NODUS s.r.o.

Súkromná bezpečnostná služba
Košice
Služba „V-A PCO“

V rámci Strediska registrácie poplachov (SRP), prostredníctvom Pultu centralizovanej
ochrany (PCO) NAM Global®, poskytujeme klientom doplnkovú službu služby
monitoringu na PCO :
VIDEO-AUDIO PCO :

„ V-A P C O “
Popis systému „V – A PCO“ :









funkčnosť systému je podmienená inštaláciou kamerového systému ( PTV) s audio
výstupom a elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) na monitorovanom objekte,
vrátane zabezpečenia prenosu výstupov z týchto systémov z chráneného objektu na
monitor operátora PCO v SRP :
 v prípade že už existuje PTV a EZS systém na objekte je potrebné :
 preveriť, či sa na perimetri chránenej budovy nenachádzajú „mŕtve uhly“ , ktoré
PTV alebo EZS nesnímajú
 zabezpečiť „komunikáciu“ t.j. prenos signálov z PTV a EZS na PCO
PCO je vybavené dostatočným počtom PC a monitorov – jeden PC a dva monitory na
dva chránené objekty ,
chránený objekt aj PCO sú vybavené „AUDIO systémom“, umožňujúcim priamu
komunikáciu operátora PCO s narušiteľom prostredníctvom audio výstupu (reproduktor )
na objekte, mikrofón v PCO
záznam z PTV a EZS sa uchováva u klienta na záznamovom zariadení kamerového
systému , napr. digitálnom videorekordéri ( DVR ) , resp. v pamäti ústredne EZS.
Operátor PCO systémy iba monitoruje.
operátor nemá práva na prehrávanie, úpravy, mazanie, ap. zaznamenaných dát na objekte,
má však on-line prístup k systémom PTV a EZS kvôli monitoringu

Popis služby „V – A PCO“ :







operátor PCO neustále na monitore sleduje kamerový systém pripojeného objektu on-line,
resp. off-line.,
v prípade poplachu vyvolaného snímačom EZS v chránenom objekte ( prostredníctvom
poplašnej správy ), operátor PCO preveruje príčinu poplachu vizuálne pomocou PTV
objektu - na monitore v PCO.
v prípade zistenia výskytu narušiteľa v chránenom priestore prostredníctvom „AUDIO
systému“ narušiteľa vyzýva, aby chránený priestor okamžite opustil. Narušiteľa zároveň
informuje, že jeho pohyb je zaznamenávaný a k objektu sa blíži Zásahová jednotka PCO,
alebo Polícia SR.
operátor o zásahu informuje zodpovednú osobu klienta

Naša služba výrazne znižuje náklady (až do 40%) na dodávku fyzickej strážnej služby.
Fyzická ochrana vykonávaná priamo na objekte ochrancami je najdrahšia.
Služba „V-A PCO “ umožňuje znížiť počet pracovníkov SBS v nočnej smene, počas voľných
dní, alebo sviatkov, kedy nie je nutné mať v objekte dvoch a viacerých ochrancov naraz –
„V-A PCO“ nahradí fyzickú prítomnosť ochrancu v objekte a naopak môže byť využité
klientom na efektívnu kontrolu predpísaných postupov, ktoré ochranca vykonáva v
dohodnutom rozsahu a čase.

Grafické vyobrazenie služby :

Cena za dodávku služby pozostáva z :
-

ceny za mesačný monitoring na PCO – podľa cenníka

-

ceny za mesačný monitoring doplnková služba „V-A PCO“ začína od 450,-- Euro
o Cena doplnkovej služby V-A PCO je závislá od :
- počtu kamier nainštalovaných na objekte / budove
- členitosti chráneného perimetra budovy / objektu

