Czym jest Paradox Insight™?
Paradox Insight™ to pierwsze na rynku rozwiązanie w pełni integrujące system alarmowy z systemem
monitoringu wizyjnego. Rozwiązanie to daje użytkownikowi możliwość zobaczenia oraz usłyszenia co
się dzieje w jego domu, biurze lub ﬁrmie - w każdej chwili i z dowolnego miejsca – za pomocą
smartfona, tabletu lub innego urządzenia przenośnego. Dodatkowo w systemach monitorowanych
przez agencję ochrony, w razie alarmu materiał video może być przesyłany do stacji monitoringu w
celu wizyjnej weryﬁkacji alarmu.
Paradox Insight™ składa się z trzech elementów:
1. HD77 – kamera IP o rozdzielczości 720p z mikrofonem oraz pasywnym czujnikiem
podczerwieni. W przypadku wystąpienia alarmu kamera może przesyłać obraz i dźwięk w
czasie rzeczywistym, co pozwala na weryﬁkację przyczyny alarmu.
2. EVOHD – centrala alarmowa z możliwością rozbudowy do 192 linii alarmowych, obsługująca
funkcję kontroli dostępu (32 drzwi) oraz - przy współpracy z czujnikami zintegrowanymi z
kamerami HD77 - wizyjną weryﬁkację alarmów.
3. Aplikacja na urządzenie przenośne – umożliwiająca użytkownikowi zdalny podgląd video i
audio w czasie rzeczywistym, uzbrajanie i rozbrajanie systemu, nagrywanie obrazu,
zarządzanie uprawnieniami innych użytkowników oraz plikami nagrań – w każdej chwili i z
dowolnego miejsca. Aplikacja kompatybilna z systemem Android lub iOS 6 (lub wyższym).
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Jakie korzyści daje rozwiązanie Paradox Insight™?

Ř

Video na żądanie – użytkownik może w każdej chwili uzyskać na swoim smartfonie obraz i
dźwięk ze swojego domu lub biura

Ř

Natychmiastowe powiadomienie – w przypadku wystąpienia alarmu użytkownik
otrzymuje natychmiastowe powiadomienie (e-mail i/lub SMS) po czym może zweryﬁkować ten
alarm poprzez podgląd video i podjąć decyzję co robić

Ř

Szybka i skuteczna reakcja – w przypadku alarmu kamera przesyła do stacji monitoringu
fragment nagania wideo z chwili wystąpienia alarmu oraz kilku sekund przed i po alarmie. W
zależności od zawartości tego materiału wideo operator stacji może podjąć adekwatną decyzję
co do sposobu reakcji agencji ochrony

Ř

Ochrona

prywatności

–

główny

użytkownik

może

określić

uprawnienia

innych

użytkowników – mogą mieć uprawnienia do podglądu wideo zawsze lub tylko przez 15 minut
po wystąpieniu alarmu. Lokalny zapis video (na karcie SD w kamerze) realizowany jest tylko w
przypadku alarmu lub na żądanie uprawnionego użytkownika
Ř

Pewność działania – akumulator zasilania awaryjnego zapewnia poprawną pracę systemu w
przypadku awarii zasilania sieciowego. Trzy niezależne drogi powiadomienia o alarmie (IP,
PSTN, GSM) dają pewność, że informacja o alarmie dotrze do użytkownika i agencji ochrony
nawet w przypadku awarii części mediów komunikacyjnych

Ř

Niskie koszty konserwacji – zdalne programowanie systemu eliminuje konieczność
przyjazdu serwisu w celu dokonania zmian programowych
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