Гарантія
безпеки.
Оптимізація
логістики.
Інтелектуальні відеотехнології захищають
транспорт і логістику, покращуючи процеси

Набагато більше, ніж просто безпека
Як технологія MOBOTIX може забезпечити безпечну і більш
ефективну операцію і тим самим збільшити економію і
прибуток.
Системи безпеки MOBOTIX дозволяють ефективно оптимізувати процеси і розкрити значний потенціал для отримання економії і
прибутку. Поєднуючи надійність захисту периметра і безпеки MOBOTIX з величезним потенціалом для більш ефективної роботи,
ви можете захистити свої інвестиції, одночасно підвищуючи ефективність і дохід.

1 Безпека
•
•
•
•

Запобігання вторгнень (захист периметра / моніторинг поверхні даху)
Захист від крадіжок
Контроль доступу (розпізнавання номерних знаків і контейнерів)
Раннє виявлення і захист від пожежі

Для забезпечення надійної роботи в довгостроковій перспективі життєво важливо забезпечити безпеку
важливих будівель. Тільки уповноважені особи та транспортні засоби (комерційні автомобілі, вантажні
контейнери) повинні допускатися на вашу територію і отримувати доступ до важливих зон. Об'єкти і
обладнання повинні бути захищені від крадіжки, саботажу і пожежі. Сучасне обладнання і програмне
забезпечення MOBOTIX захистить вас від фундаментальної шкоди і пов'язаних з нею витрат.

2 Охорона праці
•
•
•
•

Безпечне поводження з небезпечними матеріалами
Перевірка носіння засобів захисту
Правильне використання машин
Обслуговування в небезпечних або важкодоступних місцях

Безпека праці - це запобігання людських помилок і несправностей
устаткування. Наприклад, інтелектуальні відеосистеми MOBOTIX негайно
подають сигнал тривоги, якщо хтось не надів маску або впав при роботі з
небезпечними речовинами. Крім того, системи контролюють зони, які
неможливо побачити або які дуже небезпечні для людського ока,
наприклад, внутрішні частини машин або трубопроводів.

3 Оптимізація процесів
Системи моніторингу
Захист холодних ланцюгів (температурний контроль)
Вхідні / вихідні товари (розпізнавання номерних знаків)
Складська логістика / багатоярусні склади / контроль і моніторинг
навантажувальних рамп (використання)
• Економія часу за допомогою "цифрової розвідки" на великих
виробничих майданчиках
•
•
•
•

Технологія MOBOTIX дозволяє контролювати окремі ділянки виробничих ліній, миттєво виявляти
несправності або вести підрахунок заготовок в цифровому форматі. Це скорочує час простою
обладнання і дозволяє проводити безліч перевірок за допомогою дистанційного обслуговування з
використанням камер. Це економить час і гроші, які можна розумно інвестувати в інші напрямки.
Відеотехнологія MOBOTIX з додатками на основі штучного інтелекту може бути синхронізована з
системою управління верстатом і, наприклад, автономно запускати сигнали тривоги або наступні
процеси. В кінцевому рахунку, всі ці заходи можуть привести до економії і збільшення вашого доходу і
прибутку.
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Відеосистеми MOBOTIX - надійні, ефективні і кібербезпечні
Відеосистеми MOBOTIX щодня використовуються в найскладніших умовах. Вони надзвичайно надійні і здатні
витримувати екстремальні температури і суворі погодні умови. Не обслуговуючий корпус забезпечує захист від бруду,
вологи і корозії.
Високочутлива оптика, теплові датчики, інфрачервоні випромінювачі та інтелектуальні програми здатні впоратися навіть
зі складною освітленістю і видимістю, а також суворими умовами навколишнього середовища. І що особливо важливо для
промисловості, рішення MOBOTIX широко відомі своєю чудовою кібербезпекою. MOBOTIX Cactus Concept встановлює
стандарти відеоспостереження, на які можна покластися.

Інтелектуальні рішення в області
відеобезпеки
Вироблено в Німеччині
MOBOTIX пропонує широкий спектр рішень для всіх аспектів безпеки на основі
відео. Ми розробляємо високоякісні, децентралізовані, енергоефективні системи,
завдяки чому наші клієнти заощаджують гроші на кожній встановленій системі
MOBOTIX.
Наш девіз Beyond Human Vision - це і наша місія: MOBOTIX прагне стати найбільш
надійною компанією, яка захищає людей і майно, використовуючи інтелектуальні,
кібербезпека відеотехнології, що виходять за рамки людського зору.

