הסבר אודות המערכת
•

יחידת הקצה שהיא מחשב טבלט עם אפליקציה יעודית תהיה מותקנת בכל דירה/משרד.

•

היחידה המרכזית היא מחשב טבלט עם אפליקצית ניהול אינטרקום יעודית.

•

כל יחידות הקצה שהן מחשבי טבלט בגודל  7אינטש יהיו מחוברות אלחוטית לראוטר (נתב)

המותקן באותה הקומה.
•

כל הראוטרים בקומות יהיו מחווטים למתג מרכזי שנמצא בקומת הלובי.

•

היחידה המרכזית תותקן בלובי הבניין ותהיה מחוברת למתג המרכזי.

•

בכל בנין יותקנו עד שמונה מצלמות אשר יחוברו למערכת  DVRולמערכת התקשורת של הבנין.

•

הדיירים יוכלו לצפות במצלמות הבניין באמצעות היחידה המותקנת בדירה או מרחוק באמצעות
מחשב או סמרטפון.

•

שירות ועדכונים של המערכת ניתן לבצע בתיכנות מרחוק באמצעות תוכנת הניהול המרכזית.

תכונות היחידה מרכזית:
• ממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי מבוסס על מחשב טבלט
•

מסך בגודל  7אינטש.

• איתור מהיר וקל של הדייר המבוקש
• קודן מובנה על המסך עבור דיירי הבנין.
• מספר בלתי מוגבל של דירות/משרדים יכולים להתחבר למערכת הראשית.
• רשת אלחוטית מאפשרת לחבר את יחידות הקצה בלי צורך בחיווט
הדירה/משרד.
•

העברת אודיו ווידאו באיכות גבוהה.

• שרידות גבוהה.
• הקלטה ושמירה של תמונות של כל מי שצילצל לדיירים.

תכונות יחידת הקצה בכל דירה/משרד:
•

ממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי מבוסס על מחשב טבלט

•

עדכון ותחזוקת המערכת יכול להיות מרחוק.

•

הקלטת תמונות אוטומטית בזמן הצלצול.

•

העברת אודיו ווידאו באיכות גבוהה.

•

צפיה  ,דיבור ופתיחת הדלת ע"י הסמרטפון(אופציה בשלב ב').

•

אופציה עתידית לשדרוג הטבלט בדירות למערכת טלוויזיה במעגל סגור ע"י

שימוש במצלמה ומיקרופון של הטבלט בתשלום חודשי נוסף.
•

אופציה עתידית לשדרוג הטבלט בדירות למערכת למערכת אזעקה בתשלום.

•

אופציה עתידית לשידרוג המערכת לניהול בית חכם בתשלום חודשי נוסף.

•

אופציה עתידית לטיפול במצוקה בתשלום חודשי נוסף.
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