
Voor- & nadelen

    Lange stand-by tijd

    Klein formaat

Geleverd met

     Body worn camera

     Clip

     USB kabel

Edesix VT-50 camera (8 gb)

De Videotag VT-50 van Edesix is een van de kleinste en meest discrete 
professionele camera's die er zijn. De VT-50 is speciaal ontworpen als 
aanvulling op uw bestaande bestaande beveiligingsfuncties en kan worden 
gedragen als onderdeel van het uniform van de werknemer, klaar om op te 
nemen in een oogwenk. Dit apparaat, bedoeld voor minder frequent gebruik 
in vergelijking met de VB-320, is ideaal voor site beveiliging, omdat het kan 
worden geintegreerd in bestaande videobeheersystemen (VMS), waardoor 
een allesomvattende beveiligingsoplossing voor werknemers, 
beveiligingspersoneel en bedrijfsmiddelen wordt gegarandeerd. Met de 
mogelijkheid om te opereren stand-by modus voor maximaal zes maanden 
en om beelden automatisch te laden of streamen wanneer een incident 
wordt geregistreerd. De VT-50 perfect voor winkels, 
luchtvaartmaatschappijen en horeca
personeel.

Video manager

VideoManager is een geavanceerde softwaretool voor het beheren van 
videobeelden, systeemgebruikers en uw camerasysteem. Deze 
webgebaseerde backoffice geeft u volledige controle over uw volledige 
reeks VideoBadges- en VideoTag-camera's.

Let op! De Video manager is nodig voor succesvol gebruik!

Kenmerken

Beheer van gegevensbewaring
Uitgebreide audittrail
Geavanceerd zoeken naar beeldmateriaal
Toegangsrechten voor beveiliging
Versleuteling
Compatibel met RFID

De grote voordelen van de VT-50

Lichtgewicht, onopvallend, streamt livebeelden, is gemakkelijk te 
gebruiken en vereist geen
opleiding.
Biedt aanvullende audio- en video-opname van incidenten bij 
gebruik als onderdeel van een grotere Body Worn Camera en 
CCTV-beveiligingsfunctie.
Bij onafhankelijk gebruik beschermt de VT-50 personeel, schrikt 
agressie af en legt indien nodig bewijsmateriaal van bewijskwaliteit 
vast voor vervolging.
Integreert naadloos met VideoManager en toonaangevend CCTV-
videobeheer
Systemen via ONStream onze gateway-software voor 
camerastreaming, wat betekent vastgelegde beelden kunnen direct 
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worden gedeeld en bekeken door beveiligingspersoneel.
Kan worden toegewezen via RFID, wat betekent dat medewerkers 
eenvoudig hun eigen ID-kaarten gebruiken toegang krijgen tot een 
VideoTag die tijdens gebruik aan hen wordt toegewezen.
Door VideoTag-camera's toe te wijzen aan uw hele organisatie, in 
het geval van een grootschalige incidenten, realtime beelden vanuit 
meerdere gezichtspunten zijn toegankelijk en beoordeeld.

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 24/7 serviceteams op locatie

 Unieke programmering

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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Extra informatie

Sku VT-50-N

Categories Camera's

Tags edesix, vt-50

Bluetooth Nee

Display Nee

Wifi Nee

Geheugen-gb 8 gb

Opname-capaciteit 4 uur @ 720HD

Oplaadbaar Ja

Standbytijd 6 maanden
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