
Prosty i ekonomiczny sposób na dodanie funkcjonalności 
wideo do monitorowanych systemów alarmowych

Inteligentny System Wideoweryfikacji

Zaoferuj swoim klientom coś więcej. Rozbudowując 
monitorowany system alarmowy o OPTEX Bridge, 
dajesz użytkownikowi możliwość weryfikacji 
zdarzeń alarmowych.  

• Umożliwia połączenie wewnętrznych i zewnętrznych czujek 
z kamerami IP 

• Zapewnia natychmiastową weryfikację wizualną 

• W pełni skontrolowana interakcja pomiędzy  
Stacją Monitorowania Alarmów a użytkownikiem systemu

• Umożliwia natychmiastową reakcję i podjęcie odpowiednich 
działań

• Kompatybilny z czujkami OPTEX oraz z urządzeniami innych 

producentów

Łatwa i szybka weryfikacja wideo



Dodaj funkcjonalność wideo do monitorowanego systemu alarmowego
Inteligentny System Wideoweryfikacji alarmów OPTEX Bridge 
umożliwia połączenie kamery IP z czujką lub przyciskiem napa-
dowym i przekształca zdalnie monitorowany system alarmowy 
w proaktywny system weryfikacji wideo. 

System Wideoweryfikacji składa się z urządzenia IP o na-
zwie OPTEX Bridge łączącego CCTV z systemem alarmowym  
oraz z inteligentnego oprogramowania hostowanego w chmurze  
i dostępnego za pośrednictwem Aplikacji CHeKT / OPTEX.

Dostarcz swoim klientom elastyczne, dopasowane do ich potrzeb 
rozwiązanie. Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę i zastosowane 
technologie lub zbuduj nowy system od podstaw. System może 
być zainstalowany w jednej lub w wielu lokalizacjach (korzystają-
cych z tej samej sieci). 

Rozbudowanie systemu alarmowego w funkcję wideo umożliwia 
użytkownikowi zweryfikowanie przyczyny, potwierdzenie lub zig-
norowanie sygnału alarmowego. 

Czas reakcji na zdarzenie alarmowe ma kluczowe znaczenie; 
im szybciej operator podejmie decyzję, tym szybciej powiadomi 
policję lub wyśle patrol interwencyjny. Dzięki Inteligentnemu Sys-
temowi Weryfikacji otrzymasz wideo w ciągu kilku sekund.

Nigdy więcej fałszywych alarmów

Przykładowy schemat połączeń  
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Czujki / bariery zewnętrzne

Kamera IP Kamera IPKamera IP

Centrala 
alarmowa

Stacja Monitorowania 
Alarmów

OPTEX Bridge

Rejestrator cyfrowy

Przyciski napadowe / Kontaktrony magnetyczne Czujki wewnętrzne

Aplikacja 
Monitoringu Wizyjnego 

Bezpieczny dostęp 
do chmury
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Przyciski napadowe Zweryfikuj kto próbuje się 
dostać do Twojego obiektu

Zareaguj zanim dokonane 
zostaną zniszczenia



Jak to działa?

Czujka OPTEX zostaje naruszo-
na przez intruza. Sygnał alarmowy  
jest wysyłany do Stacji Monitoringu,  
a OPTEX Bridge przesyła wideo  
do chmury CHeKT za pośrednictwem 
protokołu SSL.

Alarm dociera do Stacji Monitorowa-
nia Alarmów. Reakcja operatora uru-
chamia Aplikację systemową CHeKT, 
która umożliwia nagranie wideo  
ze zdarzenia, weryfikację alarmu  
oraz transmisję na żywo z kamery.

W celu weryfikacji operator może wysłać 
SMS-a do użytkownika końcowego za-
wierającego adres URL, który przekiero-
wuje go do materiału CCTV. Użytkownik 
końcowy może odwołać lub potwierdzić 
alarm. Informacja zwrotna od klienta jest 
przekazywana do Stacji Monitoringu  
w czasie rzeczywistym. 
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Ustawienia funkcji prywatności

Poszanowanie prywatności, szczególnie w budynkach prywat-
nych, jest konieczne.  Inteligentny System Wideoweryfikacji za-
pewnia unikalną funkcję prywatności za pomocą wbudowanej 
analizy wideo w chmurze. Po uruchomieniu podglądu wszystkie 
wykryte osoby zastępowane są postacią sylwetki (zamaskowane), 
aby uniemożliwić ich identyfikację operatorowi SMA.

Co widzi operator SMA?

Zniesienie dostępu do podglądu 

Jedynie zdefiniowani użytkownicy mają dostęp  
do pełnego podglądu i mogą sprawdzić kto 
przebywa w monitorowanym obiekcie. Opera-
tor Stacji Monitorowania uzyska pełen podgląd 
w przypadku gdy niezbędne okaże się wsparcie 
policji i/lub wysłany zostanie patrol interwencyjny.  

Co widzi użytkownik systemu?

Wyższy poziom usług monitorowania bezpieczeństwa  
dla twoich klientów

Zapewnij swoim klientom unikalną funkcję prywatności

Rozbudowa istniejącego 
systemu

Dzięki implementacji OPTEX Bridge 
do istniejącego systemu i udzieleniu 
dostępu do Aplikacji obsługiwanej przez 
CHeKT, twoi obecni klienci otrzymują 
dodatkową usługę i możliwość weryfikacji 
pochodzen ia  fa łszywych a la rmów 
bez konieczności wymiany urządzeń 
SSWiN czy CCTV – o ile są one zgodne 
z protokołem ONVIF.   

Nowe rozwiązania  

Twoi klienci szukają skutecznego spos-
obu na monitorowanie rozproszonych 
systemów? Inteligentny System Wide-
oweryfikacji pozwala na elastyczne 
zaprojektowanie nowego systemu oraz 
usprawnia jego monitorowanie. 

Lepsza reakcja na zdarzenia 

Stacja Monitorowania ma możliwość szy-
bkiej i wydajnej współpracy z klientami. 
Klient może przejrzeć materiał filmowy 
i odpowiednio poinstruować operatora, 
ignorując zdarzenie lub żądając podjęcia 
dalszych działań, co pozwala na uzyskanie 
natychmiastowej reakcji, a także eliminuje 
zbędną (niepotrzebną) wysyłkę patrolu in-
terwencyjnego lub policji. 



Jak uzyskać dostęp do rozwiązania?
Monitorowany system alarmowy 

System Inteligentnej Wideoweryfikacji został zaprojektowany  
do współpracy ze Stacją Monitorowania Alarmów. Oznacza to,  
że twój system alarmowy oraz urządzenie OPTEX Bridge  
muszą być podłączone do współpracującej Stacji Monitorowania 
Alarmów. 

OPTEX Bridge 

Rozwiązanie wymaga podłączenia urządzenia OPTEX Bridge  
do centrali alarmowej oraz do sieci Internet. Urządzenie powinno 
być zainstalowane i skonfigurowane przez profesjonalnego 
instalatora, współpracującego ze Stacją Monitorowania Alarmów.
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Zaprojektowany dla łatwej instalacji
Instalacja i konfiguracja OPTEX Bridge jest szybka i łatwa  

dzięki Aplikacji systemowej CHeKT

•   Automatyczne wykrywanie kamer IP oraz rejestratorów  

     dostępnych w sieci

•   Grupowanie kamer i czujek (jedna kamera na czujkę) 

•   Wgrywanie map satelitarnych oraz planów obiektów 

•   Możliwość naniesienia urządzeń (czujek i kamer) na mapę

•   Połączenie ze współpracującą SMA (Stacją Monitorowania      

     Alarmów) 

•   Dodawanie kontaktów alarmowych

 

Lista urządzeń Lokalizacja 
kamery

Aplikacja umożliwia zarządzanie
zleceniami i terminami konserwacji 
systemu u klienta

Zarządzanie terminami

Przegląd i status 
urządzeń

Status urządzenia

Kontrola stanu urządzeń oraz serwis  

Połączenie IP 

OPTEX Bridge musi być połączony z Internetem, aby wysyłać 
informacje do Aplikacji CHeKT znajdującej się w Chmurze. 

Kamera lub rejestrator zgodny z protokołem 
ONVIF

Aby zagwarantować dobrą transmisję strumienia wideo 
do Chmury, kamery lub rejestratory powinny być zgodne 
z protokołem ONVIF.

Konto Instalatora w Aplikacji CHeKT dostarcza informacji na te-
mat wszystkich obsługiwanych obiektów wraz z ich bieżącym 
statusem.

Lista klientów Mapa obiektu

Pokazane na ekranie pole widzenia czujki pomaga zidentyfikować 
naruszony obszar


