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Sony Micro Battery 

Izberite baterije, prijazne do okolja
Synology Surveillance Station 6.3 Beta 

Nadzorni sistem na strežniku NAS
..Odzivna, večnamenska in intuitivna nadzOrna pOstaja z mOžnOstjO priključitve dO 64 kamer..

Zmožnosti upravljanja nadzornih sistemov 
postajajo vse bolj pomembna lastnost sodob-
nih strežnikov NAS. Synology tudi na tem 
področju orje ledino. Rešitve za nadzor Synolo-
gy omogočajo vsestranske možnosti za zaščito 
vaše osebne varnosti in nadzor vašega doma ali 
poslovnih prostorov. 
Synology Surveillance Station lahko poganjate 
na večini strežnikov NAS Synology, ki so bili 
predstavljeni v zadnjih petih letih. Od zmoglji-
vosti posamezne naprave pa je odvisno število 
kamer, ki jih v sistem lahko priključite. Na primer, 
model DS-214play podpira do osem kamer, sic-
er pa z zmogljivejšimi napravami lahko uprav-
ljate do 64 kamer. 
Surveillance Station Synology podpira preko 
1.700 modelov kamer 63 različnih proizvajalcev. 
Za lažje nadgrajevanje in dodajanje novih kam-
er IP je uveden seznam podprtih kamer in nji-
hovih lastnosti (Device Pack), ki ga najdete na 
proizvajalčevi spletni strani. S podporo za Win-
dows AD in LDAP je upravljanje sistema eno-
stavno in centralizirano. Funkcija paketnega 

urejanja obveščanja pa še dodatno preprečuje 
napake, ki nastanejo zaradi ročnega upravljanja 
posameznih delov večjih sistemov nadzora. 
Upravljanje je s spletnim vtičnikom omogočeno 
v različnih brskalnikih. Najnovejša različica Sur-
veillance Station 6.3 Beta, sedaj poleg brskal-
nikov Internet Explorer, Chrome in Firefox, pod-
pira tudi Safari za računalnike Mac. Zagotavlja 
do 6-kratno povečanje hitrosti osveževanja, 
medtem ko omogoča sočasno spremljanje do 
64 kanalov v ločljivosti 720 p. 

zmOgljiv in izjemnO zanesljiv nadzOr 
Za doseganje celovite zaščite Surveillance Sta-
tion 6.3 podpira snemanje ob mejnih pogojih in 
slabih povezavah, kar zagotavlja nemoteno sne-
manje tudi v primeru nedosegljivosti omrežja. 
Za učinkovit nadzor na poti, vključno s sneman-
jem na avtobusih/vlakih ali letalih, bodo shran-
jeni posnetki samodejno združeni v trenutku, ko 
se mrežna povezava ponovno vzpostavi. Sur-
veillance Station omogoča samostojno odprav-
ljanje popačenj, ki jih ustvarjajo večlečne in 
panoramske kamere. Tako pridobljeni pan-
oramski pogledi simultano omogočajo več 
edinstvenih perspektiv HD, ki pokrivajo po-
dročja nadzora, ne da bi morali za to kupiti do-
datne kamere. Tako izdatno zmanjšuje skupne 
stroške lastništva nadzornega sistema.  

intuitivna in preprOsta navigacija 
Upravljanje je na voljo na ekranu, vključno s 
PTZ-jem v do 32 smereh, hitro povrnitvijo na 
privzeto nastavitev, fokusiranjem in nastavljan-
jem zaslonke. Upravljanje e-zemljevidov je pod-
prto s predogledi kamer. V Časovnici je podprto 
tudi samodejno nastavljanje poletnega oziroma 
zimskega premika ure. Najbolj zahtevni uporab-

niki, ki upravljajo večje število kamer, lahko zdaj 
s podporo za igralne palice (Joystick) nadzor 
upravljajo še učinkoviteje. Na drugi strani pa la-
hko z obogatenimi možnostmi upravljanja na 
zaslonu, ki vključujejo urejanje kamer in 
takojšnje predvajanje posnetkov za gledanje v 
živo, še dodatno izboljšajo delovne tokove za 
boljšo učinkovitost. 
Surveillance Station je brezplačen program, ki 
ga lahko prenesete iz Paketnega centra na 
spletni strani proizvajalca Synology. Surveil-
lance Station 6.3 je standardno nameščen z 
dvema brezplačnima licencama za kamere.  (P. R.)

Nadzorni sistem s štirimi kamerami IP 
dobite že za 709,88 evra: 
•	 Synology	DS-114	(149,00	€),	
•	 trdi	disk	WD	2	TB	SATA3	(81,70	€),	
•	 Camera	Licence	Pack	(2x)	(84,00	€),	
•	 nadzorna	 kamera	 IP	 FOSCAM	 (3x)	 –	 za	 
zunanjo	uporabo	(201,60	€),	

•	 nadzorna	 kamera	 IP	 FOSCAM	 (1x)	 –	 za	 
notranjo	uporabo	(65,57	€).	
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