Monitoring obszarów przedszkolnych w Tarnowie
oparty na rozwiązaniach ACTi i QNAP

W ramach programu unijnego Urząd Miasta Tarnów wyposażył 78 placówek w monitoring wizyjny.
Program „Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowej systemu
EduNet w Tarnowie” jest kompleksowym przedsięwzięciem, którego celem jest
stworzenie rozwiązania wspierającego procesy zarządzania oświatą oraz usługami
edukacyjnymi w Tarnowie. Całkowita wartość projektu to blisko 3 mln złotych. Jednym
z głównych celów działań jest umożliwienie pełnego monitoringu obszarów
szkolnych, w tym także placówek przedszkolnych, w ramach profilaktyki i zwiększenia
bezpieczeństwa dzieci. System monitoringu wizyjnego miał umożliwić dozorowanie
wejścia do szkół oraz wspomagać codzienną pracę nauczycieli.
Firma Suntar Sp. z o.o. we współpracy z dystrybutorem rozwiązań monitoringu
wizyjnego FEN zajęła się kompleksowym wdrożeniem systemu kamer i rejestratorów
do wszystkich przedszkoli objętych programem. Suntar specjalizuje się w kompleksowej
obsłudze klientów z sektora publicznego oraz prywatnego,a dzięki wieloletniemu
doświadczeniu w tego typu wdrożeniach, zapewnił wysoką jakość i sprawność realizacji.
Do przedsięwzięcia wybrane zostały obrotowe kamery firmy ACTi, model ACM-8511
z 10x zoomem optycznym oraz rejestratory firmy QNAP, model Viostor 2008 Pro.
ACM-8511 charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu oraz prostą konfiguracją.
Dodatkowym ich atutem jest przejrzysty interface w języku polskim.
Viostor 2008 ma bogate możliwości związane z inteligentną analityką oraz wysokimi
parametrami rejestrowanego obrazu. Nie bez znaczenia była niezawodna współpraca
urządzeń serii Viostor z kamerami ACTi.

„Kamery
obrotowe
ACTi
ACM-8511
umożliwiły ustawienie trybu patrolowania
wyznaczonej trasy, zapewniło to zwiększenie
zakresu
monitorowania
obszaru
niż
w przypadku kamer stałopozycyjnych.
Dodatkowo kamera daje możliwość zdalnego
reagowania na zgłoszenie i patrolowania
wybranego, interesującego nas obszaru”
Michał Cich, przedstawiciel Suntar.
„Rejestratory QNAP VS-2008Pro zostały
wybrane do tego projektu z uwagi
na możliwość monitoringu do 120 kanałów
z wielu serwerów NVR i doskonałą integrację
z kamerami ACTi. QNAP to także przejrzysty
interface w języku polskim, przyjazny
w obsłudze dla osób które na co dzień
nie zajmują się obsługą systemów monitoringu
wizyjnego. QNAP zapewnia także szybki dostęp
do interesującego nas fragmentu nagrania
oraz zgrania wybranego materiału na nośnik
danych” Anna Twardowska, Monitoring IP

Business Unit Manager FEN

