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Kameraövervakning i mobilen från Gate
Security

Gate Security levererar kameraövervakningssystemet exacqVision VMS som
kan administreras och monitoreras i din mobiltelefon eller tablet via
applikationen exacqvision Mobile. 

exacqVision VMS är en öppen arkitekturlösning för kameraövervakning och
inspelning som både stödjer analoga och digitala IP-kameror från en mängd
olika tillverkare.



exacqVision VMS
exacqVision VMS är en öppen arkitekturlösning för kameraövervakning och
inspelning som både stödjer analoga och digitala IP-kameror från en mängd
olika tillverkare.

exacqVision VMS är baserat på en klient-server-arkitektur som lägger
grunden för att utveckla allt från singelkamerasystem till stora, skalbara och
distribuerade system med tusentals kameror.

Den öppna arkitekturen i exacqVision VMS möjliggör att systemet fungerar
med IP-kameror, servers och lagringssystem för olika tillverkare.

LÄTTANVÄNT, INTUITIVT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

exacqVision VMS har ett lättförståeligt, intuitivt användargränssnitt.

Enkelt att installera, enkelt att navigera och enkelt att använda.

MINIATYRSÖKNING - HITTA VIDEON SOM DU BEHÖVER SNABBT

exacqVision VMS miniatyrsökning hämtar omedelbart miniatyrbilder från
tidslinjen vilket ger snabbt visuell tillgång.

Begränsa eller utöka tidslinjen enkelt och flytta fram och tillbaka i tiden.

Spela upp videon i fullskärm direkt från miniatyr.

Miniatyrerna är ideala för uppkopplingar med låg bandbredd.

En lösning med exacqVision VMS är flexibel och möter stränga krav från
företag, finansiella organisationer och stat och kommun.



Inkluderade målgrupper är bl.a.:

• Handel
• Tillverkningsindustri
• Transport
• Flygplatser
• Frakt
• Banksektorn
• Skola
• Sjukvård 

exacqVision Mobile
INGÅR I EXACQVISION VMS

exacqVision Mobile ingår i exacqVision VMS och fick tillgänglig som gratis
nedladdning.

Fullständig visning och sökning är även tillgänglig via mobila enheter med
hjälp av applikationen exacq Mobile för Apple iPhone/iPod Touch och iPad,
samt Androidtelefoner och tablets.

LIVE-VISNING

Visa live eller inspelad video från upp till 48 kameror från ditt
kameraövervakningsystem på en gång.

PTZ-VISNING (PAN-TILT-ZOOM)

Kontrollera PTZ-kameror genom applikationens lättanvända, intuitiva touch-
kontroller.

VIDEOSÖKNING

Sök live och inspelad video för att snabbt hitta den video du behöver.



VIDEO - exacqVision Mobile

Se YouTube-videon här
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Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:gatesecurity.se

TELEFON: 054-53 66 00

-----------------------------------------------

Gate Security är certifierade i enlighet med normen SSF 1062 och SSF 1060
vilket borgar för gedigen installation och service. Spetskompetens inom
process och teknisk övervakning.

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,

//www.youtube.com/watch?v=YJDEB2Tdokc
mailto:info@gatesecurity.se
http://gatesecurity.se/
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-invue
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-larmbagar
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-invue
http://gatesecurity.se/produkter/passersystem
http://gatesecurity.se/produkter/kameraoevervakning


Danmark och Finland.
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