
Cámaras de vigilancia

Pot disposar de càmeres de vigilància tant per exterior com per interior. 
Les càmeres d’exterior, estan dotades d’una gran resistència a les condicions meteorològiques adverses i 
gràcies als LEDs d’infrarojos garanteixen una gran qualitat d’imatge inclús de nit. Contenen àudio. Es pot 
veure el vídeo en temps real per internet des d’un ordinador, també es pot visualitzar la càmera a qualsevol 
lloc mitjançant un telèfon  mòbil amb 3G - 3GPP.  Compatible amb una  amplia  gama de  navegadors i 
sistemes operatius. Inclouen potents softwares amb capacitat per gestionar 32 càmeres. Permet la 
instal.lació  de les càmeres amb PoE sense la necessitat de corrent elèctrica.

Dins les càmeres d’interior, podem trobar diferents 
tipus i models segons les necessitats del client:
Existeixen càmeres totalment monitoritzades.
Trobarem càmeres inalàmbriques de fàcil instal.lació i 
senzilla utilització basada en web, on li permetrà 
veure les imatges a  través d’aquesta i  configurar 
diferents opcions de seguretat, com la gravació  de  
vídeo cap a un servidor remot TFTP. 
D’altres  càmeres  IP son d’alt rendiment  dissenyades 
per una  vigilància  professional i  aplicacions  de 
seguretat, inclouen servidor Web per accedir a les 
imatges des de qualsevol lloc i estan equipades amb 
un port POE. Disposen de software per controlar fins 
a 32 càmeres.

Controli la seva oficina de forma directa i online a temps real i  gravi  al servidor les imatges del que 
està succeint en tot moment.
Connectis des de l’exterior de la seva oficina i vegi en directe l’emissió o emissions de les càmeres.  Amb 
el vídeo en xarxa pot accedir-hi en temps real en qualsevol moment des de qualsevol ordinador.
Tot el tipus de connexió es fa mitjançant connexió directa a la xarxa de la empresa i/o també per senyal 
wi-fi.

Càmeres de vigilància

Les millors solucions per a professionals

MASTER SOFTWARE & COMMUNICATIONS
Tel. 973 313 717 - 973 313 718    Fax. 973 312 824

www.mastersc.es      E-mail: info@mastersc.es



El software dóna una completa vigilància i solució d’administra-
ció d’alarma. Aquest és completament segur i fiable. Treballa  
amb una interface d’usuari d’àgil funcionament on els usuaris 
poden configurar fàcilment el seu sistema de vigilància de 
xarxa. L’avantatge principal és que els usuaris no necessiten el 
teclat per escriure les ordres, sinó que treballa amb icones 
gràfiques molt ben dissenyades.  

Consta d’algunes funcions molt útils, per exemple, el mapa 
és molt pràctic per l’objetiu de la construcció del sistema de 
vigilància, on carregant el seu propi mapa es realitza una 
búsqueda automàtica de les càmeres IP de la xarxa.           
Depenent de la configuració de les càmeres els                     
administradors poden fer qualsevol configuració de software 
sobre les càmeres IP remotament.

Múltiple rotació de pantalla (1/4/9/16/32) proporciona el 
mètode més flexible d’instal.lació per monitorejar la seva 
vigilància.

Permet monitorejar 32 canals via al seu ordinador i WEB UI.  
Pot escollir com veure la seva càmera, amb pantalla simple 
o pantalla 1/4/9/16/32.
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