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értékteremtés



értékmentés

ASPeX KFT.
…a KOMPLEX és MEGBÍ
MEGBÍZHATÓ
ZHATÓ megoldá
megoldások szá
szállí
llítója…
ja…
info@
info@aspex.hu,
aspex.hu, www.aspex.hu



Tapaszatalat
Cégünk kü
külfö
lföldi multinacioná
multinacionális, valamint hazai kiskis- és kö
középvá
pvállalatok, önkormá
nkormányzatok belsı
belsı
beszá
beszállí
llítójaké
jaként, esetenké
esetenként orszá
országokon átívelı
velı, tö
több telephelyes informatikai és egyé
egyéb há
hálózati
megoldá
megoldások tervezé
tervezésével, kivitelezé
kivitelezésével valamint a telepí
telepített rendszerek üzemelteté
zemeltetésével,
felü
felügyeleté
gyeletével,
vel, kellé
kellékanyag ellá
ellátásával foglalkozik.



Elhivatottsá
Elhivatottság
Maximá
Maximálisan elhivatottak vagyunk ügyfeleink professzioná
professzionális kiszolgá
kiszolgálására, problé
problémáik
megé
megérté
rtésére, költsé
ltséghaté
ghatékony megoldá
megoldására. Munkatá
Munkatársaink taná
tanácsadó
csadói szemlé
szemlélető
lető, mé
mély
technoló
technológiai tudá
tudással rendelkezı
rendelkezı szakemberek. Felké
Felkészü
szültsé
ltségünk és sok éves tapasztalatunk a
garancia arra, hogy szolgá
szolgáltatá
ltatásaink szí
színvonala a legjobbak kö
közötti elsı
elsıbbsé
bbséget biztosí
biztosítsa
ügyfeleink szá
számára.



Érté
rtékteremté
kteremtés, érté
rtékmenté
kmentés
Az elmú
elmúlt idı
idıszakban jelentı
jelentıs energiá
energiát fektettü
fektettünk a kü
külté
ltéri megfigyelı
megfigyelı és elemzı
elemzı rendszerek
költsé
é
ghaté
é
kony
tervezé
é
s
é
re,
fejleszté
é
s
é
re.
.
Az
idevonatkozó
ó
jogi
szabá
á
lyozá
lts ghat
tervez
fejleszt re
idevonatkoz
szab lyozások tanulmá
tanulmányozá
nyozása
utá
után, felkutattuk illetve a referenciá
referenciák ré
révén megismertü
megismertük azokat a piacvezetı
piacvezetı beszá
beszállí
llítókat,
kat,
amelyek minı
minısített és a ható
hatóságok által engedé
engedélyezett termé
termékeire tá
támaszkodva, a rendı
rendırsé
rségi és
lakossá
á
gi
elvá
á
r
á
sokat
maximá
á
lisan
szem
elı
ı
tt
tartva,
egy
való
ó
ban
komplex
de
rugalmasan
lakoss
elv
maxim
el
val
tová
továbbfejleszthetı
bbfejleszthetı rendszert ajá
ajánlunk az Önök figyelmé
figyelmébe.



Kiszolgá
Kiszolgálás
Igé
Igény szerint fö
fölmé
lmérjü
rjük a helyi adottsá
adottságokat, lehetı
lehetıségeket és kidolgozzuk az Önök
legmegfelelı
legmegfelelıbb, legkö
legköltsé
ltséghaté
ghatékonyabb megoldá
megoldását, mely pé
pénzü
nzügyi há
hátteré
tterének biztosí
biztosításához,
pályá
lyázatí
zatírási segí
segítsé
tséget, de aká
akár rugalmas ré
részletfizeté
szletfizetési konstrukció
konstrukciókat is kí
kínálunk.



Partnereink elé
elégedettsé
gedettsége, Ügyfeleink nyugalma a Mi sikerü
sikerünk…
nk…

…Ízirájder, öcsém
… avagy a hagyomá
hagyományos megfigyelı
megfigyelırendszerekrı
rendszerekrıl általá
ltalában …



A rendı
rendırsé
rségi felmé
felmérések alapjá
alapján a Magyarorszá
Magyarországon elkö
elkövetett vagyon elleni bő
bőncselekmé
ncselekmények
többsé
bbségénél gépjá
pjármő
rmőveket az esetek nagy ré
részé
szénél kö
körözött szemé
személyautó
lyautókat haszná
használnak az
elkö
elkövetı
vetık. A sajnos cseké
csekélyszá
lyszámú sikeres felderí
felderítésekné
seknél dö
döntı
ntı szerepe van a szemtanuk
vallomá
vallomásának, fontos a gyanú
gyanúsnak vé
vélt já
jármő
rmővek szí
színének, tí
típusá
pusának, esetleg rendszá
rendszámának
ismerete.



Analitika
A hagyomá
hagyományos megfigyelı
megfigyelırendszerek nem rendelkeznek automatikus objektumı
objektumırzé
rzési,
si, gépjá
pjármő
rmő
azonosí
í
t
á
si,
kié
é
rté
é
kelé
é
si
illetve
az
indokolt
esetekben
riasztá
á
si
funkció
ó
kkal,
,
í
gy
a
azonos
ki rt kel
riaszt
funkci kkal
megfigyelı
megfigyelıközpontokban monoton, fá
fáradtsá
radtságos és drá
drága emberi élımunká
munkát illetve az automatikus
elemezé
elemezések, kié
kiérté
rtékelé
kelések hiá
hiányá
nyában rendkí
rendkívüli, nem elvá
elvárható
rható koncentrá
koncentráció
ciós ké
képessé
pességeket
igé
é
nyelnek.
Az
á
tlagos
megfigyelı
ı
rendszerek
sem
a
helyi,
sem
az
orszá
á
gos
szinteken
nincsenek
ig
megfigyel
orsz
összekapcsolva,
sszekapcsolva, így jelentı
jelentısen nehezí
nehezítve az orszá
országos és terü
területi nyomozati szervek munká
munkáját,
csö
csökkentve azok haté
hatékonysá
konyságát.



Elemzé
Elemzési ké
képessé
pesség
Több, má
már telepí
telepített átlagos megfigyelı
megfigyelırendszer rö
rögzí
gzített ké
képminı
pminısége, azok nagyí
nagyítható
thatósága,
elemzé
elemzési ké
képessé
pességei nem kevé
kevés kí
kívánnivaló
nnivalót hagynak maguk utá
után, ezzel szemben a Pannon Pajzs
rendkí
rendkívül részletgazdag,
szletgazdag, kivá
kiváló minı
minıségő felvé
felvételekkel és haté
hatékony, folyamatosan fejlesztett,
ingyenes elemzı
elemzı-kié
kiérté
rtékelı
kelı rendszerrel áll ügyfelei rendelkezé
rendelkezésére.



Költsé
ltséghaté
ghatékonysá
konyság
A hagyomá
hagyományos té
térfigyelı
rfigyelı rendszerek üzemelteté
zemeltetési költsé
ltségei igen magasak,
magasak, mert a felhaszná
felhasznált
kamerá
kamerák forgó
forgó, kopó
kopó alkatré
alkatrészeket tartalmaznak.

Tervezéstıl a kivitelezésig
… a szü
szüksé
kségszerő
gszerő jogi szabá
szabályozá
lyozásoktó
soktól a költsé
ltséghaté
ghatékony üzemelteté
zemeltetésig…
sig…



Vonatkozó
Vonatkozó jogi szabá
szabályozá
lyozások, elvá
elvárások megismeré
megismerése, alkalmazá
alkalmazása
 Közterü
zterület figyelé
figyelés szabá
szabályai, elvá
elvárásai





Nemzeti Hí
Hírkö
rközlé
zlési Ható
Hatóság vonatkozó
vonatkozó elvá
elvárásai
Adatvé
Adatvédelmi Biztos vonatkozó
vonatkozó szabá
szabályozá
lyozásai

Vonatkozó
Vonatkozó partneri szerzı
szerzıdések megkö
megkötése az érintettekkel



Engedé
Engedélyek megké
megkérése
 Nemzeti Hí
Hírkö
rközlé
zlés Ható
Hatóság engedé
engedélyeinek beszerzé
beszerzése
 Áramszolgá
ramszolgáltató
ltató energiavé
energiavételezé
telezési hely kialakí
kialakítási engedé
engedélyek, szerzı
szerzıdések
 Áramszolgá
ramszolgáltató
ltató (esetleg kommuniká
kommunikáció
ciós szolgá
szolgáltató
ltató) oszlophaszná
oszlophasználati engedé
engedélyek
 Közútkezelı
tkezelıi engedé
engedélyek (kamerá
(kamerák és a kö
kötelezı
telezı informá
informáló táblá
blák elhelyezé
elhelyezésére)
 Belü
Belügyminiszté
gyminisztérium Gé
Gépjá
pjármő
rmő Nyilvá
Nyilvántartá
ntartásához felhaszná
felhasználói engedé
engedély, csatlakozá
csatlakozási kó
kódok



Tervezé
Tervezés, kivitelezé
kivitelezés
 Terepviszonyok, helyi infrastrukturá
infrastrukturális adottsá
adottságok felmé
felmérése
 Költsé
ltséghaté
ghatékony esetleg tö
többfunkció
bbfunkciós, biztonsá
biztonságos mó
módszerek alkalmazá
alkalmazása
 Pénzü
nzügyi forrá
források haté
hatékony kiakná
kiaknázása, pá
pályá
lyázati és egyé
egyéb tá
támogatá
mogatási formá
formák felkutatá
felkutatása



Üzemelteté
zemeltetés, karbantartá
karbantartás
 Garanciá
Garanciális és garanciá
garancián tú
túli átalá
talánydí
nydíjas, vagy eseti karbantartá
karbantartás
 Távfelü
vfelügyelet

Mobotix
…az IP videó
videó új arca. A beé
beépített Linux alapú
alapú szoftverrel
behozhatatlan elı
elınyt jelent az analó
analóg videó
videó technoló
technológiá
giával
és a hagyomá
hagyományos IP kamerá
kamerákkal szemben...



Német partnerü
partnerünk a Mobotix különleges technoló
technológiá
giájának kö
köszö
szönhetı
nhetıen nagyon rö
rövid idı
idı alatt
fejlı
fejlıdött a legnevesebb kameragyá
kameragyártó
rtók élvonalá
lvonalába. A megapixel felbontá
felbontású, éjjel/nappali,
intelligens IP biztonsá
biztonsági kamerá
kamerák piacá
piacán 60% feletti ré
részesedé
szesedéssel napjainkra vezetı
vezetı pozí
pozíció
ciót
szerzett, az egé
é
sz
vilá
á
gra
kiterjedı
ı
kereskedelmi
é
s
szerviz
há
á
tté
é
rrel
rendelkezik.
eg
vil
kiterjed
h tt



A nagyfelbontá
nagyfelbontású megfigyelı
megfigyelırendszer elı
elınye
A Mobotix kamerá
kamerák 3,1 MP rö
rögzí
gzített ké
képe rendkí
rendkívül részletgazdag,
szletgazdag, ennek eredmé
eredményeké
nyeként egy
kamera nagyobb terü
terület megfigyelé
megfigyelésére ké
képes (15(15-3030-4545-6060-9090-180, de aká
akár 360 fokban is), a
rögzí
gzített képek elemezé
elemezési ké
képessé
pessége, nagyí
nagyítható
thatósága kivá
kiváló, ezzel csö
csökkenthetı
kkenthetı a szü
szüksé
kséges
kamerá
kamerák szá
száma, így vé
végsı
gsı soron csö
csökkennek a kö
költsé
ltségek.



A Mobotix decentralizá
decentralizált rendszere, sajá
saját tö
tömörítési, tá
tárolá
rolási eljá
eljárással
A Mobotix kamerá
kamerák a beé
beépített decentralizá
decentralizált feldolgozó
feldolgozó rendszernek és a sajá
saját fejleszté
fejlesztéső,
szabadalmaztatott tö
tömörítési eljá
eljárásnak kö
köszö
szönhetı
nhetıen, versenytá
versenytársaikná
rsaiknál haté
hatékonyabban ké
képesek
tová
továbbí
bbítani a felvé
felvételeket, valamint kiszolgá
kiszolgálásukra kisebb teljesí
teljesítmé
tményő
nyő, lé
lényegesen olcsó
olcsóbb
árkategó
rkategóriá
riájú tároló
roló (helyben SD memó
memóriaká
riakártya, merevlemez ; tá
távoli rö
rögzí
gzítı központban alacsony
árfekvé
rfekvéső NAS szerver) és megjelení
megjelenítı eszkö
eszközök is elegendı
elegendıek. A kamerá
kamerák tá
távoli elé
elérését IP
hálózaton keresztü
keresztül, a beé
beépített sajá
saját fejleszté
fejlesztéső biztonsá
biztonsági rendszereknek kö
köszö
szönhetı
nhetıen az
idegenkező
idegenkezőség teljes kizá
kizárása mellett tehetjü
tehetjük meg.



Robosztus rendszer, alacsony karbantartá
karbantartás igé
igény
A Mobotix kamerá
kamerák nem tartalmaznak mozgó
mozgó alkatré
alkatrészt (lencse(lencse- vagy kamera mozgató
mozgató motor,
mechanikus írisz, stb.), ennek kö
köszö
szönhetı
nhetıen karbantartá
karbantartási igé
igényü
nyük minimá
minimális. A szé
széles mő
mőködési
hımérsé
rsékleti tartomá
tartománynak kö
köszö
szönhetı
nhetıen ((-30°
30°  +60°
+60°C) nincs szü
szüksé
kség kamerafő
kamerafőtésre vagy
szellı
szellızteté
ztetésre, a kamera tá
tápellá
pellátása mindö
mindössze 3 wattot igé
igényel.

Mobotix
…az IP videó
videó új arca. A beé
beépített Linux alapú
alapú szoftverrel
behozhatatlan elı
elınyt jelent az analó
analóg videó
videó technoló
technológiá
giával
és a hagyomá
hagyományos IP kamerá
kamerákkal szemben...



Hangá
Hangátvitel
A Mobotix kamerá
kamerákná
knál lehetı
lehetıség van hangfelvé
hangfelvétel rö
rögzí
gzítésére is, illetve egyedü
egyedülálló
lló módon a
kamerá
kamerákba épített hangszó
hangszórókon keresztü
keresztül informá
információ
ció is kö
közölhetı
lhetı az adott megfigyelé
megfigyelési pontokon.



Nincs licencdí
licencdíj
A Mobotixná
Mobotixnál nincs szoftver licenc kö
költsé
ltség, mivel a szü
szüksé
kséges szoftvert illetve a beé
beépített WEB
szervert a kamera ára tartalmazza. Ez korlá
korlátlan, ingyenes felhaszná
felhasználói jogot biztosí
biztosít, bá
bármennyi
kamera is van a rendszerben.



Kompatibilitá
Kompatibilitás
A Mobotix ingyenes,
ingyenes, kö
központi rö
rögzí
gzítı-elemzı
elemzı rendszeré
rendszeréhez egyedü
egyedülálló
lló módon bá
bármilyen
IP kamera csatlakoztatható
csatlakoztatható, így má
már meglé
meglévı telepí
telepített IP kamerarendszerek is.



Alkalmazott kameratí
kameratípusok

Sigmoid
…a rendszá
rendszámfelismerı
mfelismerı rendszerek specialistá
specialistája…
ja…



Innová
Innováció
ció
Straté
Stratégiai beszá
beszállí
llító partnerü
partnerünk a Sigmoid évek óta foglalkozik rendszá
rendszámazonosí
mazonosító és kié
kiérté
rtékelı
kelı
rendszerek fejleszté
fejlesztésével. Legú
Legújabb innová
innováció
ciója az a Windows alapú
alapú, tö
többcsatorná
bbcsatornás, há
hálózati (IP)
fix kamerá
kamerás architektú
architektúra, amely joggal nevezhetı
nevezhetı a mai haté
hatékony bő
bőnmegelı
nmegelızés és felderí
felderítés
egyik legfejlettebb eszkö
eszközének.
nek. A rendkí
rendkívül idı
idıigé
igényes és fá
fáradsá
radságos kamerafelvé
kamerafelvételek
elemzé
elemzésével ellenté
ellentétben, gyors leké
lekérdezé
rdezési és riasztá
riasztási lehetı
lehetıségek mellett juthat a felhaszná
felhasználó
fontos informá
információ
ciókhoz: melyik kamera felvé
felvételé
telén, mely idı
idıben, milyen rendszá
rendszámú autó
autó haladt át..



PANNON PAJZS
rendszerü
rendszerünk a telepü
településen elhelyezett videokamerá
videokamerák ké
képeit rá
rádió
diófrekvenciá
frekvenciás (WIFI) esetleg
vonalas (UTP, FTP, FIBER) összekö
sszekötteté
ttetéssel juttatja a helyi rö
rögzí
gzítı elemzı
elemzı központba, ahol a
képeket egy kö
ö
zponti
szá
á
m
í
t
ó
g
é
p
feldolgozza.
A
feldolgozá
á
s
sorá
á
n
a
rendszá
k
sz
feldolgoz sor
rendszámok azonosí
azonosítása utá
után
a BM Gé
Gépjá
pjármő
rmő nyilvá
nyilvántartá
ntartásbó
sból leké
lekérdezi az adott gé
gépjá
pjármő
rmő azonosí
azonosítóhoz tartozó
tartozó részletes
adatokat,
adatokat, majd azokat a ké
késıbbi esetleges elemzé
elemzések miatt helyben illetve meghatá
meghatározott tá
távoli
terü
területi vagy orszá
országos nyomozati szervek szerverein tárolja.
rolja. A nagyobb rendelkezé
rendelkezésre állá
llás igé
igénye
miatt, a helyben is letá
letárolt, napi frissí
frissítéső valamint a való
valósidejő
sidejő ORFK kö
körözési adatbá
adatbázisok
alapjá
alapján, szü
szüksé
kség eseté
esetén (kö
(körözött, forgalombó
forgalomból kivont, mő
mőszakival nem rendelkezı
rendelkezı, sajá
saját
hatá
hatáskö
skörben megfigyeltetett gé
gépjá
pjármő
rmő) az elı
elıre beá
beállí
llított riasztá
riasztásokat
sokat elvé
elvégzi
(tá
(távoli kliens, email, sms).
sms).



Megbí
Megbízható
zhatóság, haté
hatékonysá
konyság
A rendszá
rendszámfelismerı
mfelismerı rendszer felismeré
felismerési biztonsá
biztonsága fü
függ a lá
látási viszonyoktó
viszonyoktól, és a rendszá
rendszám
sérüléseitı
seitıl. Optimá
Optimális esetben a felismeré
felismerési biztonsá
biztonság nappal 95%, éjszaka 85% körüli. A BM
Gépjá
pjármő
rmő nyilvá
nyilvántartá
ntartásbó
sból tö
törté
rténı ingyenes leké
lekérdezé
rdezéshez a rendı
rendır sajá
saját kó
kódja szü
szüksé
kséges. Az
utó
utólagos elemzé
elemzések, kié
kiérté
rtékelé
kelések sorá
során lehetı
lehetıség van az autó
autó szí
színe, tí
típusa, üzembentartó
zembentartója,
de aká
akár a rendszá
rendszáma vagy annak tö
töredé
redéke alapjá
alapján tö
törté
rténı visszakeresé
visszakeresésre is.

Sigmoid
…a rendszá
rendszámfelismerı
mfelismerı rendszerek specialistá
specialistája…
ja…



Mobilitá
Mobilitás
A rendszer ré
része egy LAPTOP (pl. já
járır autó
autóban) is, amely rá
rádió
diós (WIFI) összekö
sszekötteté
ttetésben áll a
szerverrel, így folyamatosan nyomon kö
követhetı
vethetı rajta az összes riasztá
riasztás, illetve a rö
rögzí
gzített kamerá
kamerák
élıképei. A rendı
rendır a kamerá
kameráktó
któl fü
függetlenü
ggetlenül eseti rendszá
rendszámokkal (ké
(kézzel beí
beírva) azonosí
azonosított
informá
információ
ciókat is leké
lekérdezhet a BM adatbá
adatbázisá
zisából.



Opcioná
Opcionális bı
bıvítési lehetı
lehetıségek
Kizá
Kizárólag a PANNON PAJZS rendszerben alkalmazott, minden igé
igényt kielé
kielégítı, tö
többcsatorná
bbcsatornás
fejleszté
fejlesztés a szakemberek szerint is új tá
távlatokat nyitott a bő
bőnmegelı
nmegelızés illetve bő
bőnfeltá
nfeltárás
haté
hatékonysá
konysága teré
terén. Opcioná
Opcionálisan lehetı
lehetıség nyí
nyílik a rendszerhez csatlakoztatott, kamera mellé
mellé
telepí
telepített, radaros való
valós sebessé
sebességmé
gmérı és kijelzı
kijelzı, mé
mérési eredmé
eredményeinek feltü
feltünteté
ntetésére a kamera
felvé
felvételé
telén, eredmé
eredmények kü
külön fé
fényké
nyképes tá
tárolá
rolására és gyors visszakeresé
visszakeresésére.

A kö
közösen fejlesztett rendszer sikeressé
sikeressége a fejlesztı
fejlesztık né
nélkü
lkülözhetetlen tapasztalati
tudá
tudásán és a rendkí
rendkívül megbí
megbízható
zható egyben magas szí
színvonalú
nvonalú alkalmazott technoló
technológiá
gián
alapszik. A rendszer fejlesztı
fejlesztıi elkö
elkötelezté
telezték magukat a szoros partneri együ
együttmő
ttmőködésre, ezé
ezért a Pannon
Pajzs rendszer kivitelezé
kivitelezése, csak az emlí
említett beszá
beszállí
llítói partnerek kizá
kizárólagos kö
közremő
zremőködésével
képzelhetı
pzelhetı el. Így tudjuk ügyfeleink szá
számára biztosí
biztosítani azt a minı
minıséget, amely hosszú
hosszútávon
elé
elégedettsé
gedettségüket, nyugalmukat, adott esetben
telepü
településük biztonsá
biztonságát szolgá
szolgálja.

Közterület figyelı és forgalomkiértékelı kamerarendszer
www.ASPEX.hu, www.PANNONPAJZS.hu

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET !

Település és Országépítı munkájukhoz kívánunk töretlen sikereket,
és kifogástalan egészséget !

érté
rtékteremté
kteremtés
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rtékmenté
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