ǯȔșȌȊȗȏȗȇȔȇȖȒȇșțȕȗȓȇ
ȎȇȈȌȎȕȖȇȘȔȕȘș

МОДУЛ ЗА КОМПЛЕКСЕН МОНИТОРИНГ
НА СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСЕН МОНИТОРИНГ – Е УНИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН
КОНТРОЛ, СПОСОБЕН ДА РАБОТИ ЧРЕЗ НИСКОСКОРОСТНИ КАНАЛИ ЗА ВРЪЗКА. СИСТЕМАТА
ПОЗВОЛЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ ДА КОНТРОЛИРА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, СЪЩО ТАКА ДА ПОЛУЧАВА И ОБРАБОТВА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ТРЕВОГА И ВИДЕО ОТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ОБЕКТИ НА ОХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА. ВСИЧКО ТОВА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ОПЕРАТИВНАТА РЕАКЦИЯ ПРИ ТРЕВОГИ И СКОРОСТТА НА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА НЕИЗПРАВНОСТИ. СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНТЕРФЕЙС НА СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА
ДА СЕ КОНТРОЛИРА НЕОГРАНИЧЕН ПО МАЩАБИ КОМПЛЕКС НА БЕЗОПАСНОСТ, МИНИМИЗИРАЙКИ КОЛИЧЕСТВОТО РАБОТНИ МЕСТА.

ǳȕȋȚȒȇȎȇȑȕȓȖȒȌȑȘȌȔȓȕȔȏșȕȗȏȔȊȗȌȟȇȉȇ
ȘȒȌȋȔȏșȌȎȇȋȇȞȏ
Ефективен контрол на голямо количество обекти от централизирано работно място
Получаване на видеоданни от всеки обект (кадри и видео)
Автоматизация на дейността на персонала на сервизните компании, занимаващи се
с обслужването на разпределената система за безопасност
Анализ на случилите се събития на тревога и неизправности на оборудването с помощта
на различни видове отчети
Контрол на качеството на работа на операторите на системата за безопасност
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ǻȚȔȑȝȏȏȔȇȓȕȋȚȒȇ
Модула за комплексен мониторинг
осъществява приемане, регистриране и визуализиране на съобщения за състоянието
на компонентите на системата за безопасност спрямо следните ключови параметри:
Работоспособност на видеокамерите
Наличие на канал за връзка
Работоспособност на софтуера
на видеоподсистемата
Размер на архивите
Работоспособност на твърдия диск
Работоспособност на противопожарната и
охранителната системи, и системите
за контрол на достъпа
Сигнали от източника на непрекъсваемо
захранване

Освен това, може да се настрои произволен набор от събития в системата, които ще
се регистрират и визуализират от модула.
По този начин, за обектите за мониторинг
може да се въведат важни съобщения за тревога, които веднага ще получава оператора.
Вградената система за статистически и
аналитически отчети позволява да се създават различни общи и детайлни отчети
по работата на разпределената система за
безопасност:
Отчет относно неизправности в работата
на техническите средства
Отчет относно ситуациите за тревога
Видео отчет
Различни статистически отчети, включващи
както тревоги, така и неизправности
в работата на оборудването

ǯȔșȌȗțȌȐȘȔȇȓȕȋȚȒȇ
Специално разработения интерфейс на модула за комплексен мониторинг показва охраняемите обекти във вид на блокове с пиктограми, демонстриращи състоянието на най-важните
компоненти на системата за безопасност и съобщенията за тревога. За всеки обект съответства
графичен елемент във вид на правоъгълник, в горната част на който е разположено наименованието на обекта, а под него – броя на индикаторите за тревога, които може да се настройват,
разбити на групи спрямо типа на източниците.
В случай на събитие тревога, също така в случай на неизправност в работата на някой от елементите на системата или преминаването на контролираните параметри извън зададените стойности, оператора на мониторинга незабавно ще получи уведомление във вид на червена иконка на пиктограмата. Ако за събитието тревога е било настроено пускане на видео запис или
група видео кадри, то те ще бъдат визуализирани. Кликвайки на иконката, оператора може
да получи детайлна информация относно събитието, след което да предприеме необходимите
мери и да остави текстов коментар. Времето за приемане на тревогата се фиксира от системата,
което позволява да се контролира качеството на работата на операторите.
Интерфейса позволява също да се преглежда видеото от охраняемите обекти, да се правят различни видове отчети, да се прави търсене на видеозаписи в локалните системи за видеонаблюдение на обектите и да се изпраща запитване за видео фрагменти или за отделни видео
кадри от тези системи. Следва да се отбележи, че модула за мониторинг може да работи дори
с канали с малка пропускателна способност, не позволяващи да се приема видео от обектите в
режим на живо.

ǶȗȌȏȓȚȠȌȘșȉȇșȇȑȕȏșȕȕȘȏȊȚȗȦȉȇȓȕȋȚȒȇȎȇȑȕȓȖȒȌȑȘȌȔ
ȓȕȔȏșȕȗȏȔȊȔȇȘȏȘșȌȓȇȎȇȈȌȎȕȖȇȘȔȕȘș
Повишаване на ефективността на контрола на разпределената система за сметка на специализирания интерфейс
Показване на събития тревога и видео кадри на пулта на мониторинга с използването на
«тесни» канали
Намаляване на броя на фалшивите пътувания на сервизните и мониторинговите фирми
Отдалечени запитвания към видео архивите спрямо следните параметри: дата, време, номер
на камерата, реагиране на датчиците и т. н.
Увеличаване на скоростта на възстановяване на работоспособността на системата

