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Ottocam

Lenoi Bilişim, kökleri 15 yıllık arge temelinden gelerek 2012 yılında tamamen yerli
sermayeyle kurulmuş bir şirkettir.
Ülkemizde Millileşmenin ivme kazandığı son yıllarda önemli bazı sektörel konularda
dışa bağımlılığı bitirecek ürünlerin
yazılım tasarım ve üretimine imza atmış olmaktan gurur duymaktayız.
Ülkemiz geneline kesintisiz hizmet vermeyi görev edinmiş
PTT, KIZILAY gibi güzide kurumlarımıza ve yine ülkemizde faaliyet
gösteren yabancı kuruluşlara aynı şekilde kesintisiz ve sorunsuz hizmet vermek,
bu kuruluşlardan takdir ve övgü almak hedefimize ulaşmakta
bizlere itici güç olmuştur.
Lenoi Bilişim sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde
‘Türk Malı’ logosunu gururla yaymaya devam edecektir.
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Araçlar için özel geliştirdiğimiz uluslararası POE desteği
4 Kanaldan 32 kanala kadar yüksek çözünürlük ip kamera desteği

5651 sayılı log kanununa uygun olarak 70 kişiye kadar kadar yüksek hızda internet erişimi
Validatörle uyumlu çalışma sonucu akıllı bilet bilgilerinin görüntülerle birleştirilmesi
Uzaktan canlı izleme ve 2 aya kadar kayıt
Belediyeler için geliştirilmiş akıllı durak yönetim sistemi
%98 doğruluğunda çocuk eşya ayrımıyla yolcu sayımı
Tüm işletim sistemleri ile uyumlu mobil modüler yazılım
Otobüs dış yan panel reklam uygulaması ve uzaktan yönetim
Yolcular için haber, durak ve sesli güzergah bildirimi
Kamera, sinyal ve tetik kontrolü ile güvenli sürüş desteği
Yolcular için birden fazla acil durum buton bağlantısı
Dahili profesyonel araç takip ve ﬁlo yönetim sistemi
Şoför uyku kontrol, kayıt ve ikaz özelliği
Birden fazla kablosuz ekran desteği
Reklam, medya oynatımı ve uzaktan yönetimi

Aklın ve Gerçeğin Uyumu !

Tekn k özell kler
4 kanal 1080N kayıt çözünürlüğü
9-36v voltaj aralığında çalışab lme

Tasarımı, üret m ve yazılımıyla yerl ve en üst kal tede üret len Mob l NVR
s stem nde benzers z tasarım.ve b r lk….

4 kanal AHD veya 4 kanal IP kamera desteğ
H.264 H gh Proﬁle sıkıştırma
400 mAh dah l batarya le anlık voltaj kes lmeler nde kes nt s z kayıt ve güç desteğ (arttırılab l r)
Profesyonel dah l araç tak p, durak tak p ve ﬁlo yönet m s stem (ops yonel)
Yedek almak ç n dah l W -ﬁ
Ac l durum, pan k, mdat buton desteğ
Araç motorunun uzaktan durdurulması, engellenmes (ops yonel)
Darbeler absorbe eden k l tl , amart sörlü HDD yuvası
Sürüş güvenl ğ n sağlayan, 4 adet kamera ç n özelleşt r leb len kamera tet k bağlantısı
Watermark
Fansız soğutma s stem
1 adet 2.5 nç kızaklı , k l tl HDD yuvası ( Uygun boyutlu HDD le toplam 4TB desteğ )
1 X VGA, 1 X HDMI, 1 X AV görüntü çıkışları
1 X 10/100 WAN
1 X 10/100 LAN
2 X m krofon g r ş

Tasarımı, üretimi ve yazılımıyla yerli ve en üst kalitede üretilen Mobil NVR sisteminde benzersiz tasarım
ve bir ilk….
Araç içi görüntüleri canlı izlemeye ihtiyacım yok, sadece kayıt yapsın,
ama dahili profesyonel araç takip özelliği de olsun,
benim için kullanım maliyetleri önemli diyenlerden misiniz.
proats tam size göre.
Yüksek hızda dahili Wiﬁ özelliğiyle, araç içine girmeden ve
cihaza direkt erișime ihtiyaç duymadan geriye dönük görüntüsünü
almak istediğiniz tarih ve saat aralığını izleyin veya bilgisayarınıza indirin.

1 X ses çıkış
2 X USB 2.0
Yüksek güvenl kl M12 bağlantı
RF/ID k ml k kontrol portu
6 nput 3 output
Akıllı, arıza b ld r m as stanı
D ğer yazılımsal ve donanımsal özell kler

Tekn k özell kler
4 kanal 1080N kayıt çözünürlüğü
9-36v voltaj aralığında çalışab lme
4 kanal veya 8 kanal IP kamera desteğ
Yedek almak ç n dah l W -ﬁ

Mob l NVR da teknoloj n n yen yüzü…

3G/4.5G uzaktan canlı yayın zleme / yedek alma / kontrol
H.264 H gh Proﬁle sıkıştırma
400 mAh dah l batarya le anlık voltaj kes lmeler nde kes nt s z kayıt ve güç desteğ (arttırılab l r)
Profesyonel dah l araç tak p, durak tak p ve ﬁlo yönet m s stem (ops yonel)
Kablosuz nternet yayını (ops yonel)
5651 log yasasına göre log kaydı
Ac l durum, pan k, mdat buton desteğ
Araç motorunun uzaktan durdurulması, engellenmes (ops yonel)
Darbeler absorbe eden k l tl , amart sörlü HDD yuvası
Sürüş güvenl ğ n sağlayan, 4 adet kamera ç n özelleşt r leb len kamera tet k bağlantısı
Watermark
Fansız soğutma s stem
1 adet 2.5 nç kızaklı , k l tl HDD ( Uygun boyutlu HDD le toplam 5TB desteğ )
1 X VGA, 1 X HDMI, 1 X AV görüntü çıkışları

Mob l nvr da teknoloj n n yen yüzü…
İster 4 kanal IP ster 8 kanal yüksek çözünürlüklü IP kamera seçenekler yle kullanın.
1 aya kadar kayıt süres ve mesafe sınırsız canlı zleme
özell ğ yle profesyonell ğ ve şaşırtıcı görüntü
kal tes n yaşayın.

1 X 10/100 WAN
1 X 10/100 LAN
2 X m krofon g r ş
1 X ses çıkış
2 X USB 2.0
Yüksek güvenl kl M12 bağlantı
RF/ID k ml k kontrol portu
6 nput 3 output
Akıllı, arıza b ld r m as stanı
D ğer yazılımsal ve donanımsal özell kler

Tekn k özell kler
4 - 8 kanal 1080N kayıt çözünürlüğü
9-36v voltaj aralığında çalışab lme

Mob l NVR teknoloj s nde gel nen en son nokta.

4 kanal veya 8 kanal IP kamera desteğ
8 kanala kadar akt f / pas f POE desteğ (ops yonel)
3G/4.5G uzaktan canlı yayın zleme / yedek alma / kontrol
H.264 H gh Proﬁle sıkıştırma
400mAh dah l batarya le anlık voltaj kes lmeler nde kes nt s z kayıt ve güç desteğ (arttırılab l r)
Profesyonel dah l araç tak p, durak tak p ve ﬁlo yönet m s stem
Kablosuz nternet yayını
5651 log yasasına göre log kaydı
Ac l durum, pan k, mdat buton desteğ
Araç motorunun uzaktan durdurulması, engellenmes (ops yonel)
Darbeler absorbe eden k l tl , amart sörlü HDD yuvası
Sürüş güvenl ğ n sağlayan, 4 adet kamera ç n özelleşt r leb len kamera tet k bağlantısı
Watermark
Fansız soğutma s stem
2 adet 2.5 nç kızaklı , k l tl herb r ç n toplam 2TB HDD desteğ ( Uygun boyutlu HDD le toplam 16TB)
1 X VGA, 1 X HDMI, 1 X AV görüntü çıkışları
1 X 10/100 WAN
1 X 10/100 LAN
2 X m krofon g r ş

Validatörle uyumlu çalıșma sonucu akıllı bilet bilgilerinin görüntülerle birleștirilmesi,
dahili profesyonel araç takip ve ﬁlo yönetim sistemi, otobüs dıș yan panel reklam uygulaması,
yolculara acil bildirim, haber ve durak / güzergah bildirimi.

1 X ses çıkış
2 X USB 2.0
Yüksek güvenl kl M12 bağlantı
RF/ID k ml k kontrol portu
3 X d j tal - 3 X analog g r ş çıkış
Yedek almak ç n dah l W -ﬁ
Leno akıllı beled ye medya yönet m ve s stem entegrasyonu
Akıllı, arıza b ld r m as stanı
D ğer yazılımsal ve donanımsal özell kler

Tekn k özell kler
8 kanal 1080P kayıt çözünürlüğü
9-36v voltaj aralığında çalışab lme
8 kanaldan 24 kanala kadar IP kamera desteğ
8 kanal akt f POE desteğ .(Ek POE s wtch le 24 kanala kadar destek. Ops yonel)
3G/4.5G uzaktan canlı yayın zleme / yedek alma / kontrol

En üst sev yede çözünürlüğe sah p olmak steyenler ç n

H.265 H gh Proﬁle sıkıştırma
400 mAh dah l batarya le anlık voltaj kes lmeler nde kes nt s z kayıt ve güç desteğ (arttırılab l r)

Daha gel şm ş daha mükemmel
daha profesyonel yok.

Profesyonel dah l araç tak p, durak tak p ve ﬁlo yönet m s stem
Kablosuz nternet yayını
5651 log yasasına göre log kaydı
Ac l durum, pan k, mdat buton desteğ
Araç motorunun uzaktan durdurulması, engellenmes (ops yonel)
Darbeler absorbe eden k l tl , amart sörlü HDD yuvası
Sürüş güvenl ğ n sağlayan, 4 adet kamera ç n özelleşt r leb len kamera tet k bağlantısı
Watermark
Fansız soğutma s stem
2 adet 2.5 nç kızaklı , k l tl HDD desteğ ( Uygun boyutlu HDD le toplam 16TB desteğ )
1 X VGA, 1 X HDMI, görüntü çıkışları
1 X 10/100 WAN
1 X 10/100 LAN
2 X m krofon g r ş
1 X ses çıkış
2 X USB 3.0

Araçlar için özel geliștirdiğimiz uluslararası POE Desteğiyle 4 Kanaldan 24 kanala kadar
yüksek çözünürlük 1080P ip kamera desteği,
belediyeler için gelișmișmiș akıllı durak yönetim sistemi,
yolcu bilgilendirme, reklam, medya oynatımı ve uzaktan yönetim
%98 doğruluğunda çocuk eșya ayrımıyla yolcu sayımı.
Üretimi ve yazılımıyla yerli ve en üst kalitede üretilen birçok benzersiz özellik.

Yüksek güvenl kl M12 bağlantı
RF/ID k ml k kontrol portu
3 X d j tal - 3 X analog g r ş çıkış
Leno akıllı beled ye medya yönet m ve s stem entegrasyonu

Akıllı, arıza b ld r m as stanı
D ğer yazılımsal ve donanımsal özell kler
Yedek almak ç n dah l W -ﬁ

PROFESYONEL ARAÇ TAKİP, FİLO ve PERSONEL TAKİP SİSTEMİ ile
Tanışın......

Aracınızın ve personelinizin anlık konumunu öğrenin
Geçmiş konumlarını inceleyin

Ek kimlik aparatı kullanmadan araçlarınızı kimlerin ne zaman kullandığını öğrenin
Dijital kimlikle tanışın...

Mesai başlama bitiş kontrolünü yapın
Mesai başlangıç, mola, vb bilgileri anlık kontrol edin

Sadece aracınızı değil, aracınızı terk eden personelinizi takip edin

Tüm dünyada kullanılan klasik araç takip sistemlerini unutun.
Gerçek anlamda takip, kontrol ve yönetim gerçekleştirip tasarruﬂarınızı ve çalışanlarınızın
performansını kat kat artıracağınız lenoi multi-track serisiyle tanışın.

Personelinize navigasyonlu görev gönderin
Verilen görevlerin durumunu öğrenin

Lenoi multi track profesyonel yapısı ile çalışanlarınızın cep telefonlarıyla koordineli çalışır.
Bu sayede sadece aracınızı değil çalışanlarınızı da takip ve kontrol etmiş olursunuz.
Profesyonel bir araç takip ve ﬁlo yönetim sisteminin kazanımlarının yanında;
çalışanlarınızın araçlarının dışında nerede ne kadar zaman geçirdiklerini,

ATS ile akıllı telefonların mükemmel uyumu

Mesaiye başlama ve bitiş saatlerini, herhangi bir kimlik ünitesine gerek duymadan ve yatırım yapmadan
hangi aracı hangi çalışanınızın kullandığını,
Saha ekibinize navigasyon koordinatlı ve ayrıntılı görevler gönderip bu görevlerin
yerine getirilip getirilmediğini takip edin.
Üretimi ve yazılımıyla yerli ve en üst kalitede üretilen
benzersiz onlarca özelliği tek bir ürün de bulmanın lüksünü yaşayın.

Çalışanlarınızın iş performansının yükselişine şaşıracaksınız

Beled yeler ç n gel şt r lm ş
akıllı araç ç b lg lend rme ve reklam yönet m s stem
Lenoi nvr teknolojisini her alana yaydık
Lenoi abelsisle araç içi ekrandan,
yolcularınıza reklam gösterimi ve bilgilendirme yapın taşıma gelirlerinize katkı sağlayın
Yolcularınıza gelinmekte olan, gelinen ve bir sonraki durak bilgilerini
görsel ve sesli olarak bilgilendirme yapın

Akıllı Beled ye S stemler
4.5G desteği ile uzaktan medya, reklam yönetimi
Araç içi ekranda; hava durumu, haber gibi anlık bilgilerin gösterilmesi
Araçta oluşacak acil durumların tek dokunuşla yetkililere bildirimi
WAV, H264, FLV gibi bilinen video türlerinin oynatılması

Yolcularınız araç içi ekranlardan bulundukları konumu harita üzerinden takip etsinler.
Acil duyuru ve haberleri yolcularınızla anlık paylaşın
İos ve android uygulamalarla belediye otobüslerini kullananlara konforu yaşatın.
Tek dokunuşla bekledikleri taşıtın kaç dk sonra geleceğini öğrensinler
Validatörlerle eşleştirin hangi yolcunun hangi durakta bindiğini öğrenin
Başkalarının kimliğini kullananlara karşı resimli kontrol yapın kayıpların önüne geçin

Araç içi ekran üzerinden, araç konumu ve durak konumlarının gösterilmesi
GPS desteği ile akıllı durak bilgilendirme
Programlanabilir medya akışı, reklam gösterimi
USB - SD kart üzerinden medya yönetimi
Self-update ile sürekli güncel bilgi, medya ve reklam yönetimi
Merkez ve şoför arasında anlık yazışma
JPG, PNG, BMP bilinen resim türlerinin gösterilmesi
Kota dostu akıllı medya yönetimi
Araç içi ekranda bir sonraki durağa kalan mesafe ve sürenin gösterilmesi
Gelinen durak,bir sonraki durak gibi bilgilerin yolculara sesli olarak bildirimi
İhtiyaca göre belirlenmiş ses anonslarının tek dokunuşla yapılabilmesi
Dış bilgi panolarında durak ve hat bilgilerinin yanı sıra her türlü medya oynatımı
Validatörlerle uyumlu çalışabilme

Veli yazılımıyla çocuğun servise binmeyeceği bilgisi ilgili araca kolaylıkla ulaştırılabilmekte bu sayede
yakıt ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Servis aracının, teslim alacak veya teslim edilecek bölgeye yaklaştığı bilgisi
veli yazılımı üzerinden
anlık olarak ilgili kişiye bildirilmektedir.

Bildirimler maliyeti düşürmek adına sadece sms üzerinden değil, veli uygulaması yolu ile
internet üzerinden de anlık olarak yapılabilmektedir.

Güvenlik gereği; veli yazılımı ile, veli,
anlık olarak servisi kullanan görevlinin kimlik bilgilerine ulaşabilmekte,
görevlinin değişmesi durumunda ise anlık haberdar olmaktadır.

Veli uygulaması ile velinin araç şoförüne veya yardımcısına
anlık ileti ve bildirim gönderilebilmektedir.

Araç görevlisi acil durumlarda,
ilgili yazılım üzerinden polis, ambulans gibi birimlere kolayca ulaşabilmekte
ve koordinat bilgileri ile birlikte yardım çağrısında bulunabilmektedir.

Okul servis uygulamamızla klasik sistemlerin dışına çıktık.

Öğrencinin okulundan veya belirtilen adresden önce araçtan inmesi durumunda
ilgili kişiye sistem üzerinden bilgi gönderilmektedir.

Çocuklarınızın sağlık ve güvenliğinide sizler için kontrol altına aldık.
Öğrencilerin veya okulların adreslerine navigasyon üzerinden yol tariﬁ
sistem tarafından yapılabilmektedir.

İçiniz Rahat Olsun...
Servis aracı, servis hizmeti yaparken hız ve konum gibi bilgiler
rapor olarak kaydedilmekte, geriye dönük ve anlık olarakta izlenebilmektedir.

2 adet yolcu bölümünde, 1 adet şoför bölümünde acil durumlar için panik butonu bulunmakta
ve panik butonuna basılması durumunda Ukome, Emniyet Müdürlükleri veya
ilgili servis ﬁrmasına acil durum bildirimi gönderilmektedir.

Güvenlik gereği; ek ünite ile, servislerde unutulan çocuklara karşı geliştirilmiş
uygulanabilir akıllı sensör özelliği barındırdırmaktadır.

Vel haberleşme mal yetler n z sıfırladık.
..

Yazılımın, çeşitli servis alanlarına göre özelleştirilebilmesi

Ek öğrenci yazılımı ile öğrencinin okul saatleri içerisindeki hareketlerinin takip ve kontrolü sağlanmaktadır

Herhangi bir kontrol veya yönetim ünitesine ihtiyaç duymadan,
akıllı telefon veya tabletlere yüklenebilen özel yazılım

İlgili yazılımda,Taşınacak olan kişilerin fotoğraﬂarı, adı soyadı, sağlık bilgileri, ihtiyaca göre
aranılması gereken kişilerin telefon numaralarının bulunması güvenliği arttırmaktadır

Öğrencinin, servise gelmedi, araca bindi, normal konumda indi, erken indi
gibi bilgilerin gönderilmesi ile ilgili kişinin daimi kontrolünü sağlamaktadır.

Şoför veya yardımcısının kullandığı programlar iki ayrı
cihazda da koordineli çalışabilmektedir.

Öğrencileri teslim alacak ebeveynlerin veya yakınlarının kimlik bilgileri ve
resimlerinin yazılım üzerinde görünmesi.

Veli, ilgili veli yazılımıyla, teslim alacak kişinin kimlik bilgilerini ve
fotoğraﬂarını uzaktan güncelleyebilmekte, teslim edilen kişi bilgileri ise
bu yazılım yolu ile anlık olarak ebeveyne iletilmektedir.

Çocuklarınızn güvenl ğ ve kontrolü

le d leğ n z an parmaklarınızın ucunda

Yolcu sayımında yıllardır yaşanan
sorunların çözümü adına geliştirildi.
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Akıllı kamera ve gözetleme
teknolojisi ile şaşırtan
doğruluk.

%98 doğruluk

Yol vermek
ç n yapılan
nd b nd lerde
hatasız
kontrol

Araçlarınızda taşınan
yolcu sayısından emin olun.
Kazanç oranlarınızı
kullanmaya
başladığınız gün yükseltin.
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Geliştirilen, HX serisi Nvr ve Dvr serisi cihazlar ile
yada tek başına çalışabilen, yüksek görüntü işlemcili ve performanslı bir kamera
ile birlikte sizlere sunulan uyku, yorgunluk ve dikkatsizlik kontrolü yapan sistem karşınızda.
Uyku, yorgunluk ve dikkatsizlikten meydana gelen kazaları önceden uyarmak için tasarlandı.
Sistem, sürücünün göz pupillasını, yüz ve kafa hareketlerini akıllıca algılayıp tarayarak, kontrol etmektedir.
Kontrol edilen bu bilgiler, HX serisi ürünlerle birlikte sunucuya aktarılıp kaydedildiği gibi,
sürücüyü sesli, ışıklı ve titreşimli olarak uyarmaktadır.

------------------------Yerl yazılım ve donanım

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

------------------------Emn yet b r mler le anlık haberleşme
------------------------Anlık sunucu transfer (POLNET)
------------------------Anlık 25 adede kadar plaka okuyab lme
------------------------ Yabancı plaka ve ülke tanıma
-------------------------Gece ve gündüz plaka şleme ve kontrol
-------------------------Anlık dosya transfer
-------------------------Power IR ledler

Lenoi nvr sistemini kullanan tüm araçlar emniyet güçlerimizin
gözü durumuna gelecektir.
Aranan araçlara ait plakaların emniyet güçleri tarafından kolayca bulunması için düşünüldü.
Emniyet birimleri ile anlık haberleşme,
Aranan plakalar ile ilgili alarm durumunu, konumu ile birlikte emniyet birimine gönderebilme
Anlık 25 adede kadar plaka okuyabilme ve analiz yapabilme

Plaka tanıma ve sorgulama

Taksilere ulaşmakta zorluk mu çekiyorsunuz, taksi parmaklarınızın ucunda.
İsterseniz kullanacak olduğunuz
taksinin yolcular tarafından
verilen puanlarına göre taksinizi
seçin,
İsterseniz sizde yorum
ve puanlama yapın.
Taksi-Go
taksiye erişimin kolaylığını
sunarken, taksi şoförlerine de
daha iyi hizmet vermesi adına
itici güç olacaktır.
İ
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K

K

S

İ

TA

TA

Taksi-Go
uygulamasını
indirin ve çağır butonuna
dokunun,
en yakınınızdaki taksi
bulunduğunuz
noktaya gelsin.

ÇAĞIR

Kalan
Süre

01:58

Hayaller n z gerçekleşt rd k şte akıllı d j tal ﬁlm

Aracınızı ve teknenizi güneşli bir alana park ettiyseniz ottocam ın uzaktan kumandasıyla
camları tek butonla karartabilir, istediğiniz koyuluk derecesine getirebilir,
güneş koruma moduna alabilirsiniz.
Akıllı cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulama ile istediğiniz veya tüm camları seçerek araç ve tekne
camlarını tek tek veya toplu halde istenilen koyuluk derecesine ayarlayabilirsiniz.
İsterseniz uygulama üzerinden yaptığınız ayarlarla araç ve tekne kontağı kapandıktan bir süre sonra
otomatik olarak camları koyulaştırarak güneş koruması oluşturabilir veya kontrolü sensöre bırakarak
güneş ışıkları geldiğinde otomatik olarak güneş korumasına geçmesini isteyebilirsiniz.

Araç ve tekne camlarında gerek konfor gerekse güneş ışıklarından
araç, tekne içini ve yolcuları korumak ve iç ısının artmasını engellemek adına
bilinen standart ve koyuluklarda cam ﬁlmleri uygulanmaktadır.
Ancak bu cam ﬁlmleri sabit olduğundan ihtiyaç durumlarına göre koyuluk
dereceleri değiştirilememekte bazı kullanım koşullarında sorun çıkarmakta
ve sürüş güvenliğini riske atmaktadır.
Ottocam araç ve tekne sisteminde yol ve hava koşullarına göre araç ve tekne camlarının
koyuluk derecesini isteğinize bağlı olarak değiştirebilir,
bunu her cama ayrı ayrı uygulayabilir, hatta standart cam rengine
yani tam açık hale getirebilirsiniz.

Hareket halinde iken ottocam uygulaması üzerinden
isteğinizi söylemeniz yeterli

Farklı Renk
Seçenekleri

Isı Sensörü

Bluetooth
Ios - Android
Mobil Yazılım

Ișık Sensörü

Wiﬁ
Uzaktan
Kumanda
Ottocam Ev Teknoloj s ;
Ev n z n konforunu en üst sev yeye çıkartırken,
özel alan ve mahrem yet n z en y şek lde korur.
Odalarınızın ve havuz çevren z n,
ışık geç rgenl ğ n d led ğ n z sev yede ve d led ğ n z renk tonunda ayarlayın.
Perde kullanımındak da m engellerden kurtulun.
D led ğ n z sev yede ışığın özgürlüğünü yaşayın,
Kontrol sadece akıllı telefon, tablet ve parmaklarınızın ucunda...

Gsm
Üzerinden Kontrol

Sesli Komut

Log Router Box le,
toplu taşıma ve halka açık yerlerde k ş ler n nternet kullanımını
kayıt altına alın, kanun sorumluluktan kurtulun.
5651 sayılı log kanununa uygun olarak 70 k ş ye kadar
150/300 Mbps ye kadar yüksek hızda nternet er ş m

3G/4.5G dah l modem, har c modem, araç tak p ve kontrol
özell kl seçenekler yle

serv s koltuk denetleme s stem le;
Öğrenc ler n serv s le taşınması esnasında;
emn yet kemer kontrolü, ayağa kalkma,
boş dolu koltuklar g b b lg ler n serv s sürücüsüne anlık olarak b ld r m .
Uzaktan zleme yöntem le araç kullanıcısının gördüğü b lg ler n
aynı anda tak p ed leb lmes , kayıt altına alınıp geçm ş tar he dönük zleneb lmes
yolcunun araç çer s nde unutulması durumunda lg l b r mlere
hbar ve lg l çıkışlarla sürücünün sesl ve görsel olarak uyarılması

Ve sonuç tam güvenl k

1 - 1.3 - 2 - 4 - 5 megap ksel çözünürlük seçenekler
Dah l kayıt özell ğ sağlayan 128GB SD kart desteğ
POE & 12V
Dah l m krofon
Güçlü gece görüş ledler
IP66
2.8mm - 3.6mm Lens seçenekler
Rj45 POE bağlantı arayüzü
TC/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,PPoE,RTCP.UPnP
Darbeye dayanıklı metal kasa
1 - 1.3 - 2 - 4 - 5 megap ksel çözünürlük seçenekler
12V
Güçlü gece görüş ledler
Ip67 (Dış ortamlar ç n su geç rmez)
2.8mm - 3.6mm - 120 -180 derece lens seçenekler
ONVIF
Darbeye dayanaklı metal kasa

1 - 1.3 - 2 - 4 - 5 megap ksel çözünürlük seçenekler
POE & 12V
Dah l m krofon (ops yonel)
Güçlü gece görüş ledler
IP67 (Dış ortamlar ç n su geç rmez)
2.8mm - 3.6mm Lens seçenekler
Rj45 POE bağlantı arayüzü
Darbeye dayanaklı metal kasa
TC/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,PPoE,RTCP.UPnP
Har c m krofon g r ş

7" - 9" - 10.1" - 12" ekran seçenekler
9-36V aralığında çalışab lme
800X600 p xel çözünürlük
Ger v tes tet k bağlantısı
2 X AV g r ş
VGA g r ş (ops yonel)
HDMI g r ş ops yonel
Güneş koruma başlığı
Ayarlanab l r montaj ayağı
Uzaktan kumanda
Özelleşt r leb l r açılış logosu
PAL/NTSC
600:1
Ekranı dörde böleb lme (ops yonel)
Dah l kayıt özell ğ Maks mum 128GB (ops yonel)
4 X AV g r ş (ops yonel)
Hoparlör (ops yonel)
Dokunmat k ekran (ops yonel)
Dayanıklı ABS kasa

1 - 1.3 - 2 - 4 - 5 megap ksel çözünürlük seçenekler
12V
Güçlü gece görüş mkanı sağlayan POWER led
IP66
2.8mm - 3.6mm Lens seçenekler
ONVIF
Darbeye dayanaklı metal kasa

1 - 1.3 - 2 - 4 - 5 megap ksel çözünürlük seçenekler
POE & 12V
Dah l m krofon (ops yonel)
Güçlü gece görüş ledler
IP67 (Dış ortamlar ç n su geç rmez)
2.8mm - 3.6mm Lens seçenekler
Rj45 POE bağlantı arayüzü
Darbeye dayanaklı metal kasa
TC/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,PPoE,RTCP.UPnP
Har c m krofon g r ş

1 - 1.3 - 2 - 4 - 5 megap ksel çözünürlük seçenekler
POE & 12V
Dah l m krofon (ops yonel)
Güçlü gece görüş ledler
IP67 (Dış ortamlar ç n su geç rmez)
1.9mm - 3.6mm Lens seçenekler
Rj45 POE bağlantı arayüzü
Darbeye dayanaklı metal kasa
TC/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,PPoE,RTCP.UPnP
Har c m krofon g r ş

DVR
NVR
DVR - NVR
Araç tak p ﬁlo yönet m
W -ﬁ İnternet yayın
Yolcu b lg lend rme ve medya
Uyku ve dalgınlık kontrölü
Serv s b lg lend rme ve kontrol
Plaka tanıma ve araç sorgulama
Yolcu sayım s stem
1080N kayıt çözünürlüğü
1080P kayıt çözünürlüğü
4 kanal AHD kamera g r ş
8 kanal IP kamera g r ş
24 kanal IP kamera g r ş

ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel

ops yonel

ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel

ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel

ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel

ops yonel

ops yonel
8 port akt f POE desteğ
8 port pas f POE desteğ
4 port akt f POE desteğ
4 port pas f POE desteğ
Motor blokaj
H.264 h proﬁle
H.265 h proﬁle
K l tleneb l r HDD yuvası 2 adet
K l tleneb l r HDD yuvası 1 adet
4.5G bağlantı desteğ
3G bağlantı desteğ
Kamera tet k bağlantısı
Ac l durum, mdat buton bağlantısı
USB 3.0
USB 2.0
10/100 ethernet
AV Çıkış
W -F kamera bağlantı / W -F görüntü yedekleme
USB üzer nden otomat k son 1 saat yedek alma
1sn/40sn Pre-alarm - 20dk Post alarm
Watermark
VGA -HDMI

ops yonel
ops yonel
ops yonel

ops yonel
ops yonel

ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel
ops yonel

ops yonel
ops yonel

ops yonel

ops yonel
ops yonel

ops yonel

ops yonel

ops yonel

ops yonel

ops yonel

ops yonel

ops yonel

ISO9227
ISO9001
ISO27001
EN61547
IEC60529
EN50102

Leno Mob l NVR S stemler ;

EN50155
ISO16750-3

EN60598-1-2-3
EN61000-3-3

İç İşler Bakanlığı’nın
araç mal tad l montaj yönetmel ğ n n
ek XVI 3.2 kamera ve 3.3 mob l c hazı
standartlarına uygundur.

Yazılım, tasarım ve üret m yle
belgelend r lm ş
Yerl Üret m

EN61000-3-2
EN55015
EN60068-2-75Eh, 50j
EN55022

TSE 12540
TSE 13560

“Güveni, kaliteyi ve yerli üretimi tercih eden
birçok ﬁrmaya hizmet verdiğimiz için
gururluyuz”

