
شرکت های 

»Armo-systems« و »Nordavind« 

راه حل پیچیده برای برپایی نظارت متمرکز بر  
سیستم های امنیت و دستگاه های خود یاوری 

بانک ها پیشنهاد می کنند.

ما وظایف زیر اجنام می دهیم:

سیستم   برای  واحد  و  متمرکز  نظارت  سیستم  •ایجاد    
امنیت ناهمگن موجود که شامل جتهیزات تولید کنندگان 

مختلف است.

. • یکپارچه ده ها از دستگاه های پایانه در سیستم واحد 

www.armosystems.ru
armosystems@armo.ru

+7 (495) 787-33-42

www.nordavind.ru
+7 (499) 130-98-92 تعدادی از دستگاه های 

ضبط ویدئویی قیمت ریال ایران

1 1 153 810

10 10 549 120

100 84 063 290

500 271 969 460

1000+ متاس

فهرست قیمت اجناس
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خود یاوری بانک ها
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نرم افزارسخت افزار

فناوری ها

دستگاه  و  امنیت  های  سیستم  بر  نظارت  نرمافزار 
:»SmartIntegrator« های خود یاوری بانک ها

•امکان ایجاد سیستم نظارت توزیع شده و سلسله مراتبی با    
مقیاس کشور. همچنین صفآرایی سیستم جزء جزء با ادغام 

بعدی به شبکه واحد ممکن است.

•ثبت رویدادها در سیستم توزیع شده و نوسازی حالت دستگاه    
های پایانه در رژیم زمان واقعی.

از  آرشیوها  بارگذاری  و  واقعی  زمان  رژیم  در  آرشیو  •تشکیل    
کثرت  طول  )در  مشخص  برنامه  طبق  پایانه  های  دستگاه 

معامالت کسب و کار کمترین در کانال(.

. •  موجودی رابط کاربری محلی گرافیکی و وب 

•ادغام نظارت بر جتهیزات تولید کنندگان مختلف در یک ربط    
کاربری.

جتزیه و حتلیل ویدیو هوشمند 

به  توکار  ویدیو هوشمند  حتلیل  و  جتزیه  واحدهای  از  •استفاده    
ضبط کنندگان. 

بروز  برای  افزار  نرم  ویدیو  حتلیل  و  جتزیه  واحدهای  •موجودی    
کارشکنی )گرفنت یا عدم مترکز دوربین(.

ذخیره آرشیو های اطالعات تصویری 

فناوری منحصر به فرد ذخیره مطمئن آرشیو های داده های جریان 
زیر  مزیت  مشخص  برنامه  طبق  کنندگان  ضبط  از  شده  لود 

تأمین می کند:

 . • کار سطح پایین با هارد دیسک سرور 

در  بین همه کانال ها  نظار وقت  از  آرشیو  •همتراز کردن عمق    
رژیم ضبط ادواری.

 . • دسترسی سریع به آرشیو از نظار وقت و رویداد ها 

اتصال 4 کانال 
ویدیو مشابه.

اتصال سنسور های دستگاه 
خودپرداز )باز کردن اسکاف، 

ضربات، گرمی زیاد، عدم تغذیه 
و غیره(.

امکان اتصال 
میکروفن.

ثبت رویداد های خطر )آشکارساز توکار فعالیت، آشکارساز 
گرفتن و عدم تمرکز دوربین، ثبت از کار افتادن هارد 

دیسک و غیره(. 

ضبط کننده برای برپایی نظارت تصویری در 
دستگاه های خودپرداز

SDR-400ATM
 • راه حل غیر رایانه که در معرض ویروس ها و 

حمله های به شبکه قرار نمی گیرد.
 • طراحی جمع و جور که استقرار داخل دستگاه 

خودپرداز امکان می دهد.


