Bezpečnostní řešení pro lékárny
Skoncujte s krádežemi a zpronevěrou ve Vaší lékárně!
Přes 15 let jsme jedním z vedoucích poskytovatelů bezpečnostních řešení pro lékárny.

http://www.novatec-eas.cz/

Krádeže ze strany zákazníků i zaměstnanců představují v řadě lékáren velký problém. Existují však
možnosti, jak se preventivně chránit. Zabraňte krádežím – dříve než se stanou!

•

Zařízení pro video-sledování

•

Zabezpečení zboží

•

Alarmy hlásící vloupání

•

Kontrolní systémy přístupu

•

Bezpečnostní mlha

Ta správná
medicína
proti zlodějům.

BEZPEČNĚ VÁM PORADÍME
Novatec Sicherheitstechnik s.r.o.
Strojírenská 260 - 155 21 Praha 5
Tel.: +420 257 952 422 Fax.: +420 257 952 150
E-mail : info@novatec-eas.cz
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VPC

Záznamový systém s přístupem z iPhonu

Digitální záznamové systémy dneška umožňují komfortní správu a hledání obrazových záznamů

Technické parametry
•Paralelní živý přenos a přehrávání
•Záznam před a po spuštění alarmu
•Rozpoznávání změny scén
• Maskování soukromých zón
• Zabudované zařízení pro záznam na disky DVD
• Přístup zajištěn heslem – pouze pro autorizovaný personál

http://www.novatec-eas.cz/

• Možnost vložení digitálního vodoznaku
• Permanentní záznam den/noc
• Rozpoznání pohybu u každé z kamer
•Aktivace alarmu

Hledání a přehrávání

• Odesílání zpráv přes e-mail
• E-map (přístup ke kamerám na základě plánu prostor)
• Nastavitelná frekvence snímků a kvalita záznamu pro
každou z kamer
• Dynamické přiřazení frekvence snímků

• Hledání objektů umožňuje vyhledat změny v rámci záběru
• Vyhledání prostřednictvím miniaturních náhledů
• Vyhledávání dle indexu různých událostí, jako jsou pohyb, alarm
nebo transakce v místě prodeje
•Synchronizované přehrávání audia i videa
• Počítání objektů
• Přehrávání prostřednictvím softwaru umožňující vzdálený přístup
• Vzdálený přístup

Řada EC Modulární zabezpečení zboží
•
•
•
•

Technologie pole OID
Instalace formou „plug and play“
Až max. 4 antény
Sestavitelný podobně jako Lego

Možnosti
•
•
•

Odclonění
Měření počtu zákazníků
Upevnění plochy pro
propagaci

Nalepovací etikety
100% testovány
Naše etikety jsou testovány dle mezinárodních norem. Defektní etikety jsou již v produkci
nahrazovány funkčními etiketami. To znamená, že každé balení nalepovacích etiket
obsahuje 100% testované zboží.

Měření
počtu
návštěvníků

Deaktivace
Všechny etikety mohou být deaktivovány prostřednictvím standardních
deaktivátorů (8,2 MHz).
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Easy Series

Jednoduše bezpečné
•
•
•
•

Jednoduchá a jasná komunikace ve Vašem jazyce
Intuitivní symboly umožňující snadné ovládání
Jednoduché hlášení alarmu hlasem, textovou zprávou apod.
Moderní technologie minimalizuje falešné alarmy

Centrála hlášení vloupání „Easy Series“ vykazuje nejen snadné ovládání, ale nabízí
také nejvyšší stupeň výkonu a spolehlivosti.
Velký výběr různého nastavení citlivosti umožňuje nastavit řešení odpovídající Vašim
individuálním potřebám.

http://www.novatec-eas.cz/

•
•
•
•
•

Inovativní přenos alarmu:
Analogové volící zařízení odesílá protokoly alarmu na přenosovou stanici
Automatický hlásič odesílá zprávy
Textová zpráva může být doručena na Váš mobilní telefon
Přímé spuštění alarmu při vypuknutí požáru, přepadení nebo zdravotním incidentu

Kontrola přístupu Dejte klíčům sbohem
Jednoduchost • Moderní řešení • Plná kontrola • Komfort • Hospodárnost • Zaměření na budoucnost • Bezpečnost
• Vylepšete zabezpečení Vašich objektů, personálu a vybavení!
• Nepřetržitá ochrana
• Váš pracovní stůl se stane „centrálou pro kontrolu přístupu“
• Protokoly o událostech – co se stalo, kdy a kde?
• Možnost kombinace kontroly přístupu a elektronického zabezpečení proti
vloupání

Bezpečnostní mlha Aktivní ochrana před
vloupáním a vandalismem
U běžných systémů alarmu trvá často více než 20 minut, než na místo
dorazí odpovídající pomoc jako bezpečnostní služba nebo policie.
To zloději vědí a často potřebují jen několik minut, aby odcizili
hodnotné zboží nebo zničili vybavení.
Toto z hlediska bezpečnosti slabé místo však můžete velice
efektivně vyřešit prostřednictvím bezpečnostní mlhy.

6 metrů mlhy za šest vteřin

Rychlejší než jakýkoli zloděj!
Co není vidět, to nemůže nikdo ukrást!
Zabraňte krádežím a vandalismu!

Při spuštění alarmu dojde během 2 sekund k okamžitému vypuštění mlhové clony ve výši 6 metrů!
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