DEVISION Meldkamer

DEVISION Videomanager

Maakt u gebruik van Videomanager dan beschikt de Devision

Videomanager beschikt over een aantal belangrijke aspecten

alarmcentrale in het geval van een overval- of inbraakalarm

waardoor Devision Alarmcentrale in staat is om video-verificatie

direct over live- en pre-alarm videobeelden zodat de centralist

bij een alarmmelding te garanderen, zo worden alle aansluitingen

direct een juiste inschatting kan maken van de situatie, hierdoor

real-time gemonitord en zal er bij uitval en herstel een melding

is Videomanager Live platform ook uitermate geschikt voor Live

binnenkomen op de alarm ontvangers van de meldkamer. Ander

View.

belangrijk aspect is de communicatie beveiliging, wat betekent
dat alle verbindingen tussen object locatie en de meldkamer
middels SSL – TLS zijn versleuteld. Devision Videomanager biedt

Voordelen Videomanager
• Live Videoverificatie en pre-alarm beelden
• Bewaking video-router op aanwezigheid
• Beveiligde verbinding met SSL - TLS

u daarnaast de mogelijkheid om via camerabeelden specifieke
objecten te monitoren en bedienen zoals rolluiken, slagbomen
en automatische poorten, daarbij kan de meldkamer centralist
gebruik maken van de intercom functie.

Functionaliteit
De Devision Videomanager video-router wordt lokaal bij de
gebruiker geïnstalleerd, de video-router hardware is beschikbaar

• Opslag lokaal en uitbreidbaar
• Video-router eenvoudig te plaatsen
• Online beheer via uw account

voor 4 tot 8 camera’s. Wilt u meer camera’s aansluiten, dat
kan met de juiste hardware. De software heeft in de basis
alle functionaliteiten die nodig zijn voor professioneel video
management. Het is mogelijk om geavanceerde detectie in te
stellen of specifieke IoT functies middels plug-ins aan de video-

• Geen Port-forwarding meer

router software toe te voegen. Op deze wijze bereikt u in de beste

• Bestaand camera systeem blijft intact

diverse opties zoals lokaal met 128G, in een LAN netwerk (NAS),

oplossing voor videoverificatie. Voor opslag van beelden zijn er
extern in een datacenter of de Cloud.

• Alle merken camera’s zijn aan te sluiten
• Ieder merk recorder eenvoudig aansluiten
• Uitbreiding met IoT plug-ins mogelijk
• Analoog (Coax) met encoder eenvoudig aansluiten

Optioneel
U kunt eenvoudig een Devision Videomanager gebruikers account
aanvragen waarmee u met een internet aansluiting overal toegang
heeft tot uw camera’s en platform onafhankelijk inlogt met uw
Chrome webbrowser. Door de camera monitor portal van Devision
Videomanager bent u nog flexibeler en heeft u nagenoeg alle

• Via webbrowser overal veilig inloggen

functies tot uw beschikking om live camerabeeld en pre-alarm
opnames te bekijken wanneer u een alarmmelding ontvangt.
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