלא של כלי רכב, כולל שליטה במחסומים, רמת הרשאה פרטנית 

  בקר הלוגית דרך התוכנה או דרך שליטה-LPR . 

 .תצוגה גראפית במפה 
 

 אפליקציית מובייל לניהול שומרים
 

  תוכנת הגנסיס כולל : אתרים, משמרות, מיקום גיאוגרפי...מקביעת מסלול פטרול לשומר 

  הפקתQR code .לסריקה ע"י האפליקציה בהגעה לאתר הנבדק 

 תמפ GIS  כולל סימון הפטרול במפה והוראות לשומר.באפליקציה 

 .כפתור מצוקה  

 .אפשרות קריאה טלפונית ושליחת הודעות למוקד 
 



 

   
  

 מנגנון חוקים:
 

 להתניות ,מערכת גמישה ליצירת חוקים 
 בתרחישים שונים.אוטומטיות ופעולות 

 .קביעת לוח זמנים נפרד לכל אירוע 

  בנפרד עבור כל אירוע/התקןכריזה.  

 הבזק המאפשרת צילום מערכת צילום  
 .מראשהגדרה  על פיוגם לפני האירוע  ,בעת אירוע

 .שרת מיילים לשליחת מיילים באירועים שונים, כולל תמונות 

  הפריצה.רכזת קבלת אירוע על דלת מוטרדת )ללא צורך בהוספת גלאים( ע"י שימוש בגלאי 

 בפריסטיםמצד ג' כולל שליטה  בעת אירוע בחלון ווידאו הקפצת מצלמה. 

 האירוע בצורה מהירה. ותחקורלאבחון  ווידיאו כולל פלייבק חלון הקפצה אוטומטית של 
 

 מערכת הרשאות:
 

  גמישה.פשוטה וקביעת היררכיה בצורה 

 .הפרדה בין משתמש אפליקטיבי למשתמש מתפעל 

 .ניהול לוח זמנים, ורמת הרשאה פרטנית 

 .מידור בעץ המערכת, במפה, ובאירועים נכנסים 

 .מידור ברמת אביזר 

 מפה:
 ....חיווי מצב המערכות ע"י אייקונים ייחודיים: אזעקה, מעקף, נתק תקשורת, תקלת סוללה 

 .הפעלה ושליטה מלאה ברכזות השונות 

 .הקפצת מפה אוטומטית 

 .קישור בין אתרים למעבר מהיר בין מפות 

 חיווי מהיר של מצב אתר ע"י סימון הקישור במפה 
 לאירוע.בצבע רלוונטי 

 .הדפסת המפה 

 .פתיחת מצלמות מהירה 

 ניהול אירועים:
 .ניהול אירוע ותהליכי טיפול באירוע 

 .סנכרון בין עמדות טיפול באירועים 

 .בניית עדיפות לאירועים שונים 

 לטיפול במקרים חריגים. גנרי/יצירת אירוע יזום 

 .שליחת דיוור אוטומטי בתרחישים קבועים מראש 

 .תחקור ווידיאו מהיר 

 .הקפצת מפה רלוונטית 

 לבדיקת -לאותו ארוע/רכיב בתוכנה  םבנית תרגיל/אירוע יזום כולל הפעלת החוקים כל הרלוונטיי
 תגובת המוקדנים באתר.

 שרת דו"חות:
  שרת דו"חותWEB. 

 ...יצירת חתכים שונים לפי: זמנים, סוג אירוע, טקסט חופשי 

  עובדים עבור מערכת שכר.אפשרות לקבל דו"ח כניסה ראשונה יציאה אחרונה של 

 .אין צורך בהתקנה פרטנית ניתן להתחבר בהרשאה מתאימה מכל מחשב בארגון 

 כללי:
 ניתור רשת התקשורת וגילוי בזמן אמת על פריצות סייבר.  -סייבר 

  יכולת עבודה בשרתים מבוזרים כולל מנגנוןWatchDog 

 נמוכים מנגנון מיוחד לניהול תקשורת ברשתות לא יציבות / רוחבי פס. 

 העברת התקן/גלאי למצב השהיה- Active/Not Active  
 ללא הודעה מוקדמת. בתוכנה *** ייתכנו תוספות ושינויים


