IP KAMEROVÝ SYSTÉM
PRO HERNY A KASÍNA

KAMEROVÝ DOHLED DLE ZÁKONNÉ POVINNOSTI
HERNY A KASÍNA:

ŘEŠÍ NÁŠ
SYSTÉM

l Monitoring v reálném čase a nepřerušovaný záznam po celou provozní dobu
l Monitoring vstupu do herny a celého prostoru, kde se hrají hazardní hry
l Sledování prostoru pro identifikaci osob žádajících o registraci
l Záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný
l Záznam zvuku
l Uchovávat záznamy po dobu dvou let
l Schéma kamerového systému

PRO KASÍNA PLATÍ NAVÍC POVINNOST:
l Monitorovat všechny pokladny
l Monitorovat všechny herní stoly, včetně rulety a ruletového stolu
l Vše s dostatečným rozlišením, aby byly rozpoznatelné hodnoty bankovek, karet,
kostek, čísla na ruletě atd.

Víte že: Zákon ukládá povinnost oznámit každou poruchu monitorovacího systému do 24

hodin. V případě výpadku monitorovacího systému nesmí být na daném stanovišti provozována živá hra, v případě výpadku celého systému nebo jeho kritických částí je dokonce
Vaší povinností provozovnu uzavřít až do doby odstranění závady.

Navrhované modely:
l

PŘEHLEDOVÉ KAMERY s úhlem záběru 360° (Fisheye)

např. FE9181-H (vnitřní, WDR Pro) nebo FE9381-EHV (+ venkovní, IR přísvit, antivandal)
l

VENKOVNÍ KAMERY pro střežení vchodů (Dome)

např. FD9371-HTV (3 Mpx rozlišení, IR přísvit, WDR Pro) nebo FD9381-HTV (5 Mpx, IR
přísvit, WDR Pro)
l

VNITŘNÍ KAMERY pro sledování hracích stolů

např. FD9171-HT (3 Mpx rozlišení, WDR Pro, SNV, 25fps)
l

ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ (NVR) s kompresí H.265 včetně softwaru VAST -

který zajistí centralizovanou správu kamer. Díky kompresi H.265, která snižuje objem
přenášených dat a umožňuje lépe využívat úložiště. Ušetříte i značnou část nákladů na
pořízení záznamu (úspora na HDD).

Námi dodávané technologie vhodné pro Vaše potřeby:
- IP kamery s vysokým rozlišením
- IP kamery s extrémně širokým úhlem záběru (tzv. fisheye)
- Snímání a záznam zvuku
- Technologie H.265 a SmartStream II snižuje významně datový tok a tedy i náklady
na HDD a záznamová zařízení
- Uchovávání záznamů po dobu dvou let
- Zajištění proti výpadkům systému
- Centralizace kamerového dohledu do centrálního pracoviště
- Počítání osob
- Rozpoznávání obličejů
- Mapy provozu

Pro návrh systému a více informací nás kontaktujte.

