Alarm View

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 24 Alarm View
Για να είστε πάντα ασφαλείς και σίγουροι.
Μια ακόμα εξελιγμένη υπηρεσία της GRANDE SECURITY.
(24 AlarmView) Άμεση Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού όλο το 24ωρο
Με την λήψη σήματος συναγερμού (διάρρηξη, πανικός, φωτιά) από τον προστατευόμενο χώρο, οι χειριστές
του Κέντρου Λήψης Σημάτων της GRANDE SECURITY συνδέονται ζωντανά (Live) και ελέγχουν οπτικά
πλέον, για την ορθότητα του συναγερμού.
Σε συνεργασία με τον συνδρομητή γίνεται επιπλέον χωροταξική αντιστοίχηση των ζωνών του συστήματος του
συναγερμού με την τοποθεσία που βρίσκονται οι εικονολήπτες (κάμερες). Έτσι λαμβάνοντας κάποιο σήμα
συναγερμού στο κέντρο λήψης σημάτων από το σύστημα του συναγερμού του προστατευόμενου χώρου, το
λογισμικό του κέντρου λήψης σημάτων ανοίγει αυτόματα τον αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους εικονολήπτες
(κάμερες). Αμέσως οι χειριστές του κέντρου λήψης σημάτων ανάλογα με την εικόνα που βλέπουν μπορούν
να ενημερώσουν τον συνδρομητή ή τους εξουσιοδοτημένους από αυτόν για την σοβαρότητα της κατάστασης
του προστατευόμενου χώρου του. Επίσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις ενημερώνεται και η άμεση δράση ή η
πυροσβεστική υπηρεσία ή και η άμεση επέμβαση (όπου φυσικά υπάρχει).

Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο προστατευόμενος χώρος για να
απολαμβάνει τις υπηρεσίες (24 AlarmView) είναι οι ακόλουθες:
α. Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού και να είναι συνδεδεμένο με το κέντρο λήψης σημάτων
της GRANDE SECURITY.
β. Να έχει εγκατασταθεί ψηφιακό σύστημα καταγραφής & μετάδοσης εικόνας CCTV μέσω IP–Ethernet-GPRS
(SurveillanceSystem).
γ. Να υπάρχει διαρκής σύνδεση τουλάχιστον 1Mbps δυναμική ή ακόμα καλύτερα με στατική ΙΡ διεύθυνση
(private IP address) μεταξύ του προστατευόμενου χώρου και της GRANDE SECURITY.
δ. Όλος ο παραπάνω ηλεκτρικός-ηλεκτρονικός εξοπλισμός να υποστηρίζονται με UPS σύστημα για την
αδιάλειπτη λειτουργία ακόμα και σε διακοπή ρεύματος.
Η υπηρεσία της οπτικής επιβεβαίωσης γίνεται με την άδεια και την έγκριση του ίδιου του συνδρομητή,
οπότε και είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και το οπτικό πεδίο των εικονοληπτών (καμερών) του
προστατευόμενου χώρου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας ή με την εγκαταστάτρια εταιρία σας –
εγκαταστάτη - τεχνικό σας.
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