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Просто. Легко. Безпечно.
Насолоджуйтесь більшою свободою за допомогою 
MOBOTIX CLOUD.

Cloud технології - це майбутнє - то чому б не розпочати 
сьогодні? MOBOTIX CLOUD - це гнучка і динамічна 
платформа, яка відкриває абсолютно нові можливості для 
вас або вашого бізнесу. Доступ до своїх відеосистем 
зручно та безпечно, де завгодно. коли завгодно. 

Легко та ефективно керуйте своїми камерами та 
користувачами - з будь-якого пристрою, будь-ласка, 
смартфон, планшет або ПК.



Переваги CLOUD 
Простота. Щоразу. Де завгодно.

• Не потрібен локальний сервер
• Plug & play - надзвичайно простий у 

користуванні
• Не потрібно навичок ІТ
• Доступно 24/7
• Доступ до своїх відеосистем з будь-

якого місця
• Спритний, гнучкий і масштабований



Додаткові переваги MOBOTIX CLOUD
Нульові турботи. Нуль клопоту. 100% захищеність.

• Одразу встаньте та працюйте за допомогою Bridge (апаратне забезпечення) та програм
• Підтримується кібербезпека та GDPR
• Захищений від відмови Bridge, який виконує функції буфера
• Сумісний з усіма системами MOBOTIX та камерами ONVIF
• Оплачуйте лише ті послуги, якими ви користуєтесь
• Усі сервіси з одного джерела, включаючи встановлення камери
• 13 центрів обробки даних: дані завжди зберігаються у вашому регіоні
• MOBOTIX - надійний партнер з досвідом понад 20 років
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На практиці - The Big CLOUD
Поділіться масштабними обов'язками, при цьому стежте за масштабною 
картиною. MOBOTIX CLOUD дозволяє неймовірно легко призначати різні 
дозволи різним користувачам.

• Для великого та середнього бізнесу
• Для служб безпеки, наприклад у школах, адміністративних будівлях, банках та житлових приміщеннях
• Керуйте кількома працівниками в декількох місцях за допомогою однієї центральної системи
• Підрозділи можуть отримати доступ до певних камер на місцях
• Права адміністратора та користувача розділені для безпеки
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На практиці - CLOUD для магазинів
Дотримуйтесь ретельного огляду свого бізнесу, навіть якщо у вас є 
численні відділення, розкидані по всьому світу. MOBOTIX CLOUD є скрізь.

• Для галузевих операцій, таких як мережі ресторанів та торгових мереж або франшизи
• Отримайте доступ до живих зображень та кадрів із центральної системи
• Локальний доступ для менеджерів філій та інших авторизованих користувачів
• Оптимізована безпека та процеси (моніторинг процесів)
• Варіант: встановіть на вході монітор із зображенням живої камери, щоб стримати злодіїв
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На практиці - приватний CLOUD
Повний огляд, який поміщається у вашій кишені. Доступ до приватних 
відеосистем будь-де та в будь-який час.

• Слідкуйте за своїм майном, навіть коли ви там не перебуваєте
• Неймовірно інтуїтивно зрозумілий у використанні - не потрібен ІТ-досвід
• Створіть систему CLOUD партнерами MOBOTIX
• Послуги MOBOTIX, які надаються одним джерелом, включаючи встановлення камери
• Служби надзвичайних ситуацій (наприклад, пожежні частини) можуть отримати доступ до ваших відео -      

кадри залишаються приватними, поки ця функція не буде активована в надзвичайних ситуаціях



Кількість камер Up to 15 HD IP
Можливості зберігання на місці Макс. 48 годин
Мережеві інтерфейси Подвійний гігабіт
Установка Полиця / стіна
Розміри (см) 12.7 x 12.7 x 4.5

Блок живлення Зовнішній
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Обладнання: MOBOTIX Bridge
MOBOTIX Bridge з'єднує вас з CLOUD. Окрім ваших відеокамер, ця 
маленька скринька - це все, що потрібно для початку.

• Зашифруйте дані та переконайтеся, що ваша внутрішня мережа захищена від будь-яких зовнішніх загроз
• Захист від втрати даних під час коливання пропускної здатності та розширених відключень мережі 

(буферна пам'ять)
• Керуйте до 15 камер одночасно в одній локальній мережі
• Автоматичне оновлення програмного забезпечення
• Підключається безпосередньо до зовнішнього монітора, що дозволяє одночасно відображати до чотирьох 

камер





15

Відеосистеми MOBOTIX високого класу
Постійна якість та кібербезпека.

• Сертифікована кібербезпека
• Надзвичайно довговічний та міцний 
• MTBF (середній час між відмовами):> 80 000 годин
• Перевірена якість, зроблена в Німеччині
• Сімейства інтегрованих камер Mx6, MOVE та MOBOTIX 7 покривають усі типи вимог з високим ступенем 

надійності
• Необов'язковий гібридний доступ: тобто відеосистеми можуть використовуватися паралельно, нерухомо 

через MxMC разом із
• додаткові параметри та програми відеоаналізу



Bridge

MOBOTIX CLOUD сумісний з усіма камерами ONVIF-S. Щоб 
забезпечити кібербезпеку та довгий термін служби, ми рекомендуємо 
використовувати відеосистеми MOBOTIX високого класу.

Роутер

Камера

Камера

Камера
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CLOUD

iOS

Android

Desktop
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Перегляд сітки, групи камер, обмін
Зберігайте відмінний огляд своїх відеоматеріалів та отримуйте до них 
доступ будь-коли

Завдяки чіткому розташуванню плитки / сітки та 
можливості вибору між декількома групами камер, доступ 
та перегляд відеосистеми - це простий, швидкий та 
зручний процес. У вікні сітки ви можете просто торкнутись 
відповідної плитки, щоб перейти безпосередньо до живого 

зображення з камери. Поділитися своїм. Це також 
неймовірно просто. Записи: просто експортуйте відео за 
допомогою розшифрованої URL-адреси або безпечного 
завантаження.
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Інтерактивний перегляд карти
Перегляньте всі свої сайти та стан своїх відеосистем з першого погляду 
на Google картах .
MOBOTIX CLOUD має інтегровану функцію Карт Google, 
яка показує положення кожної з ваших камер. Це не 
тільки дозволяє вам перевірити, де кожна камера 
розташована з першого погляду, але і те, чи вони 
активовані.

Ви також можете скористатися простим інструментом 
малювання, щоб додати плани підлоги до карти і навіть 
вказати будівлі з кількома поверхами. Таким чином, ви 
гарантовано отримаєте найкращий огляд.





23

Аналіз відео в MOBOTIX CLOUD
Завдяки додатку активації та налаштуванню інструментів 
відеоаналізу на вашому смартфоні чи планшеті - це легка справа.

• Виявлення руху (тривога, що викликається рухом) автоматично налаштовується
• Виявляйте підозрілу поведінку, наприклад, якщо людина перебуває на території довше 

встановленого часу
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Аналіз відео в MOBOTIX CLOUD
Завдяки додатку активації та налаштуванню інструментів 
відеоаналізу на вашому смартфоні чи планшеті - це легка справа.

• Визначайте, чи визначені межі перетинаються людьми чи предметами
• Виявлення зловмисників
• Визначення кількості людей чи об’єктів





27

Пряме сповіщення, доставлене на ваш 
екран
Переглядайте камери безпосередньо на своєму смартфоні за лічені 
секунди за допомогою глибокого посилання, у разі спрацювання 
тривоги.

Щоразу, коли ви отримуєте електронний лист, 
ініційований подією, він міститиме пряме посилання. Це 
посилання автоматично переведе вас до відповідної 
відеокамери та надасть часову позначку події.

Потім ви можете використовувати посилання на подію 
для відтворення прямої трансляції прямо на своєму 
пристрої або для відображення запису кадрів в іншому 
місці.



INITIATIVE
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Захищений & Непошкоджений
MOBOTIX CLOUD повністю захищений. До ваших даних можуть бути 
доступні лише ви та особи, які мають відповідні дозволи - і ніхто 
інший.

• Тестовано для забезпечення кібербезпеки
• Дані шифруються кілька разів
• Дані зберігаються в регіональних верифікованих центрах обробки даних
• Дані резервного копіювання тричі використовують резервну систему
• Обладнання Bridge виконує функцію буфера і зберігає дані у разі відмови мережі
• Доступність послуг понад 99%
• Не потрібен локальний (доступний) сервер
• Відсутність потреби в локальних серверах зменшує енерго- та матеріальні витрати
• 20 років досвіду роботи MOBOTIX
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