
De informatie zoals verstrekt is puur voor informatieve doeleinden. Guardall behoudt zich het recht voor product specificaties en modellen zonder  
aansprakelijkheid aan te passen. Geen enkele aansprakelijkheid is aanvaard voor fouten, omissies of anderszins.

DIGITALE  VIDEO

ImmerVision producten zijn (geregistreerde) handelsmerken van ImmerVision inc.
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Integratie Begint Hier!



INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE DIGITALE VIDEO BEHEER EN CONTROLE

Ieder Guardall digitaal 
videosysteem is ontwor-
pen om gecombineerd 
te kunnen worden met 
Guardall Director 
geïntegreerde beheers-
software op ieder ge-
wenst moment!

' E C H T E '  I N T E G R AT I E

EXTERNE STATIONS

Bekijken, opnemen en beheren 
van meerdere camera’s, op 

diverse locaties:

•  Snel zoeken en Slim 
zoeken in opnames

•  Beheren van ca-
mera’s met behulp 
van Pan (horizon-
taal) / Tilt (verticaal) 
/ Zoomfuncties 

•   Email doormelding-
en (met snapshot)

Geïntegreerd videotoezicht met 
opnames van gebeurtenissen en 
transacties zorgt voor een hoge 
beveiligingsoplossing voor  
bank- en verkooptoepassingen:

•  Locatie, datum, tijd en transactie 
stempels

•  Werkt met de meeste Pin- en 
betaalautomaten van derden

TOEZICHT OP PIN- & BETAALAUTOMATEN 

Guardall digitale videosystemen bevatten een breed scala aan geavanceerde 
CCTV technologieën om u te voorzien van een effectief instrumentarium voor 
uw locatie, campus of organisatie. En, net zo belangrijk, ze zijn ook ontworpen 
om mee te groeien met uw behoeften zonder verlies van uw investering.

NETWERK OPNAMEAPPARATUUR – Een aanbod van real-time meekij-
ken, opnemen, uitbreidbare video-opslag mogelijkheden en het bekijken/opne-
men/beheren van waar ook ter wereld.

NETWERK SERVERSYSTEMEN – Uitbreidbaar en schaalbaar toezicht met 
ondersteuning voor een ongelimiteerd aantal camera’s, stations voor beheer op 
afstand en een breed pakket aan innovatieve extra’s inclusief 5-weg simultane 
bewerkingen en bijna ongelimiteerde opslagcapaciteit.  

IP NETWERK SYSTEEM – Guardall digitale videosystemen ondersteunen 
de volgende generatie IP netwerk camera’s die continu verbeteren in resolutie 
en andere eigenschappen, terwijl ze steeds meer betaalbaar worden voor 
kleine en middelgrote toepassingen.  

AFSCHRIKKING,  TOEZICHT,  REACTIE EN BEOORDELING

Diagnose op afstand verzekert u van tijdige notifi-
catie over de functionaliteit van lokale en externe 
systemen.

EEN NIEUWE DEFINITIE VOOR 
VIDEO PRESTATIES

Guardall digitale videosystemen zor-
gen voor toonaangevend toezicht, 
inclusief video bewegingsdetectie en 
de mogelijkheid tot integratie met 
Guardall Director software.

Zij zetten ook een nieuwe standaard 
voor eenvoudige bediening, inclusief 
de mogelijkheid voor op maat 
gesneden en interactieve toezichts-
schermen en notificatie op afstand.

Panoramische Video 
Beveiligingscamera’s

TOEPASSINGEN

• BANKEN EN FINANCIëLE INSTELLINGEN

• LUCHTHAVENS EN TRANSPORTSySTEMEN

• FABRIEKEN EN NUTSBEDRIjVEN

• ONDERWIjSINSTELLINGEN

• GEZONDHEIDSZORG

• BEDRIjFSVERZAMELGEBOUWEN

• APPARTEMENTEN EN FLATS

• WINKELS


