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PREDSTAVITEV

Synology Surveillance Station

Zavarujte dom z nadzornim sistemom
..Nadzorni sistem s štirimi kamerami IP dobite že za dobrih 700 evrov..

Za varovanje svojega doma lahko preprosto
poskrbite sami. Rešitve za nadzor Synology
omogočajo vsestranske možnosti za zaščito
osebne varnosti in nadzor vašega doma. Surveillance Station 6.3 je brezplačen program, ki
ga lahko prenesete iz Paketnega centra na
spletni strani proizvajalca Synology.
Synology Surveillance Station lahko poganjate na večini strežnikov NAS Synology, ki so
bili predstavljeni v zadnjih petih letih. Od
zmogljivosti posamezne naprave pa je odvisno število kamer, ki jih v sistem lahko
priključite. Na primer, model DS-215j podpira
do 10 kanalov, ki simultano prenašajo posnetke v visoki ločljivosti 240 slik na sekundo in
720p. Že v osnovi vsebuje 2 brezplačni licenci
za kamere, podpira pa uporabo do 10 kamer.

Zmogljiv in zanesljiv nadzor
Synology Surveillance Station podpira preko
1.700 modelov kamer 63 različnih proizvajalcev. S podporo za Windows AD in LDAP je upravljanje sistema enostavno in centralizirano.
Najnovejša različica Surveillance Station 6.3
poleg brskalnikov Internet Explorer, Chrome
in Firefox podpira tudi Safari za računalnike
Mac. Za doseganje celovite zaščite Surveillance Station 6.3 zagotavlja nemoteno snemanje tudi v primeru nedosegljivosti omrežja,
posnetki so shranjeni in samodejno združeni
v trenutku, ko se mrežna povezava ponovno
vzpostavi.

Omogoča samostojno odpravljanje popačenj,
ki jih ustvarjajo večlečne in panoramske kamere. Tako pridobljeni panoramski pogledi simultano omogočajo več edinstvenih perspektiv visoke ločljivosti, ki pokrivajo področja
nadzora, ne da bi morali zato kupiti dodatne
kamere.
Z bogatimi možnostmi upravljanja na zaslonu,
ki vključujejo urejanje kamer, je mogoče
takojšnje predvajanje posnetkov za gledanje
v živo. Upravljanje omogoča vrtenje kamer v
do 32 smereh, hitro povrnitev na privzeto
nastavitev, fokusiranje in nastavljanje zaslonke. Upravljanje e-zemljevidov pa je podprto s
predogledi kamer. Surveillance Station lahko
prenaša vnose v živo in z možnostjo samodejnega prilagajanja osveževanja in ločljivosti
slike zagotavlja nemoten nadzor tudi na poti.

lastnostmi, kot so pametno iskanje, napredno
filtriranje in bolj priročno deljenje.
DS-215j poganja 2-jedrni procesor s koprocesorjem za računanje operacij s plavajočo
vejico, ki mu omogoča večopravilnost in
hitrejše procesiranje multimedijskih vsebin.
Nadgradnja omogoča DS-215j hitrosti branja
podatkov več kot 111 megabajtov na sekundo
in zapisovanja 87 megabajtov na sekundo.
Obenem pa ohranja nizko porabo energije –
13,4 vata v polnem delovanju in 5,3 vata v
času hibernacije diskov. Hitrejši prenos
datotek pa še dodatno pospeši superhitri
vmesnik USB 3.0. 
(P. R.)
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Računalniške novice

Poleg nadzorne postaje pa so strežniki NAS
uporabni še za vrsto drugih nalog. Strežnik
DS-215j prinaša obilo naprednih tehnologij, ki
uporabnikom omogočajo organizacijo in
deljenje podatkov ter uporabo zmogljivih aplikacij. Na voljo je cela paleta uporabnih programov. Varno boste hranili svoje podatke in
jih delili s svojimi prijatelji in znanci. Postavili
si boste lahko svoj zasebni oblak, ves čas vam
bodo na voljo za deljenje in prikazovanje vaše
fotografije, glasba in videoposnetki. Video
Station, Photo Station , Audio Station in drugi
uporabni programi so na voljo tudi v obliki
mobilnih aplikacij, ki so izboljšane z novimi
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