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SOFTWARE CXC PRO ŘÍZENÍ A SPRÁVU KAMER
UNIKÁTNÍ KAMEROVÝ SOFTWARE CXC • ŘEŠENÍ NA MÍRU
VYVINUTO NAŠIMI SPECIALISTY

softwarové řešení pro zabezpečení objektů, vnitřních i vnějších prostor
komplexní služba – návrh řešení, realizace, integrace a servis
vhodné pro firemní objekty, školy, nemocnice, muzea, obce a města, bezpečnostní složky státu

software vyvinutý
primárně k ochraně
osob a majetku

ochrana osobních
údajů a vysoké
zabezpečení
uložených dat

uživatelsky přívětivé
prostředí v českém
jazyce

vzdálená
správa systému
prostřednictvím
našich techniků

řešení problémů do
druhého pracovního
dne v místě
instalace systému

pro realizaci
využívány
profesionální
kamery AXIS

možnost integrace
stávajících kamer

záruka 3 roky

www.comimpex.cz

KAMEROVÝ SOFTWARE CXC

VLASTNOSTI
zabezpečený dálkový dohled přes internet pomocí webového prohlížeče (mobil, tablet,
notebook, PC)
možnost propojení s docházkovým systémem, systémem pro kontrolu vstupu, případně
dalšími systémy

FUNKCE

řízení kamer a správa pořízených záznamů
• možnost sledování živého přenosu z několika kamer současně
• možnost vytvoření vlastní kombinace pohledů z různých kamer
• možnost ovládání otočných kamer pomocí joysticku nebo tažením myši
• možnost exportu záznamů z kamer a uložení na disk
• možnost zobrazení výpisu událostí (např.: přihlášení, odhlášení, otevření záznamu)
• možnost integrace AI z kamer
CxC Pevný klient
• nutnost instalace programu na stolní počítač nebo notebook s OS Windows
• možnost zobrazit až 30 kamer z více serverů současně

MOŽNOSTI
OVLÁDÁNÍ

CxC Webová aplikace
• odpadá nutnost instalace programu
• možnost zobrazit až 9 kamer z jednoho serveru v jedné instanci webového prohlížeče
• ovládání kamerového systému prostřednictvím webového prohlížeče počítače
nebo přenosného zařízení
serverové řešení výrobce DELL, provedení Rack nebo Tower, OS Linux nebo Windows
konfigurace určena pro až 50 kamer obsahuje: 1x CPU, 16 GB operační paměti,
redundantní zdroj, úložiště na až 30 dní záznamu

TECHNICKÉ
ÚDAJE

možnost rozšíření základní konfigurace o další CPU, RAM i úložný prostor
doporučená HW konfigurace klientského počítače pro zobrazení až 30 kamer:
• OS Windows
• RAM 8 GB
• CPU Intel i5 – 2,5 GHz+
• potřebné místo pro instalaci 150 MB

KONTAKT
+420 541 213 159
obchod@comimpex.cz

