
Підключіть усі мережеві компоненти

Легко керуйте відео та системами безпеки

Отримайте найкращий огляд

Використовуйте функції преміум-аналізу

Оптимізуйте бізнес-процеси

HUB

MOBOTIX HUB
Розширювана платформа управління відео
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HUB

The Expandable Video Management Platform

Захоплення нескінченністю
Кращий огляд. Більше можливостей. Відкривайте нові світи!
Нашою місією було відкрити для вас всі можливості за допомогою нової платформи управління відео MOBOTIX HUB. 
Платформа, яка надає ідеальний огляд для захисту, контролю та вдосконалення вашого бізнесу.

Злітай у майбутнє з нами зараз. Досягніть нових рівнів відеоінтелекту. Відкривайте нові світи та зв’язки. З відкритою 
платформою управління відео MOBOTIX HUB, можливості безмежні. MOBOTIX HUB підтримує всі відеосистеми 
MOBOTIX з підтримкою ONVIF - і тисячі інших камер та пристроїв. MOBOTIX HUB об'єднує постійно зростаючу 
різноманітність інтелектуальних інструментів відеоаналізу від провідних розробників по всьому світу. MOBOTIX HUB 
змінить спосіб використання технології відео.
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Сервери запису

Веб / мобільний клієнт

Сервер управління

Сервер подій

Мобільний сервер

Клієнт управління

Клієнт робочого столу

Мережева
Камера

Мережа 
Серверів

4
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Підключіться. Контролюйте. Побачте. 
Проаналізуйте.
MOBOTIX HUB як центральний вузол і контрольна точка
MOBOTIX HUB це нова платформа для управління відео (VMP) для компаній усіх типів та розмірів. Він інтегрує всі 
елементи найсучасніших систем відеоспостереження навіть у дуже складних конструкціях та в різних місцях. 
MOBOTIX HUB поєднує в собі камери безпеки та аналізу, системи контролю доступу, системи безпеки, датчики, 
програмне забезпечення, апаратні інтерфейси до промислових систем та багато іншого. Він забезпечує загальний 
інтерфейс управління та користування, який є централізованим, прозорим та зручним для користувача. Завдяки 
інтелектуальному використанню зібраних даних, MOBOTIX HUB захищає людей та майно, змінює поведінку та 
покращує бізнес-процеси.

Кожне рішення різне. Кожна галузь та кожна організація мають свої специфічні вимоги. Вже MOBOTIX HUB 
підтримує понад 10 000 пристроїв, і це буде продовжувати зростати. Як відкрита система із сумісністю з ONVIF, VMP 
може постійно підключати додаткове відеообладнання та нові підходи. Він може призначати тригери та запускати 
будь-яку функцію самостійно. MOBOTIX HUB майже нескінченно розширюється. Він зростає, щоб задовольнити 
попит, і відкриває нові світи зараз і в майбутньому. Завдяки трьом оновленням продуктів на рік, ми гарантуємо, що 
MOBOTIX HUB завжди в курсі.
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Децентралізована 
організація

Відеостіна за бажанням Відеостіна в комплекті

Відмовні сервери запису Відмовні сервери запису

Масштабованість 
(розширення до декількох 
серверів запису)

Масштабованість 
(розширення до 
декількох серверів 
запису)

Масштабованість 
(розширення до 
декількох серверів 
запису)

Інтеграції: доповнення 
та плагіни (відеоаналіз)

Інтеграції: доповнення 
та плагіни (аналіз відео)

Інтеграції: доповнення 
та плагіни (аналіз відео)

Інтеграції: доповнення 
та плагіни (аналіз відео)

1 місце 1 місце Кілька локацій Кілька локацій Кілька локацій

До 8 камер До 48 камер Необмежена кількість 
камер

Необмежена кількість 
камер

Необмежена кількість 
камер

Безкоштовна версія 
початкового рівня

Для менших підприємств Для середнього
бізнесу

Для середніх та 
великих установ

Для великих програм із 
високим рівнем безпеки

MOBOTIX HUB L1 MOBOTIX HUB L2 MOBOTIX HUB L3 MOBOTIX HUB L4 MOBOTIX HUB L5

Try the MOBOTIX HUB for free

hub.mobotix.com

Безкоштовно 30-денна безкоштовна пробна версія
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Ви визначаєте висоту над рівнем моря
MOBOTIX HUB - п’ять рівнів для різних вимог
Системи відеоспостереження існують будь-якої форми та розміру, від кількох місцевих камер до тисяч у всьому світі. Ось 
чому MOBOTIX HUB має п’ять рівнів для різних потреб. Це дозволяє ефективно та централізовано організувати своє 
відеоспостереження - навіть у різних місцях. Завжди залишайтесь гнучкими та масштабованими за допомогою дуже 
простої моделі ліцензії: одна ліцензія та одна ціна за пристрій. Це надає вам свободу та масштабованість додавання камер 
та інших пристроїв, як вам заманеться в майбутньому.

MOBOTIX HUB L1 має базову функціональність навіть як безкоштовна версія. Завдяки підтримці до 

восьми камер, MOBOTIX HUB L1 - це рішення початкового рівня для менших операцій. Незалежно від 
того, де ви знаходитесь, ваша система знаходиться лише за один клік.

MOBOTIX HUB L2 початковий рівень для малих підприємств з одним місцем розташування. L2 

управляє до 48 камер спостереження та підтримує легку інтеграцію відео у існуючі ділові операції. Він 
підходить для таких додатків, як роздрібні магазини, паркінги чи офісні будівлі з помірними вимогами 
безпеки.

MOBOTIX HUB L3 це рішення для середнього бізнесу. Він підтримує необмежену кількість камер і може 

бути розподілений у кількох місцях. Програмне забезпечення дозволяє централізовано керувати всіма 
серверами, камерами та користувачами. MOBOTIX HUB L3 підтримує камерне зберігання країв, щоб 
мінімізувати втрату відеоматеріалів. Рішення в основному використовується в таких місцях, як школи, музеї, 
лікарні та виробничі приміщення.

MOBOTIX HUB L4 призначений для середніх та великих установ. На додаток до функцій MOBOTIX HUB 

L3, L4 забезпечує доступ до серверів запису при відмові при відмові сервера. MOBOTIX L4 також пропонує 
централізоване управління необмеженими серверами, камерами та користувачами в кількох місцях. Завдяки 
багатошаровим планам майданчиків, обробці сигналів та додатковій інтегрованій підтримці відеостін 
рішення ідеально підходить для прямого спостереження, таких як склади та стадіони.

MOBOTIX HUB L5 це платформа управління відео для великих програм із високим рівнем безпеки. На 

додаток до централізованого управління всіма серверами, камерами та користувачами в кількох місцях, L5 
включає управління професійною відеостіною, що забезпечує високоякісний огляд. Завдяки своєму 
безпечному серверу запису MOBOTIX HUB L5 орієнтований на компанії та заклади, які потребують 
постійного цілодобового доступу до відеозаписів у реальному часі, таких як аеропорти та казино.
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             Відеостіна

Доступний у MOBOTIX HUB L4 та L5

Повний огляд у всебічному центрі управління

Підтримує широкий спектр вмісту, включаючи 
камери, карти, фотографії та сигнали і тривоги

Інтегрує необмежену кількість відеостін та 
моніторів

Інтуїтивно зрозумілий ручний обмін вмістом за 
допомогою простих операцій перетягування

Легко діліться та віддзеркалюйте вміст на кількох 
відеостінах
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Центр управління MOBOTIX HUB:
Все в полі зору!
Доступ до ваших систем відеоспостереження
Незалежно від того, невелика компанія чи глобальна корпорація, і перебуваєте ви вдома, на роботі чи в дорозі, гнучкі 
параметри доступу в MOBOTIX HUB означають, що вся ваша мережа відеозахисту та сторонні системи підключені, і 
ви завжди маєте контроль.

Мобільний клієнт Веб-клієнт Клієнт робочого столу

Безкоштовний додаток MOBOTIX 
HUB для пристроїв Apple® і Android ™

Інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс для 
перегляду, відтворення та обміну відео

Потужний інтерфейс користувача на 
основі завдань для щоденних операцій

Переглядайте та експортуйте прямі 
відео та відеозаписи безпосередньо зі 
смартфона або планшета

Сумісний з усіма основними браузерами 
та операційними системами

Пропонує неперевершену ситуаційну 
обізнаність за допомогою інтерактивних 
карт

Надішліть пряме відео зі смартфона 
безпосередньо на MOBOTIX HUB VMP

Установка не потрібна, доступна з будь-
якого пристрою, що підтримує Інтернет

Інтегровані програми (тобто контроль 
доступу та розпізнавання номерних 
знаків) безпосередньо від Desk Client

Ідеально підходить для випадкових 
користувачів та реагування на інциденти 
поза робочим часом

Удосконалені інструменти розслідування 
та графік відеозаписів дозволяють 
швидко та точно аналізувати події

Параметри експорту, включаючи 
цифровий підпис, забезпечують більш 
ефективний та безпечний обмін 
відеодоказами
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MOBOTIX c26 360°  

Ультракомпактний і напівсферичний.

MOBOTIX M73  

Висококласна камера з технологією додатків.

MOBOTIX S74  

Стримана. Гнучка. Блискуча.

Discover MOBOTIX 7

seven.mobotix.com
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Чудова технологія камери високого 
класу
Системи преміум-класу MOBOTIX мають велике значення
Виведіть свою відеоінсталяцію на новий рівень, інтегруючи лише якісні, надійні та безпечні компоненти. Отримайте 
додаткову цінність завдяки вдосконаленню програмного забезпечення MOBOTIX HUB за допомогою високоякісної 
технології відеоспостереження від бренду MOBOTIX „Зроблено в Німеччині”

Динамічні події

На додаток до серверних програмних додатків, ви можете розширити свої вбудовані в мережу камери MOBOTIX IoT 
програмами з платформи MOBOTIX 7. Камери та програми встановлюються на кожну камеру. Вони запускають 
сигнали тривоги до MOBOTIX HUB за допомогою функції „Динамічні події“, де їх можна переглядати в режимі 
реального часу.

Додатковий захист від відмов через децентралізацію

IP-камери MOBOTIX мають вбудовану технологію запису та управління відеореєстраторами. На додаток до 
резервної копії резервного копіювання через сервери MOBOTIX HUB, що підтримується ONVIF G, автономні камери 
MOBOTIX IoT пропонують децентралізоване резервне копіювання, якщо з’єднання даних не вдається. Додаткові 
ліцензії для запису програмного забезпечення в камеру не потрібні.

Надзвичайна міцність

MOBOTIX пропонує лише високоякісні системи відеоспостереження, які є одними з найнадійніших у галузі. Вони 
витримують суворі умови, такі як висока температура, пил, бруд та екстремальна погода. Середнє напрацювання на 
відмову складає більше дев'яти років, тому витрати на обслуговування і підтримку системи MOBOTIX мінімальні.

Відмінна якість зображення

Відеосистеми MOBOTIX складаються з високопродуктивних і високоякісних компонентів, вироблених в Німеччині. 
Вони збираються і проходять суворі випробування на нашому сучасному заводі в Лангмайлі. Навіть в умовах 
недостатньої освітленості наші відеосистеми забезпечують чудову якість зображення. Завдяки цьому чудовий огляд з 
MOBOTIX HUB забезпечує точну і детальну картину.
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MOBOTIX HUB additional software

hub.mobotix.com
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Відкрита платформа для відкриття нових 
світів
Необмежене розширення системи за допомогою 
додаткового програмного забезпечення для подій та 
аналізу
Сучасні рішення в області відео безпеки є багаторівневими. Хоча камери як і раніше є ядром кожної системи, 
використання додаткового програмного забезпечення для обробки подій і аналітики відкриває практично безмежні 
можливості. Спеціальні додаткові програмні компоненти - за підтримки глибокого навчання і штучного інтелекту - 
пропонують вам безліч переваг, які виходять далеко за рамки класичного охоронного додатку. Це означає, що вимоги 
всіх галузей можуть бути цілеспрямовано враховані.

Попередньо встановлене додаткове програмне забезпечення

Додаткові рішення, вже інтегровані в MOBOTIX HUB, можна активувати і використовувати в міру необхідності. 
Наприклад, ви можете пов'язати дані про транзакції з кас з відеоспостереженням або використовувати контроль на 
вході з розпізнаванням автомобільних номерів.

Крім серверних програмних додатків, допоміжне програмне забезпечення також є безпосередньо на інтегрованих 
камерах MOBOTIX. Ці додатки активуються децентралізовано у відповідних камерах і передають сигнали тривоги 
на центральний концентратор MOBOTIX HUB через функцію "Динамічні події". Це може бути, наприклад, виявлення 
масок або автоматична фіксація людей в магазині.

Розширення плагінів від партнерів та сторонніх постачальників

MOBOTIX HUB сумісний з численними додатками та пристроями від партнерів і сторонніх постачальників через 
інтерфейси. Завдяки широкому спектру цих системних розширень (плагінів) ви можете ще більше точно адаптувати 
MOBOTIX HUB до ваших вимог.

Нескінченні можливості розширення

Відкрита архітектура MOBOTIX HUB дозволяє постачальникам додатків і розробникам програмного забезпечення 
постійно розробляти нові рішення для платформи, які ви можете інтегрувати як користувач. Це означає, що ви 
можете постійно розширювати систему, щоб задовольнити всі можливі вимоги. Сьогодні і в майбутньому.
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Основні функції
Все для максимального огляду та прозорості
Просте управління і корисні, чітко організовані функції MOBOTIX HUB допоможуть вам в будь-якій ситуації. 
MOBOTIX HUB завжди на вашому боці, забезпечуючи орієнтоване на користувача, прозоре і зручне застосування.
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Професійна карта Менеджер тривог

Миттєві сигнали тривоги Відображається на вкладці Alarm Manager“ 

Відображення карти розташування Пріоритет і опис сигналів тривоги

Відправка живого відео прямо з телефону на 
MOBOTIX HUB Інструкції зі швидких дій при тривозі

Підтримка карт, таких як Google, Bing oder Street Map Швидке підтвердження або вимкнення сигналу тривоги

Повідомлення про сигнали тривоги на 
робочому столі

Спільне полотно

Оповіщення про тривогу навіть при мінімізованому 
Desk Client

Показує взаємопов'язані уявлення

Інструкції по тривозі і спрацьовування рівнів тривоги Дзеркальне відображення екранів в інших місцях

Опції закриття / ігнорування Спільне використання з зовнішніми агентствами

Доступ для окремих користувачів

Discover all MOBOTIX HUB functions

hub.mobotix.com
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PTZ-контроль 360 ° Усунення спотворень

Права і операції з контролю Підтримка камер 360 ° з всеспрямованим 
оглядом "риб'яче око"

Виконання дій на основі правил для подій і 
патрулювання

Перетворення зображень 360 ° в зручний для 
користувача формат

Призупинити і відновити патрулювання ПТЗ на подію Відстеження рухомих об'єктів за допомогою однієї 
камери

Патрулювання після закінчення часу сеансу ручного 
управління

Центрований пошук Експорт відео послідовностей

Пошук відео послідовностей, сигналів тривоги і подій Експорт відео з декількох камер одночасно

Пошук типів даних від технологічних партнерів 
і сторонніх постачальників

Експорт в стандартні медіаплеєри, такі як 
Windows Media Player

Інтеграція результатів LPR Експорт нерухомих зображень

Використовуйте багатоваріантний пошук по 
декількох категоріях пошуку

Приховування областей відеоконтенту за 
допомогою масок конфіденційності для 
захисту конфіденційного контенту
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Discover the MOBOTIX Cactus Concept:

www.mobotix.com/en/cactus-concept-cyber-security
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Безпека завжди на першому місці
Кібербезпека, безпека даних та захист даних
Всі наші рішення розроблені для забезпечення безпечного наскрізного зв'язку для захисту ваших даних. Заходи 
кібербезпеки постійно удосконалюються для захисту від все більш складних кібер-атак. Програмне забезпечення 
MOBOTIX HUB VMP пропонує комплексну матрицю механізмів безпеки.

Багаторівневі права адміністратора і користувача, встановлені на стороні сервери, в поєднанні зі строгими 
процедурами IT-безпеки роблять MOBOTIX HUB першим вибором для компаній і організацій, що піклуються про 
безпеку. 
MOBOTIX HUB пропонує:

Виняткові стандарти безпеки камер MOBOTIX
Рішення MOBOTIX отримали безліч нагород за відмінну кібербезпеку. Регулярні тести на проникнення, 
наприклад, імітація хакерських атак, використовуються для постійної перевірки систем з метою підтримки 
суворої кібербезпеки. Спеціально розроблена концепція MOBOTIX Cactus Concept забезпечує одні з кращих і 
найбільш надійних стандартів в області відеоспостереження.

Надійне шифрування і безпеку (HTTPS)
для підключення камери і доступу 
користувачів через веб-і мобільні додатки

Шифрування з цифровим підписом і 
захист паролем баз даних відео і 
експортованих даних

Повністю відслідковують дії користувача, включаючи 
аудіозаписи

Відповідає FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard Publication 140-2) - 
стандарту безпеки уряду США для затвердження криптографічних модулів.

Дозволяє фізично відокремити мережі камер 
від мереж клієнтів

MOBOTIX HUB повністю відповідає GDPR: Маскування конфіденційності - вбудована функція для захисту особистої інформації 
без шкоди для безпеки. Управління ролями - забезпечує доступ до певних даних тільки людям з відповідними дозволами.
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Чи готові до зльоту?
Команда MOBOTIX знаходиться в режимі очікування, щоб ви 
могли злетіти до нового бачення.
Рішення MOBOTIX можна придбати у висококваліфікованих дистриб'юторів, дилерів і партнерів по всьому світу. 
Разом ми зможемо задовольнити всі ваші вимоги. Компанія MOBOTIX і її партнери надають належну підтримку за 
принципом "одного вікна". Все зручно з одних рук. Все для того, щоб надійно супроводжувати вас у майбутньому.

Професійні інсталятори і постачальники послуг MOBOTIX, що пропонують системи відеоспостереження та галузеві 
програми, володіють великими перевіреними знаннями і досвідом. Разом з вами вони розроблять і впровадять 
високоякісні, інтелектуальні рішення MOBOTIX, що відповідають вашим вимогам.

MOBOTIX - поруч з вами протягом всієї подорожі
Звичайно, ми будемо раді допомогти вам безпосередньо в рішенні будь-яких питань.

• Всебічна консультація по потужному портфоліо MOBOTIX

• Безкоштовне скачування брошур і документації

• Практичні приклади рішень MOBOTIX

Спробуйте MOBOTIX HUB безкоштовно
Протестуйте обраний вами MOBOTIX HUB Level безкоштовно і без зобов'язань протягом 30 днів. Крім того, ви 
можете використовувати базовий пакет MOBOTIX HUB L1 в якості безкоштовної версії з усіма основними 
функціями. Таким чином, ви можете широко і необмежено довго тестувати MOBOTIX HUB в своїй системі з 
вісьмома камерами.

Try MOBOTIX HUB free of charge

hub.mobotix.com
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Інтелектуальні рішення в області відео 
безпеки
MOBOTIX пропонує широкий спектр рішень для всіх аспектів систем безпеки на основі відео. Ми розробляємо 
високоякісні, децентралізовані, енергоефективні системи, завдяки чому наші клієнти заощаджують гроші на кожній 
встановленій системі MOBOTIX.

Наш девіз BeyondHumanVision - це і наша місія: MOBOTIX прагне стати найбільш надійною компанією, яка захищає 
людей і майно, використовуючи інтелектуальні, кібер безпечні відеотехнології, що виходять за рамки людського зору.

Кращу якість зображення - зроблено в 
Німеччині
Відеосистеми MOBOTIX складаються з потужних, високоякісних компонентів. Зроблено в Німеччині - зібрано і ретельно 
протестовано на нашому підприємстві в Лангмайлі. Навіть в складних умовах освітлення наші відеосистеми забезпечують 
чудову якість зображення для всіх областей застосування в різних галузях промисловості. Ви можете покластися на нас!


