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ADPRO VideoCentral Platinum – VCP

Wideoweryfikacja znajduje obecnie coraz 
częstsze zastosowania. Usługa ta umożli-
wia redukcję ochrony fizycznej i wsparcie  
jej przez techniczne systemy zabezpiecze-
nia oparte np. na rozwiązaniach wizyjnych. 
Każde zdarzenie alarmowe generuje 
powiadomienie w centrum monitoringu 
i pozwala praktycznie od razu sprawdzić 
przesłany przez wideonadajnik obraz 
alarmowy. Alarmy mogą posiadać różny 

priorytet w zależności od rodzaju zdarzenia 
np. panika, przymus czy alarm 
z wideoanalizy obrazu. 

Właściwa, zdalna ocena sytuacji na 
obiekcie pozwala na podjęcie właściwego 
rodzaju interwencji. Przyczynia się również 
do oszczędności dzięki zmiejszeniu liczby 
wyjazdów grup interwencyjnych w przypad-
ku fałszywych alarmów.

Oprogramowanie VCP to wielostanowisko-
we rozwiązanie do zdalnego zarządzania
monitorowanymi obiektami, umożliwia
zdalną wideoweryfikację zdarzeń
alarmowych, dodatkowo pozwalając na
dwukierunkową komunikację audio.
Aplikacja została zaprojektowana do
obsługi urządzeń z serii XTRALIS oraz
HeiTel.

Oprogramowanie zostało stworzone
w sposób pozwalający na jego równoległą
obsługę przez wielu operatorów
jednocześnie. Jest dedykowane do
instalacji w centrach monitorowania 
przedsiębiorstw branży ochrony lub w 
centrach monitoringu u użytkowników, 
którzy chcą zdalnie nadzorować wiele 
swoich obiektów w jednym miejscu.

Wideoweryfikacja



Pobierz aplikacje

Aplikacja ADPRO iTrace

A plikacj a  j e st  dostEpna  dla  sy ste mu  ope racy j nego  
A ndroid  oraz  iOS.

ADPRO iTrace to mobilna aplikacja do 
zdalnego monitorowania wideo, umożli-
wiająca użytkownikom łączenie się 
z jednym lub wieloma lokalizacjami 
i wyświetlanie widoków z kamer na żywo 
z ADPRO FastTrace 2 / iFT i / lub HeiTel. 
Aplikacja wykorzystuje kompresję H.264, 
aby zminimalizować wykorzystanie 

potrzebnego transferu danych oraz zapew-
nić przy tym wysoką jakość wideo. Możliwe 
jest także sterowanie kamerami PTZ, 
zmiana ustawień jakości obrazu i obsługi-
wanie wyjść wideonadajnika. ADPRO iTrace 
pozwala na zdalne przeglądanie zapisanych 
nagrań.



FLIR SAROS

Czy wiesz, Ze FLIR SAROS to cOS wiEcej
 niZ tylko kamera?

Kamera termowizyjna SAROS marki FLIR Systems, Inc. (FLIR) została stworzona do ochrony 
obwodowej. Jest to kompaktowe rozwiązanie, łączące technologię termowizyjną z technologią 
światła widzialnego, oświetleniem oraz analizą wideo. FLIR SAROS to 4w1:

FLIR SAROS umożliwia wykrycie 
potencjalnego intruza z wykorzystaniem 
termowizji i zaawansowanej analizy 
obrazu, a następnie ułatwia weryfikację 

tego obiektu poprzez kamerę światła 
widzialnego w rozdzielczości 1080p, 
doświetloną oświetlaczami LED w paśmie 
światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. 

Oświetlacze LED w zakresach bliskiej 
podczerwieni i światła widzialnego; 
Wbudowana analiza wideo.

Dwa przetworniki termowizyjne;
Przetwornik światła widzialnego 
o rozdzielczości 1080p;  



*Podana cena jest ceną netto, zostanie do niej doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Cena zgodnie z cennikiem rozwiązań Xtralis, 
pomniejszona o regularny rabat partnerski.

Wybierz swój pakiet promocyjny i zamów

Rodzaj wybranego urządzenia
- zaznacz właściwy kwadrat

CENATablet za 1 złGłośnik za 499 zł
Liczba licencji IntrusionTrace (min. 10)

cena 1 licencji - 999 zł - Rabat

tel. (+48 61) 839 19 00, 
info@linc.pl

ul. Hallera 6-8, 
60-104 Poznań
www.linc.pl

Formularz zamowienia
iFT / iFTE  16 IP  + min. 10 licencji analizy wideo IntrusionTrace 

+ Głośnik TOA Q-SC-P620 + SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 A Wi-Fi za 1 zł

ADPRO iFT  16 IP - 6TB 

GłośnikTOA 
Q-SC-P620

Samsung Galaxy 
TAB 10.1 

A Wi-Fi

10 +

Jeżeli zamawiacie Państwo
więcej niż 10 licencji Intrusion Trace

prosimy wskazać brakującą liczbę.

ADPRO iFTE  16 IP - 6TB

Warunki jesiennej oferty promocyjnej:

1. Promocja jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2. Promocja obowiązuje do dnia 8 listopada 2019 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

3. Specjalnej jesienna oferta promocyjna nie łączy się z innymi rabatami, promocjami, ofertami specjalnymi.

4. W ramach oferty specjalnej, każda firma może zakupić tylko jeden zestaw w cenie promocyjnej.

5. Wraz z zamówieniem należy przesłać skan aktualnego dokumentu KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, 

Regon.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu 100% przedpłaty.

7. Przedpłata powinna zostać dokonana w chwili złożenia zamówienia, na podstawie otrzymanej po złożeniu zamówienia faktury 

proforma.

8. Warunki dostawy: EXW Poznań.

9. Podpisany skan zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesłać na adres info@linc.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjno-handlowo-marketingowych przez firmę Linc Polska 

Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody).

Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Linc Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Hallera 6-8. 

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

 

 Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję warunki specjalnej oferty promocyjnej i zamawiam jesienny pakiet promocyjny.

Upoważniam firmę Linc Polska do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


