
HOGYAN MŰKÖDIK A
FELHŐ ALAPÚ

KAMERASZOLGÁLTATÁS?



Mi a felhő alapú kameraszolgáltatás?

Központi felhő alapú tárhelyet nyújtunk az ügyfeleinknél
üzemelő kamerák képeinek élő megjelenítésére, rögzítésére és
visszakeresésére, azaz felhő alapú kamera rögzítést biztosítunk. 

A kameraképeket nálunk elhelyezett központi szervereinken
rögzítjük és biztonságosan tároljuk, így ügyfél oldalon nem jár
semmilyen üzemeltetési feladattal és nem kell helyi
tárolókapacitást fizetni a felvételek mentéséhez.

A meglévő helyi rendszert is át lehet költöztetni a
felhőbe? 

Igen, és ebben is tudunk segíteni!



Hogyan érhetem el a felhőben a
kamerafelvételeket?

A felhőben lévő élő vagy mentett kameraképeket és
felvételeket böngészőn, egy erre megfelelő alkalmazás
használatával, az arra jogosult felhasználók elérhetik.

Az eléréshez, visszanézéshez olyan jogosultságot adunk,
amellyel mindenki csak az ő saját kamerájának képeit éri el, azaz
tudja élőben nézni, lementeni, visszanézni. A felvételek
elérhetőségi idejét mindig ügyfeleink igényei alapján egyedileg
állítjuk be.

Felhő alapú kameraszolgáltatásunk nyújtása során
szolgáltatóként az adatfeldolgozás jogszerű feltételeit egy
„Adatfeldolgozói szerződés”-ben szabályozzuk.



Kinek hasznos a felhő alapú kameraszolgáltatás?

            Aki szeretne kamerát elhelyezni, de a kameraképek
            eléréséhez és visszanézéséhez kapcsolódó műszaki
            problémákkal már nem szeretne megküzdeni.

            Aki szeretné adatait biztonságban tudni az adatvesztéstől
            vagy attól, hogy illetéktelenek birtokába jussanak a 
            felvételek.

            Aki szeretné megspórolni a kameraképek rögzítéséhez
            szükséges eszközök beszerzését és üzemeltetését.

            Aki szeretne távol maradni a kameraszám növekedésekor
            szükséges infrastruktúra-fejlesztéstől.

            Aki inkább a saját üzleti tevékenységére koncentrálna, míg
            a kamerafelvételek rögzítését inkább profi informatikai
            szakemberekre bízná.

            Aki rugalmas, skálázható, törvényeknek megfelelő modern
            rendszerrel akar dolgozni.



A felhő alapú kameraszolgáltatás 10 előnye más
megoldásokkal szemben

                       több telephely esetén a különböző helyszíneken
                       található kamerák képe egy helyen elérhető 

                      adatvesztés, adatszivárgás nem történhet, mert a
                      legbiztonságosabb technológiákkal védjük ügyfeleink
                      felvételeit

                      ingyenesen letölthető alkalmazásban elérhetőek a
                      kameraképek

              
                      bármely kamera rögzített képe visszajátszható

                      nincs teendő a szünetmentesítéssel, a beállítások
                      naprakészen tartásával, biztonsági megoldásokkal



a felügyeleti helyszínen szükségtelenné válik a rögzítő
és a kapcsolódó infrastruktúra telepítése

ügyfelünknek nem kell foglalkoznia beüzemeléssel,
üzemeltetéssel, karbantartással, javítással

a felhőben tárolt felvételek gyorsított visszakeresése
során kényelmesen és hatékonyan megtalálhatóak a
kritikus események képsorai

nagy felbontásban letölthetőek a kameraképek

az áttekintő képek kis sávszélesség igénybevételével
érhetőek el (substream), majd az apró részletekhez
egyszerűen átválthatunk a nagyfelbontású
videófolyamra (mainstream)



Milyen technikai feltételekre van szükség a felhő
alapú kameraszolgáltatáshoz?

        működő kamerák

        megfelelő internetkapcsolat

Ennek megállapításában segítünk.

A biztonsági rendszer elemei:

         biztonságos elérés titkosított csatornán, VPN kapcsolaton
         keresztül

         fizikailag vagy logikailag elkülönített hálózat

         titkosított kapcsolat a kamera és a szerver közt

         IP-cím szűrés

         MAC-cím szűrés

         titkosított jelszóval védett felhasználói felület testre
         szabható jogosultságokkal

A biztonság alapja a megfelelő tervezés, kivitelezés,
konfigurálás és üzemeltetés.



Hogyan történik a szolgáltatás beállítása?

                Felmérjük, hogy a meglévő infrastruktúra és az internet
                előfizetés megfelelő-e a felhőbe rögzítéshez. 

                Feltérképezzük a helyi hálózatot, hálózati eszközöket,
                kamerarendszert. 

                Ezek alapján megállapítjuk az it.hu kamerás felhőjébe
                történő biztonságos rögzítés lehetőségét, adott
                esetben a fejlesztés szükségességét.

                Szükség esetén cseréljük a meglévő rendszert, majd
                elvégezzük a megfelelő beállításokat.

Egyszerű és biztonságos felhő alapú
kameraszolgáltatást kínálunk meglévő

vagy új kamerarendszerekhez!



ÁRAINK

3 napos rögzítés
 
 

Nettó 1000 Ft / hó / kamera
 

Bruttó 1270 Ft / hó / kamera

8 napos rögzítés
 
 

Nettó 1500 Ft / hó / kamera
 

Bruttó 1905 Ft / hó / kamera

30 napos rögzítés
 
 

Nettó 2000 Ft / hó / kamera
 

Bruttó 2540 Ft / hó / kamera

Az árak tájékoztató jellegűek.
Egyedi ajánlatunkért fordulj hozzánk bizalommal!



8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6.
 

06 88 444 222
 

szia@it.hu
 

it.hu

Kövess minket
közösségi oldalainkon is!


