
MÃ SP HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ

SNVR-SS8644

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƢỜNG HỌC

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 3 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 495*480*132(mm)

-Không hỗ trợ card raid

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm giám sát an ninh Trƣờng Học:

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh và chuỗi trường học trên bản đồ định vị Camera trưc tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng trường học bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Số lượng phụ huynh truy cập vào xem Camera lên đến 10.000 phụ huynh mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Phụ huynh hoặc từng nhóm phụ huynh, Ban Giám hiệu , Bảo vệ…

-Có thể đưa hình ảnh trường học lên giao diện web theo yêu cầu của nhà trường / khách hàng.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp việc nhận diện trẻ được dễ dàng hơn.

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí lớp học, phòng ăn, sân chơi …

146,781,000     

SNVR-SS8648

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƢỜNG HỌC

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 8 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước:580*480*176(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm giám sát an ninh Trƣờng Học:

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh và chuỗi trường học trên bản đồ định vị Camera trưc tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng trường học bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Số lượng phụ huynh truy cập vào xem Camera lên đến 10.000 phụ huynh mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Phụ huynh hoặc từng nhóm phụ huynh, Ban Giám hiệu , Bảo vệ…

-Có thể đưa hình ảnh trường học lên giao diện web theo yêu cầu của nhà trường / khách hàng.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp việc nhận diện trẻ được dễ dàng hơn.

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí lớp học, phòng ăn, sân chơi …

222,127,000     

THIẾT BỊ AN NINH THÔNG MINH

SNVR-S ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH

TẤT CẢ CÁC MODEL SNVR BÊN DƢỚI ĐÃ BAO GỒM  CÁC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM CƠ BẢN:

-Giám sát Camera an ninh qua bản đồ định vị trực tuyến OCTV lần đầu tiên có mặt tại việt nam.

- Không giới hạn tải các kênh giải trí như: Xem phim, nghe nhạc, chơi game, xem Youtube…

- Không giới hạn số kênh Camera giám sát cùng lúc trên điện thoại và máy tính.

-Sản phẩm được mã hóa với chuẩn an ninh mạng cao nhất hiện nay AES 256 bit và SSL 128 bit đảm bảo an toàn tuyêt đối, chống lại việc đánh cắp, sao chép dữ liệu và sự xâm nhập bất hợp pháp.

- Quản lý trực tuyến sản phẩm và thời gian bảo hành chính hãng qua Số seri hoặc quét mã QR code theo mỗi sản phẩm.

- Hỗ trợ tính năng UPnP không cần mở port cho SNVR khi xem camera với tốc độ đạt 100% qua mạng.

- Hỗ trợ tên miền DNS miễn phí của Pilass (pldns.vn).

-Phần mềm sử dụng giao diện điều khiển mới nhất và độc quyền của PILASS, thao tác đơn giản, dễ sử dụng. 

-Tuỳ ý điền thông tin của đơn vị thi công lắp đặt: Tên công ty, số điện thoại…hiển thị trên giao diện xem.

-Cài đặt thời gian ghi hình cho từng kênh, ghi hình phát hiện chuyển động.

- Phát hiện và cảnh báo thông minh: phát hiện chuyển động, mất tín hiệu…

- Đặt tên , địa chỉ của từng Camera trên giao diện màn hình.

Giám sát từ xa qua mạng :

* Giám sát từ xa qua các trình duyệt Web: Firefox, Google Chrome, Apple Safari… không cần cài đặt thêm bất cứ ứng dụng nào như: Plugin, Add on, Active X, Java…..

* Giám sát tập trung bằng phần mềm miễn phí CMS trên máy tính.

*Giám sát bằng phần mềm miễn phí PILASS SNVR trên thiết bị di động: Iphone, Ipad, Android….

-Phóng to, thu nhỏ hình ảnh, điều khiển PTZ cho Camera quay quét.

-Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập từ xa qua mạng Internet

-Ngôn ngữ tiếng việt/Anh

-Có thể mở rộng thêm hệ thống lưu trữ qua  NAS, Storage Server…để mở rộng không giới hạn khả năng lưu trữ.

SERVER SNVR - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƢỜNG HỌC

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ

Kính gửi :    Quý Khách Hàng 
Lời đầu tiên, Công Ty Lê Phát chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng lời cám ơn chân thành đã quan tâm và ủng hộ các sản phẩm mang thương hiệu PILASS của chúng 

tôi.Sau đây chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng chào giá các thiết bị mà Công Ty chúng tôi đang kinh doanh



SNVR-SS86416

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƢỜNG HỌC

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 16 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước:650*438*132(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm giám sát an ninh Trƣờng Học:

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh và chuỗi trường học trên bản đồ định vị Camera trưc tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng trường học bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Số lượng phụ huynh truy cập vào xem Camera lên đến 10.000 phụ huynh mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Phụ huynh hoặc từng nhóm phụ huynh, Ban Giám hiệu , Bảo vệ…

-Có thể đưa hình ảnh trường học lên giao diện web theo yêu cầu của nhà trường / khách hàng.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp việc nhận diện trẻ được dễ dàng hơn.

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí lớp học, phòng ăn, sân chơi …

327,541,000     

SNVR-SS86424

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƢỜNG HỌC

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 24 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước:650*438*177(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm giám sát an ninh Trƣờng Học:

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh và chuỗi trường học trên bản đồ định vị Camera trưc tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng trường học bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Số lượng phụ huynh truy cập vào xem Camera lên đến 10.000 phụ huynh mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Phụ huynh hoặc từng nhóm phụ huynh, Ban Giám hiệu , Bảo vệ…

-Có thể đưa hình ảnh trường học lên giao diện web theo yêu cầu của nhà trường / khách hàng.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp việc nhận diện trẻ được dễ dàng hơn.

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí lớp học, phòng ăn, sân chơi …

335,595,000     

SNVR-SS812816

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƢỜNG HỌC

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 128 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 128CH*5.0MP/128CH*4.0MP/128CH*3.0MP/128CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36 /64/128. Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 128 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 128 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 16 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*132(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm giám sát an ninh Trƣờng Học:

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh và chuỗi trường học trên bản đồ định vị Camera trưc tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng trường học bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Số lượng phụ huynh truy cập vào xem Camera lên đến 10.000 phụ huynh mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Phụ huynh hoặc từng nhóm phụ huynh, Ban Giám hiệu , Bảo vệ…

-Có thể đưa hình ảnh trường học lên giao diện web theo yêu cầu của nhà trường / khách hàng.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp việc nhận diện trẻ được dễ dàng hơn.

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí lớp học, phòng ăn, sân chơi …

390,765,000     

SNVR-SS812824

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH TRƢỜNG HỌC

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 128 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 128CH*5.0MP/128CH*4.0MP/128CH*3.0MP/128CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36 /64/128. Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 128 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 128 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 24 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*177(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm giám sát an ninh Trƣờng Học:

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh và chuỗi trường học trên bản đồ định vị Camera trưc tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng trường học bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Số lượng phụ huynh truy cập vào xem Camera lên đến 10.000 phụ huynh mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Phụ huynh hoặc từng nhóm phụ huynh, Ban Giám hiệu , Bảo vệ…

-Có thể đưa hình ảnh trường học lên giao diện web theo yêu cầu của nhà trường / khách hàng.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp việc nhận diện trẻ được dễ dàng hơn.

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí lớp học, phòng ăn, sân chơi …

417,041,000     

SNVR-SR8644

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH -PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 3 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 495*480*132(mm)

-Không hỗ trợ card raid

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm ghi hình tập trung chuỗi ngân hàng, siêu thị, trạm xăng dầu, quán Coffee, cửa hàng…

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh trên bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

-Chuyển tiếp dữ liệu từ các Camera chi nhánh về ghi hình tập trung tại SNVR đặt tại trụ sở chính, Giám sát trực tiếp tất cả các điểm trên màn hình Tivi xuất từ 

SNVR qua cổng HDMI cho hình ảnh cực ký rõ nét.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng chi nhánh bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

¬-Số lượng người truy cập vào SNVR xem Camera lên đến 10.000  mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Tổng Giám Đốc, Giám Đốc chi nhánh , Trưởng phòng….

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại.

146,781,000     

SERVER SNVR - PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH



SNVR-SR8648

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH -PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 8 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước:580*480*176(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm ghi hình tập trung chuỗi ngân hàng, siêu thị, trạm xăng dầu, quán Coffee, cửa hàng…

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh trên bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

-Chuyển tiếp dữ liệu từ các Camera chi nhánh về ghi hình tập trung tại SNVR đặt tại trụ sở chính, Giám sát trực tiếp tất cả các điểm trên màn hình Tivi xuất từ 

SNVR qua cổng HDMI cho hình ảnh cực ký rõ nét.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng chi nhánh bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

¬-Số lượng người truy cập vào SNVR xem Camera lên đến 10.000  mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Tổng Giám Đốc, Giám Đốc chi nhánh , Trưởng phòng….

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại.

222,127,000     

SNVR-SR86416

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH -PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 16 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước:650*438*132(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm ghi hình tập trung chuỗi ngân hàng, siêu thị, trạm xăng dầu, quán Coffee, cửa hàng…

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh trên bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

-Chuyển tiếp dữ liệu từ các Camera chi nhánh về ghi hình tập trung tại SNVR đặt tại trụ sở chính, Giám sát trực tiếp tất cả các điểm trên màn hình Tivi xuất từ 

SNVR qua cổng HDMI cho hình ảnh cực ký rõ nét.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng chi nhánh bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

¬-Số lượng người truy cập vào SNVR xem Camera lên đến 10.000  mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Tổng Giám Đốc, Giám Đốc chi nhánh , Trưởng phòng….

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại.

327,541,000     

SNVR-SR86424

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH -PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 24 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước:650*438*177(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm ghi hình tập trung chuỗi ngân hàng, siêu thị, trạm xăng dầu, quán Coffee, cửa hàng…

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh trên bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

-Chuyển tiếp dữ liệu từ các Camera chi nhánh về ghi hình tập trung tại SNVR đặt tại trụ sở chính, Giám sát trực tiếp tất cả các điểm trên màn hình Tivi xuất từ 

SNVR qua cổng HDMI cho hình ảnh cực ký rõ nét.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng chi nhánh bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

¬-Số lượng người truy cập vào SNVR xem Camera lên đến 10.000  mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Tổng Giám Đốc, Giám Đốc chi nhánh , Trưởng phòng….

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại.

335,595,000     

SNVR-SR812816

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH -PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 128 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 128CH*5.0MP/128CH*4.0MP/128CH*3.0MP/128CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36 /64/128. Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 128 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 128 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 16 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*132(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm ghi hình tập trung chuỗi ngân hàng, siêu thị, trạm xăng dầu, quán Coffee, cửa hàng…

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh trên bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

-Chuyển tiếp dữ liệu từ các Camera chi nhánh về ghi hình tập trung tại SNVR đặt tại trụ sở chính, Giám sát trực tiếp tất cả các điểm trên màn hình Tivi xuất từ 

SNVR qua cổng HDMI cho hình ảnh cực ký rõ nét.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng chi nhánh bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

¬-Số lượng người truy cập vào SNVR xem Camera lên đến 10.000  mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Tổng Giám Đốc, Giám Đốc chi nhánh , Trưởng phòng….

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại.

390,765,000     

SNVR-SR812824

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH -PHẦN MỀM GHI HÌNH TẬP TRUNG CHUỖI CÁC CHI NHÁNH

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 128 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 128CH*5.0MP/128CH*4.0MP/128CH*3.0MP/128CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36 /64/128. Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 128 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 128 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 24 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*177(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm ghi hình tập trung chuỗi ngân hàng, siêu thị, trạm xăng dầu, quán Coffee, cửa hàng…

-Quản lý giám sát camera tập trung nhiều chi nhánh trên bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV thông qua các trình duyệt Web.

-Chuyển tiếp dữ liệu từ các Camera chi nhánh về ghi hình tập trung tại SNVR đặt tại trụ sở chính, Giám sát trực tiếp tất cả các điểm trên màn hình Tivi xuất từ 

SNVR qua cổng HDMI cho hình ảnh cực ký rõ nét.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera của từng chi nhánh bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

¬-Số lượng người truy cập vào SNVR xem Camera lên đến 10.000  mà không bị quá tải hệ thống.

-Phân quyền truy cập vào xem từng Camera với nhiều cấp độ: Tổng Giám Đốc, Giám Đốc chi nhánh , Trưởng phòng….

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại.

417,041,000     

SERVER SNVR - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƢỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI PHẠM



SNVR-ST8644

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƢỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI 

PHẠM

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 3 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 495*480*132(mm)

-Không hỗ trợ card raid

-Nguồn cấp: AC220V.

Phần mềm Giám sát An Ninh Đƣờng Phố - Chụp hình biển số, truy bắt tội phạm:

- Thực hiện giám sát an ninh qua bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV lần đầu tiên tại Việt Nam.

-Thể hiện thông tin từng Camera bằng cách di chuyển chuột vào biểu tượng trên bản đồ.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera trên từng tuyến đường bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp nhận diện được chính xác đối tượng.

-Thể hiện chính xác thời gian khi xem lại thuận tiện cho việc phục vụ công tác điều tra.Có thể phát chậm khi xem lại.

- Chức năng kết nối với các Server chuyển tải dữ liệu từ Phường về lưu trữ tập trung tại Quận và Thành Phố.

-Phân quyền giám sát Camera cho từng cấp lãnh đạo: Cấp Thành Phố, Cấp Quận, Cấp Phường…

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí giám sát giao thông trên giao diện màn hình, giúp cho cấp lãnh đạo có thể nhận biết sự cố xảy ra ở địa bàn giám sát để 

kịp thời can thiệp xử lý mọi lúc mọi nơi.

Chụp hình và truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình :

-Hỗ trợ tùy chọn 1 kênh Camera chụp biển số xe trực tuyến

-Tuỳ chọn 1 kênh Camera trong tất cả các kênh Camera thực hiện chức năng truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình.

-Nhập biển số cần tìm theo yêu cầu .

-Tuỳ ý chọn khoảng cột mốc thời gian để Camera truy tìm biển số.

-Cảnh báo kịp thời bằng hình ảnh khi Camera nhận dạng được biển số cần tìm của đối tượng vi phạm.

186,507,000     

SNVR-ST8648

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƢỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI 

PHẠM

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 8 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước:580*480*176(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V.

Phần mềm Giám sát An Ninh Đƣờng Phố - Chụp hình biển số, truy bắt tội phạm:

- Thực hiện giám sát an ninh qua bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV lần đầu tiên tại Việt Nam.

-Thể hiện thông tin từng Camera bằng cách di chuyển chuột vào biểu tượng trên bản đồ.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera trên từng tuyến đường bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp nhận diện được chính xác đối tượng.

-Thể hiện chính xác thời gian khi xem lại thuận tiện cho việc phục vụ công tác điều tra.Có thể phát chậm khi xem lại.

- Chức năng kết nối với các Server chuyển tải dữ liệu từ Phường về lưu trữ tập trung tại Quận và Thành Phố.

-Phân quyền giám sát Camera cho từng cấp lãnh đạo: Cấp Thành Phố, Cấp Quận, Cấp Phường…

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí giám sát giao thông trên giao diện màn hình, giúp cho cấp lãnh đạo có thể nhận biết sự cố xảy ra ở địa bàn giám sát để 

kịp thời can thiệp xử lý mọi lúc mọi nơi.

Chụp hình và truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình :

-Hỗ trợ tùy chọn 1 kênh Camera chụp biển số xe trực tuyến

-Tuỳ chọn 1 kênh Camera trong tất cả các kênh Camera thực hiện chức năng truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình.

-Nhập biển số cần tìm theo yêu cầu .

-Tuỳ ý chọn khoảng cột mốc thời gian để Camera truy tìm biển số.

-Cảnh báo kịp thời bằng hình ảnh khi Camera nhận dạng được biển số cần tìm của đối tượng vi phạm.

260,211,000     

SNVR-ST86416

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƢỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI 

PHẠM

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 16 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*132(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V.

Phần mềm Giám sát An Ninh Đƣờng Phố - Chụp hình biển số, truy bắt tội phạm:

- Thực hiện giám sát an ninh qua bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV lần đầu tiên tại Việt Nam.

-Thể hiện thông tin từng Camera bằng cách di chuyển chuột vào biểu tượng trên bản đồ.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera trên từng tuyến đường bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp nhận diện được chính xác đối tượng.

-Thể hiện chính xác thời gian khi xem lại thuận tiện cho việc phục vụ công tác điều tra.Có thể phát chậm khi xem lại.

- Chức năng kết nối với các Server chuyển tải dữ liệu từ Phường về lưu trữ tập trung tại Quận và Thành Phố.

-Phân quyền giám sát Camera cho từng cấp lãnh đạo: Cấp Thành Phố, Cấp Quận, Cấp Phường…

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí giám sát giao thông trên giao diện màn hình, giúp cho cấp lãnh đạo có thể nhận biết sự cố xảy ra ở địa bàn giám sát để 

kịp thời can thiệp xử lý mọi lúc mọi nơi.

Chụp hình và truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình :

-Hỗ trợ tùy chọn 1 kênh Camera chụp biển số xe trực tuyến

-Tuỳ chọn 1 kênh Camera trong tất cả các kênh Camera thực hiện chức năng truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình.

-Nhập biển số cần tìm theo yêu cầu .

-Tuỳ ý chọn khoảng cột mốc thời gian để Camera truy tìm biển số.

-Cảnh báo kịp thời bằng hình ảnh khi Camera nhận dạng được biển số cần tìm của đối tượng vi phạm.

348,577,000     



SNVR-ST86424

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 64 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƢỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI 

PHẠM

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 64 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 64CH*5.0MP/64CH*4.0MP/64CH*3.0MP/64CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36/64 . Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 64 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 64 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 24 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*177(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V.

Phần mềm Giám sát An Ninh Đƣờng Phố - Chụp hình biển số, truy bắt tội phạm:

- Thực hiện giám sát an ninh qua bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV lần đầu tiên tại Việt Nam.

-Thể hiện thông tin từng Camera bằng cách di chuyển chuột vào biểu tượng trên bản đồ.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera trên từng tuyến đường bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp nhận diện được chính xác đối tượng.

-Thể hiện chính xác thời gian khi xem lại thuận tiện cho việc phục vụ công tác điều tra.Có thể phát chậm khi xem lại.

- Chức năng kết nối với các Server chuyển tải dữ liệu từ Phường về lưu trữ tập trung tại Quận và Thành Phố.

-Phân quyền giám sát Camera cho từng cấp lãnh đạo: Cấp Thành Phố, Cấp Quận, Cấp Phường…

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí giám sát giao thông trên giao diện màn hình, giúp cho cấp lãnh đạo có thể nhận biết sự cố xảy ra ở địa bàn giám sát để 

kịp thời can thiệp xử lý mọi lúc mọi nơi.

Chụp hình và truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình :

-Hỗ trợ tùy chọn 1 kênh Camera chụp biển số xe trực tuyến

-Tuỳ chọn 1 kênh Camera trong tất cả các kênh Camera thực hiện chức năng truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình.

-Nhập biển số cần tìm theo yêu cầu .

-Tuỳ ý chọn khoảng cột mốc thời gian để Camera truy tìm biển số.

-Cảnh báo kịp thời bằng hình ảnh khi Camera nhận dạng được biển số cần tìm của đối tượng vi phạm.

354,637,000     

SNVR-ST812816

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƢỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI 

PHẠM

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 128 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 128CH*5.0MP/128CH*4.0MP/128CH*3.0MP/128CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36 /64/128. Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 128 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 128 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 16 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*132(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm Giám sát An Ninh Đƣờng Phố - Chụp hình biển số, truy bắt tội phạm:

- Thực hiện giám sát an ninh qua bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV lần đầu tiên tại Việt Nam.

-Thể hiện thông tin từng Camera bằng cách di chuyển chuột vào biểu tượng trên bản đồ.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera trên từng tuyến đường bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp nhận diện được chính xác đối tượng.

-Thể hiện chính xác thời gian khi xem lại thuận tiện cho việc phục vụ công tác điều tra.Có thể phát chậm khi xem lại.

- Chức năng kết nối với các Server chuyển tải dữ liệu từ Phường về lưu trữ tập trung tại Quận và Thành Phố.

-Phân quyền giám sát Camera cho từng cấp lãnh đạo: Cấp Thành Phố, Cấp Quận, Cấp Phường…

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí giám sát giao thông trên giao diện màn hình, giúp cho cấp lãnh đạo có thể nhận biết sự cố xảy ra ở địa bàn giám sát để 

kịp thời can thiệp xử lý mọi lúc mọi nơi.

Chụp hình và truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình :

-Hỗ trợ tùy chọn 1 kênh Camera chụp biển số xe trực tuyến

-Tuỳ chọn 1 kênh Camera trong tất cả các kênh Camera thực hiện chức năng truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình.

-Nhập biển số cần tìm theo yêu cầu .

-Tuỳ ý chọn khoảng cột mốc thời gian để Camera truy tìm biển số.

-Cảnh báo kịp thời bằng hình ảnh khi Camera nhận dạng được biển số cần tìm của đối tượng vi phạm.

432,837,000     

SNVR-ST812824

SERVER GHI HÌNH THÔNG MINH 128 KÊNH - PHẦN MỀM GIÁM SÁT AN NINH ĐƢỜNG PHỐ, CHỤP HÌNH BIỂN SỐ XE - TRUY BẮT TỘI 

PHẠM

Thông số cơ bản phần cứng:

Server ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP Ultra HD 8K/4K, chuẩn nén H264/H265.  Hỗ trợ ghi hình đến 128 kênh Camera 5.0Megapixel.

-Ngõ vào tín hiệu : 128CH*5.0MP/128CH*4.0MP/128CH*3.0MP/128CH*2.0MP.

-Tốc độ khung hình 25-30fps cho mỗi kênh.

-Chế độ hiển thị: 1/4/8/16/25/36 /64/128. Có thể  xuất ra 1 kênh hình lớn và các kênh hình nhỏ trong 1 chế độ hiển thị.

-Ngõ xuất hình 8K(7680 * 4320)/4K (3840 * 2160): HDMI 2.0b  x 1 , DL DVI-I x 1, DP 1.43 x 1.

-Hỗ trợ  xuất tối thiểu ra 3 màn hình khác nhau từ 1 SNVR.

-Hỗ trợ ngõ vào âm thanh : 128 kênh từ Camera IP

-Phát lại cùng lúc 128 kênh

-2 cổng mạng RJ4(100/1000M)

-Hỗ trợ  2USB * 3.0, 3USB *2.0.

-Hỗ trợ 24 ổ cứng * 8TB 

-Kích thước: 650*438*177(mm)

-Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10/50/60.

-Nguồn cấp: AC220V. 

Phần mềm Giám sát An Ninh Đƣờng Phố - Chụp hình biển số, truy bắt tội phạm:

- Thực hiện giám sát an ninh qua bản đồ định vị Camera trực tuyến OCTV lần đầu tiên tại Việt Nam.

-Thể hiện thông tin từng Camera bằng cách di chuyển chuột vào biểu tượng trên bản đồ.

- Xem Video trực tuyến mỗi vị trí Camera trên từng tuyến đường bằng cách click chuột vào biểu tượng mỗi điểm trên bản đồ.

-Phóng to/thu nhỏ hình ảnh khi xem trực tiếp và khi xem lại giúp nhận diện được chính xác đối tượng.

-Thể hiện chính xác thời gian khi xem lại thuận tiện cho việc phục vụ công tác điều tra.Có thể phát chậm khi xem lại.

- Chức năng kết nối với các Server chuyển tải dữ liệu từ Phường về lưu trữ tập trung tại Quận và Thành Phố.

-Phân quyền giám sát Camera cho từng cấp lãnh đạo: Cấp Thành Phố, Cấp Quận, Cấp Phường…

-Đặt tên, địa chỉ từng Camera ở mỗi vị trí giám sát giao thông trên giao diện màn hình, giúp cho cấp lãnh đạo có thể nhận biết sự cố xảy ra ở địa bàn giám sát để 

kịp thời can thiệp xử lý mọi lúc mọi nơi.

Chụp hình và truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình :

-Hỗ trợ tùy chọn 1 kênh Camera chụp biển số xe trực tuyến

-Tuỳ chọn 1 kênh Camera trong tất cả các kênh Camera thực hiện chức năng truy tìm biển số trên dữ liệu ghi hình.

-Nhập biển số cần tìm theo yêu cầu .

-Tuỳ ý chọn khoảng cột mốc thời gian để Camera truy tìm biển số.

-Cảnh báo kịp thời bằng hình ảnh khi Camera nhận dạng được biển số cần tìm của đối tượng vi phạm.

459,230,000     

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE  0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com    www.usview.com.vn  Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết












