
CEL I TEMATYKA SZKOLENIA

 Celem szkolenia jest przybliżenie oprogramowania marki  Wavestore, przeznaczonego 
do szybkiego integrowania kamer IP oraz analogowych różnych producentów w jeden spójny 
i funkcjonalny system. W trakcie szkolenia omówimy najważniejsze cechy platformy Wavestore, które 
są niezbędne do zrozumienia istoty jej działania, wskażemy także atuty świadczące o przewadze rynkowej 
tego rozwiązania. Wiedza na ten temat jest bardzo pomocna podczas projektowania systemów 
zabezpieczeń, przydaje się również w trakcie rozmów z potencjalnymi klientami.
 Ponadto na szkoleniu zaprezentujemy nową linię serwerów marki Wavestore. Pokażemy 
jakie możliwości oferują poszczególne produkty oraz podpowiemy jak dobrać właściwy serwer 
w zależności od wielkości i wymagań projektu.
 Przybliżymy także politykę licencjonowania oprogramowania Wavestore oraz 
najważniejsze założenia i korzyści płynące z Programu Partnerskiego tego producenta.
 Po pierwszym bloku prezentacji przyjdzie także czas na ćwiczenia praktyczne, ktróym będzie 
poświęcona druga część szkolenia. Każdy z uczestników dowie się jak zainstalować i skon�gurować serwer 
Wavestore. Wykorzystując oprogramowanie Wavestore pokażemy również kilka metod integracji kamer 
różnych producentów, w tym MOBOTIX, w jeden funkcjonalny system zabezpieczeń.
 Dużą zaletą oprogramowania Wavestore jest szybkie i łatwe przeglądanie zdarzeń, dlatego 
podpowiemy jak korzystać z tych funkcji w najbardziej optymalny sposób.
 Na koniec omówimy najbardziej zaawansowane ustawienia kon�guracyjne oraz 
administracyjne serwera Wavestore. 
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AGENDA 

  

09:00                      Powitanie i wprowadzenie do tematu

09:15                     Koncepcja oprogramowania Wavestore

10:00                      Przegląd produktów, licencji oraz wymagania sprzętowe 

11:15                      Przerwa kawowa

11:30                      Instalacja serwera Wavestore oraz WaveView klient

12:00                      Kon�guracja serwera Wavestore – omówienie najważniejszych ustawień

12:45                      Lunch

13:30                      Integracja kamer w oprogramowaniu Wavestore - ONVIF, RTSP,  sterownik  

                 dedykowany oraz kamery hemisferyczne marki MOBOTIX

14:30                      Kon�guracja rejestracji obrazu, wyszukiwanie oraz eksport zdarzeń

15:30                      Zdarzeniowe sterowanie rejestracją obrazu

16:00                      Dodatkowe ustawienia oprogramowania Wavestore

16:30                      Pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia 

Organizator szkolenia
Linc Polska Sp. z o. o.
ul. Hallera 6-8
60-104 Poznań

tel. +48 (61) 839 19 00
fax +48 (61) 839 22 78
www.linc.pl
info@linc.pl

Dla kogo jest to szkolenie?
 Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane stworzeniem 
funkcjonalnego systemu monitoringu i poszukują stabilnego oraz intuicyjnego w obsłudze 
oprogramowania umożliwiającego integrację kamer wielu producentów i dzięki temu 
stworzenie jednego kompleksowego systemu zabezpieczeń. Uczestnikom szkolenia 
podpowiemy na co warto zwrócić uwagę wybierając oprogramowanie, wskażemy najważniejsze jego 
zalety i funkcje. Pokażemy także, jak konkretne funkcje wykorzystać w praktyce oraz w jaki sposób 
zaprezentować je klientom. 
 Część praktyczna szkolenia skierowana jest szczególnie do tych osób, które w przyszłości będą 
odpowiedzialne za uruchamiane systemów w oparciu o rozwiązania marki Wavestore oraz ich 
administrację. 

Program Partnerski Wavestore 
 Program Partnerski Wavestore został stworzony, aby zapewnić realne korzyści �rmom 
zajmujących się projektowaniem, instalacją oraz uruchamianiem systemów w oparciu 
o rozwiązania tej marki. Wierzymy, że Program Partnerski jest bardzo dobrym fundamentem 
prowadzącym do bliższej i trwalszej współpracy. 
 Chcemy, aby partnerzy programu na każdym kroku czuli duże zaangażowanie oraz wsparcie 
z naszej strony. Tylko taka współpraca pozwala na osiąganie wyznaczonych celów.
 Szkolenie techniczne Wavestore oraz jego ukończenie jest niezbędnym elementem udziału 
w Programie Partnerskim Wavestore. 
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