Confirmação de alarme por vídeo

INFORMAÇÕES PARA ESTAÇÕES CENTRAIS:
SOLUÇÕES PRONTAS PARA I-VIEW NOW™
PARA CONFIRMAÇÃO DE ALARME POR VÍDEO

Procura uma oportunidade?
Agora você encontrou!

Entenda a cena completa.

Na imagem, da esquerda para a direita:
Vídeo com e sem captura pré-alarme. A diferença é clara!

A confirmação de alarme por vídeo
(VAV) é uma ferramenta fundamental
para ajudar os operadores das
estações centrais a tomar decisões
rápidas e embasadas em casos de
alarme. Alguns produtos e serviços da
Honeywell se integram ao I-View
Now™— uma interface de vídeo de
estação central, patenteada e
baseada em nuvem, que permite que
a equipe de monitoramento observe a
causa do alarme quando cada
segundo é importante.
Ela também oferece vídeo confiável
pré-alarme, que permite praticamente
voltar no tempo e ver a ação gravada
antes do evento. Quando você
captura o vídeo, a probabilidade de
capturar o criminoso é maior.
Entendeu agora?

• Impulsione sua RMR com soluções de VAV para aplicações residenciais
ou comerciais de praticamente qualquer tamanho:
-	O DVR integrado HRGX H.264 de 4/8/16 canais da Honeywell se integra ao
I-View Now para criar uma solução de confirmação por vídeo com todos
os recursos
-	Combine as câmeras de vídeo IP Honeywell Total Connect™ e o I-View Now
para obter uma solução robusta que ofereça clipes de vídeo
• Pode ajudar a reduzir o tempo e os custos associados a alarmes falsos e permite
que a equipe de resposta possa agir rapidamente em caso de incêndio, roubo ou
outra emergência
• Permite preparar os socorristas com as informações críticas necessárias antes
da chegada ao local
• Cumpre as regulações municipais em determinadas áreas
• Exibição de eventos pré-alarme
• Solução de baixo custo baseada em nuvem, sem necessidade de comprar
hardware ou baixar software
• Compatível com o melhor software de estação central do setor, inclusive
Bold Technologies, Micro Key Solutions, IBS, MASterMind, DICE, SIMS,
SGS Stages e SIS
A VAV oferece uma excelente proteção aos usuários finais, proporcionando a você
e aos seus distribuidores uma nova oportunidade de se manterem competitivos em
um mercado em rápida transformação. Se você não está integrado com o I-View
Now, fale com eles hoje mesmo!

Acesse: www.i-viewnow.com
Ligue: 1-844-878-6107
E-mail: honeywell-ivn@i-viewnow.com
Para mais informações:

Algumas imagens são apenas para fins ilustrativos.
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