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KVision DVR este o tehnologie modernă destinată supravegherii şi înregistrării 
video, audio, în format digital, având capacitate de memorare şi prelucrare a datelor, 
dar şi de generare a unor baze de date disponibile timp îndelungat. 

De asemenea, poate fi  interconectat prin reţele IP, generând o soluţie complexă, 
capabilă să îndeplinească cele mai exigente cerinţe de securitate.

Beneficii ›  Asigură funcţii de monitorizare automată a stării camerelor 
şi integrităţii bazei de date de înregistrări, crescând nivelul 
încrederii operatorilor în sistem.

›  Permite căutarea, aproape instantanee, a imaginilor 
înregistrate şi redarea acestora local, sau pe orice client 
din reţea.

›  Este un echipament de înregistrare a imaginilor video de la 
camere analogice, asigurând o platformă deschisă integrării 
oricărui tip de camere.



›  Retail - magazine mici
›  Cazinouri
›  Şcoli, grădiniţe, after school
›  Bănci
›  Hoteluri – recepţie/primire oaspeţi
›  Fabrici mici cu hale de producţie
›  Birouri

›  Vile 
›  Case de vacanţă
›  Pensiuni

›  Asigură redarea instantanee a 
evenimentelor live & playback prin modulul 
de alarmare.
›  Redă cu rapiditate datele înregistrate, 
indiferent de mărimea bazei de date.
›  Permite ajustarea calităţii video în funcţie 
de parametrii setaţi.
›  Oferă un algoritm de gestionare a bazei de 
date, care implică verificarea şi corectarea 
oricărei neconformităţi apărute.
›  Permite setarea fiecărei camere video în 
funcţie de condiţiile de luminozitate, pe timp 
de zi şi de noapte.
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