
SZKOLENIE

FESJONALNA
WIDEOWERYFIKACJA
PRO

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie poświęcone zagadnieniu zdalnej weryfikacji wideo 
realizowanej w oparciu o urządzenia marki Xtralis by Honeywell. Organizatorem spotkania są �rmy LINC Polska oraz Kronos. 
Podczas szkolenia planujemy omówić i zaprezentować działanie m.in:

Oprogramowania do obsługi alarmów wideo Event Management Software (EMS) marki HeiTel

Urządzenia VideoGateway’s marki HeiTel i ADPRO FastTrace, iFT z zaawansowaną transmisją wideo i inteligentną analityką 
wideo IntrusionTrace

Zewnętrznych czujek PIR ADPRO z serii PRO-E

Krótki przegląd dostępnych kamer FLIR i omówienie podstaw wykorzystania ich  w systemach ochrony perymetrycznej

Gdzie:

Kiedy:

Jak się zapisać:

Dla kogo:

Raszyn-Falenty, k. Warszawy, hotel 4 Żywioły Falenty

14 grudnia 2016r., 09:00-17:00

przedstawicieli agencji ochrony, zainteresowanych oferowaniem 
profesjonalnych usług w oparciu o zaawansowane rozwiązania techniczne lub 
firm które są zainteresowane korzystaniem z rozwiązań Xtralis/HeiTel

wystarczy wybrać pakiet i wysłać swoje zgłoszenie w odpowiedzi na poniższą 
wiadomość. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu 
decydują organizatorzy. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

W związku z tym, że branża 
zabezpieczeń zmienia się 
bardzo dynamicznie, 
a ochrona fizyczna jest coraz 
częściej wspierana 
zaawansowaną technologią, 
pragniemy pomóc Państwu 
w przygotowaniu się 
do nadchodzących zmian.

Więcej informacji na temat ww. urządzeń można znaleźć na stronie:
www.linc.pl/wideoweryfikacja
 
Podczas szkolenia planujemy również przybliżyć rozwiązanie Cameramanager by Panasonic, które wchodzi w zakres oferty �rmy 
Kronos. To nowoczesna usługa stabilnego i bezpiecznego monitoringu w chmurze.
          
Szczegółowe informacje zostaną do Państwa przesłane w terminie późniejszym, jednak już teraz prosimy o zarezerwowanie czasu.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje organizacyjne:



DOSTĘPNE PAKIETY

Pakiet III
4 980 PLN netto 

Cena regularna ww. pakietu urządzeń 
to około 15 000 PLN netto!!!

Pakiet I
500 PLN netto

szkolenie dla 2 osób z jednej �rmy szkolenie dla 2 osób z jednej �rmy 

oprogramowanie EMS gotowe 
do podłączenia nadajników marki 
Xtralis/HeiTel i do rozpoczęcia 
świadczenia usługi wideowery�kacji 

szkolenie dla 2 osób z jednej �rmy 

oprogramowanie EMS gotowe 
do podłączenia nadajników marki 
Xtralis/HeiTel i do rozpoczęcia świadczenia 
usługi wideowery�kacji   

nadajnik CamDisc +E 10 zawierający:
   Dysk HDD 2TB
   1 licencję analityki IntrusionTrace
   moduł 3G/GPS   

jednodniowe szkolenie w siedzibie klienta 
mające na celu pomoc w skon�gurowaniu 
EMS server z VideoGateway (dla minimum 
6 osób) 

kamera Cameramanager by Panasonic 
(zintegrowana z oprogramowaniem 
KRONOS)

Pakiet II
2 500 PLN netto

DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z zespołem Linc Polska.
Osobą kontaktową jest Pani Klaudia Krupa.

Zadzwoń: 
+48 61 839 19 00

Napisz:
k.krupa@linc.pl

09:00 - 09:30

09:30 - 09:45

09:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00 

16:00 - 17:00

Rejestracja

Otwarcie i słowo wstępne

Urządzenia marki Xtralis, FastTrace & HeiTel

Przerwa kawowa

EMS - konfiguracja, obsługa alarmów oraz pozostałe funkcje

Lunch

Kamery termowizyjne i analityka w ochronie perymetrycznej 

oraz dobór właściwych rozwiązań

Przerwa kawowa

Prezentacja firmy KRONOS - Cameramanager

Agenda:

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma certy�kat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.


