
מערכת

שליטה ובקרה



SNIPER BMS
,מערכת שליטה ובקרה בשילוב מערכות אבטחה

בנויה בטכנולוגית קוד פתוח המאפשר ביצוע של

.Angular-bootstrapשינויים ותוספות צד לקוח 

אפשרות לעבודה כתוכנת ענן המאפשרת גישה

ללא כל צורך בהתקנה, פשוטה וישירה דרך האינטרנט

וביצועים של המחשב מבלי לוותר על, ותלות בחומרה

.אבטחת המידע והצפנת הגישה לשרתים

תומך בגלישה מלאה דרך הדפדפנים, אין צורך בהתקנה

internt explorer , google chrome, firefox.

.וטבלטים, פלאפונים, תמיכה מלאה במכשירים חכמים

:התוכנה כוללת את המודולים הבאים

,מודול תחזוקה, יומן אירועים, זימון מבקרים, ניהול עובדים

.אנליטיקה, חיסכון באנרגיה, מנייה



:נגישות משתמש

,ראייה, אפשרות להפעלת התאמת נגישות עבור בעלי מוגבלות פיזית

.ומתקשים מסוגים אחרים, לקות למידה, קשיי קריאה

טקסטים, התאמת הנגישות מציעה פתרונות חלופיים לשימוש בצבעים

.גודל גופן ועוד, חלופיים לקישורים

:שפות

המערכת תומכת במגוון רחב של שפות כולל שינוי זרימת הטקסט

.ומשמאל לימין, מימין לשמאל



:שליטה במגוון המערכות הקיימות
.מערכת בקרת כניסה• 

.ס“טממערכת • 

.ואנליטיקהשילוב וידאו • 

(.זיהוי לוחית רישוי)LPRתמיכה ב • 

.מערכות בקרת פריצה• 

.מערכות גילוי אש• 

.מערכות בקרת מבנה• 

י פרוטוקולי“פלטפורמה רחבה להתממשקות לגורמים חיצוניים ע• 

.תקשורת תקניים

(.COP)מדידת נזילות אנרגטית של מדחסי מיזוג אוויר • 

.מיזוג אויר/ הפקת דוחות חשמל • 

:המערכת מספקת בקרה מרכזית
,חיסכון באנרגיה, סקירה מקיפה של כל פתרונות האבטחה בקרת המבנה

בזמן אמת מנקודת מבט מרכזית על כל תשתיות האבטחהמיידיומתן מענה 

לצרכי מעקב, כלי בדיקה להימצאות אבטחה, בנוסף. המקומיות והמרוחקות

.ויכולת זיהוי נקודות חולשה במערכת האבטחה, על ציוד ונוהלי אבטחה

הינה אמצעי למעקב ובקרת אתרים מנקודת מחשבב“השומערכת 

.בעזרת מפות סינופטיות אינטואיטיביות, אחת או יותר



:יתרונות מערכת

.אנדרואיד ועוד, טבלטים, פלאפונים: ניתן להריץ את התוכנה על כל הפלטפורמות הקיימות

.שילוב לבקרת כניסה מסוגים שונים

שרידות מערכת גבוהה בשילוב גיבוי חם במספר שרתים כולל

.יבוא ויצוא של מפות, עיצוב תגים, הנפקת תגים: מודולים כגון

.י תוכנת עיצוב מובנת“בניה ואיור של המערכת ע

.תמיכה במגוון רחב של פרוטוקולי תקשורת

.לימוד עצמי בשילוב סרטונים להוספת אביזרים

.תמיכה במגוון מדפסות

.OCRדרכונים ללא הקלדת / רישיון נהיגה / סריקה של תעודת זהות 

. תמיכה במספר גדול של תחנות עבודה ללא הגבלה

.סיסמאות והרשאות ללא הגבלה

.תמיכה ישירה בקיר מסך

.מערכת דינמית המשתנה בהתאם לרצון המשתמש

.MODBUSפלטפורמה רחבה להתממשקות לגורמים חיצוניים כשרת 

.סביבת עבודה ידידותית למשתמש



:מערכות נתמכות

ותעשייהלמבניםמתוכנתיםבקרים

מערכות הקלטה ומצלמותמערכות אזעקה מערכות גילוי אשבקרת כניסה

פרוטוקולי תקשורת לבקרה

גדרות אלקטרוניות

ROSSLAR

Apollo

SYNAL

GeoVision

Lanel

ZKTeco

Risco

Pima

Paradox

NOTIFIER

HOCHIKI

TELEFIRE

SIMPLEX

FCI

TELETEK

PLC SAIA

MITSUBISHI

MODICON

OMRON

GE

SIEMENS

UNITRONICS

CSI

HikVision

Provision

Axis

Dahua/ אנאליטיקה

GeoVision - LPR / אנאליטיקהוידאו

Avigilon

HTC - LPR

Bosch

Samsung

Kadcom

Milestone

DVTEL
BACnet

CSI Comm

LON WORKS

SNMP

OPC

MODBUS

S-Bus

Elfar



+ SNIPER:מבנה מערכת - HMI / SCADA



:גדר היקף אלקטרונית

בהתממשקות ישירה למערכת, גלאי גדר המשלב מספר טכנולוגיות

הגלאי מותקן על גבי מכשולים. המאפשר התרעה מוקדמתב“השו

המערכת, חומות או אפילו על קירות, גדרות מכל סוג: מסוגים שונים

.משולבת עם מצלמות מסוגים שונים להתקנה בתנאים קשים

:מצלמות ביטחון

מגוון עשיר של מצלמות ומערכות הקלטה מסוגים שונים

.ONVIFכולל ניתוח וידאו ומתיכה ב ב“השובהתממשקות למערכת 



LPRמערכת לזיהוי לוחיות רישוי:

י מערכת בקרת כניסה מובנת“ניהול חכם של זיהוי לוחיות רכב ע

כולל ניהול חניונים למספר, LPRהתממשקות למספרי ספקי , ב“בשו

.לקוחות באותו חניון

:קיר מסך

.לחדר שליטהב“השותמיכה דינמית בקיר מסך מובנה במערכת 



:תחנת עבודה ניידת

או “ טאבלט“בי תחנת עבודה לשרת “ניהול מרוחק של האתר ע

.התקנה ייחודית וקלה. טלפון חכם

:בקרת כניסה

כולל מגוון רחב של קוראיםב“השובקרת כניסה מובנת במערכת 

קבוצות, ניהול חניון/ הדפסת תגים ועיצובם : ומודולים כגון

מודול קפיטריה להנפקת, מספר גדול של משתמשים/ משתמשים 

...‘וכותלושי אוכל 



:סורק מסמכים לזימון וניהול מבקרים

/דרכונים / לסריקת תעודות זהות OCRסורק חכם בטכנולוגית 

.בבקרת הכניסה החוסך זמן וטעויות הקלדהמזולב. נהיגהרשיונות

:מערכת לניהול תאים

:מערכת לניהול תאים

...  תרופות ועוד/ מערכת לניהול תאים לנשק 

.ב“השומשתלבת במערכת 



:ב ברכב פיקוד“מערכת שו

לרכב פיקוד בשטח כוללב“בשושילוב של כל הרכיבים הנייחים 

3G/ עבודה בתקשורת אלחוטית 

.או כתחנת עבודהMAINב יכולה לתפקד כ “שוMOBILEמערכת ה 

:ב מרוחקות“מערכות ניהול שו

בתפזורת של “ חם”אפשרות לתחנות עבודה מרוחקות כולל גיבוי 

.שרתים ותחנות עבודה  /LTE.



:GISמפות

.  תמיכה במפות אקטיביות ופסיביות למערכות ניידות ונייחות

מודול סייר המאפשר למוקד לנהל מספר רב של אירועים ולקבל  

.את מיקום הסייר בזמן אמת



:מערכת גילוי אש

.תמיכה במגוון רחב של יצרני מערכות גילוי אש במגוון ערוצי תקשורת

:מערכות אזעקה

.תמיכה במגוון רחב של יצרני מערכות מיגון במגוון ערוצי תקשורת



:ניהול עובדים

.גם באמצעות אפליקציה, רישום שעות עבודה• 

בעזרתה ניתן לראות מתי, התחברות למיקום דרך האפליקציה• 

.התחיל העובד את יום העבודה ומתי סיים

י מגוון“שילוב מערכות בקרת כניסה לרישום הנוכחות ע• 

.בקרת כניסה ועוד, רחב של מכשירים הכוללים קוראי אצבע

כך שיהיה, שילוב בין יומן האירועים לניהול העובדים• 

של החברה באופן בפרוייקטיםניתן לשלב את העובדים 

לניתוח של שעות העבודה, ידני דרך שני המודולים

זמני ומהירות התגובה בפתרון, פרוייקטשהושקעו בכל 

.וביצוע של אחזקה מונעת, תקלות

הכוללות שעות, מגוון רחב של דוחות לגבי הנוכחות• 

.מחלה וימי חופש, עבודה



:מודול תחזוקה

.מכונות וציוד, מכשירים, ניהול יעיל של כל היבטי האחזקה במערכות• 

.לפי סוג הציוד ואופן הטיפולועיקבייםהגדרת נהלי עבודה מסודרים • 

.קבועותובתקופפות, קביעת טיפולים נדרשים לפי תאריך טיפול אחרון• 

.פתיחת וסגירת קריאות שירות כולל שיבוץ הגורם המטפל• 

.כולל סוג ואופן הטיפול, קביעת זמני טיפול במכשירים• 

.צריכת חומרי גלם על פי הטיפול הנדרש• 

ושימת דגש, תכנון פעולות אחזקה במתכונת שבועית של הטיפולים הקבועים• 

.על טיפולים שלא בוצעו כמתוכנן

ותזכורת על חידוש, אפשרות לתזמון טיפולים יזומים ללקוחות בקלות• 

.הטיפולים הנדרשים

.התראה על טיפולי אחזקה שלא בוצעו כמתוכנן• 



:הפקת דוחות חשמל

(.ז“תעו)מיזוג אוויר על פי תעריף משתנה / המערכת מפיקה דוחות חשמל • 

.ניתן לשלוח את החשבון באופן ידני או לחילופין באופן אוטומטי• 

.המערכת תומכת במיגון רחב של פרוטוקולים כך שאין תלות בסוג המונה• 



:חיסכון באנרגיה

.לימוד התנאים ומשטרי העבודה של המבנים• 

שילוב בין כל המערכות חשמל ומיזוג האוויר עם מערכות הביטחון• 

:לדוגמא, אנליטיקההכוללות 

כיבוי והדלקה של תאורה ומיזוג אוויר בחדרים בתלות בגלאי נפח של• 

.מערכת האזעקה

י מערכת בקרת הכניסה“ספירת מספר האנשים הנמצאים בבניין ע• 

להפעלה בנצילות ומקסימליות שלאנליטיקהומצלמות הכוללות 

.מדחסי מיזוג האוויר

.ז“התעוקירור המים לפי מחירי • 



:תוכנת מוקד/ יומן אירועים 

.גישה לנתוני הארגון דרך האינטרנט האירגונית או ברשת האינטרנט-זמינות • 

ברשת האינטרנטwebהמערכת פועלת בסביבת -עלויות תחזוקה נמוכות • 

השימוש בטכנולוגיה, האירגונית או ברשת האינטרנט על גבי שרת מאובטח

זו מאפשר הפעלה באתרים מרוחקים רבים ללא צורך בהתקנות ותחזוקת

.מערכות יקרות

המערכת בנויה כפלטפורמה פתוחה המאפשרת מקסימום-פלטפורמה • 

.גמישות למשתמש ללא צורך בהתערבות ספקית המערכת

בפיתוח המערכת הושקעו משאבים רבים תוך שימת דגש-הפעלת המערכת • 

.רב על ממשק רציף ויעיל

מאפשרAngularשימוש בטכנולוגיית -טכנולוגיות מתקדמות • 

.שימוש רציף ויעיל

כל שינוי או שדרוג הנעשה במערכת מופיע אוטומטית-שינויים והתאמות • 

.אצל כל המשתמשים בארגון



:מפות חום

,מפה המציגה את מעלות החום הנפלטות במקומות רגישים• 

.לדוגמא שרתים המרוכזים יחד

.לפי מיקום‘ מפות טרמיות מציגות באמצעות צבעים את פיזור הטמפ• 

.קיצוניות בשרתים‘ המערכת מתריעה על טמפ• 



:זימון אורחים

.א העוסק באישורי כניסה ובקרת כניסה“הקטנת כ• 

.אין צורך בבזבוז זמן לאימות במכשיר הקשר או הטלפון• 

.של זהות המבקר ופרטיומיידיאימות • 

.הודעה אוטומטית למזמין על בוא האורח• 

.הכול נשמר במחשב, הקץ לניירת ולמסמכים נלווים

.ומבוקשים, רשימה שחורה, התראות קוליות או חזותיות פג תוקף• 

.שער אוטומטית/ אפשרות לפתיחת דלת • 

התממשקות לבקרת כניסת עובדים דבר שיאפשר להשתמש

.בבקרת דלתות ממודרות לאורח• 



:צי רכבים/ ניהול משאיות 

בעזרת מודול זה ניתן לנהל את כל צי הרכבים של החברה הכולל שילוב עם• 

רישום לפי מספר, שנתיים, מודול התחזוקה לביצוע טיפולים חודשיים

.קילומטרים שהרכב נסע

.ניתן לדעת את מיקום הרכב בכל זמן נתון• 

.יש אפשרות לקבוע מסלולים מראש• 

.במידה וקיימת חריגה משמעותית מהמסלול תשלח התראה לחדר הבקר• 

מודול זה משולב עם אפליקציה למכשירים חכמים אשר שולחת את המיקום• 

.של הרכב בכל כמה דקות בתחילת הנסיעה ובסיום הנסיעה

.ניתן לצלם את מספר הקילומטרים של הרכב וניתוח התמונה יתבצע במרכז הבקרה• 

מאפשר ניהול מספר רב של אירועים ושינוע לפי מיקום של-מודול שומרים• 

.הגורמים הקרובים ביותר לאירוע

ומאפשר שידור תמונה מהשטח בשידור חי ודיווח, משולב עם יומן אירועים• 

.אוטומטי ללקוח בכל שלב של האירוע





:טלפון

:אתר אינטרנט

:אימייל

:פייסבוק

:אינסטגרם

073-2016344

www.hviil.co.il

info@hviil.co.il

HVI Security Solutions LTD

we_are_hvi


