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„Globálisan elérhető, 
  biztonságos, bővíthető, 
  rugalmas tároló megoldás.”

EGYEDI AJÁNLAT

1. Jól képzett, biztonság- 
    orientált, globális, neurális
    hálózat

2. A Cawamo Edge eszközök 
    kiszolgálása világszerte

3. Védett, redundáns felhő

4. A biztonsági események 
    tárolása a felhőben

5. Teljes, végponttól végpontig 
    kialakított, web alapú videó-
    irányítási rendszer

6. Könnyített csatlakozás

Cawamo felhő
Hatékony neurális hálózat biztonsági helyzetekre
kiképezve

A Cawamo szakértő a piac hatékony biztonságkezelő
gyakorlatának átalakításában. Kisvállalatoknak és 
magánszemélyeknek kínálunk szakértelemmel megtervezett, 
kiváló minőségű biztonsági lehetőségeket, végponttól 
végpontig, melyekben az emberi és mesterséges intelligencia 
együtt van jelen az ügyfelek ingatlanában és ingatlanja körül 
bekövetkező biztonsági események megoldásában.
Szemléletünk és technológiánk által csökken a téves riasztások 
száma, mely lehetővé teszi a gyors cselekvést a tulajdon 
védelme érdekében, behatolások és riasztások esetén.

A Cawamo mesterséges intelligenciát használ a behatolások 
nyomon követésére a védendő területen, amely azonnali 
riasztást eredményez közvetlenül a tulajdonos mobiltelefonján 
az eseményről küldött információkkal – képekkel és a riasztást 
megelőző felvételekkel. Ehhez kétrétegű, edge és felhő 
architektúrát használunk.

Megosztjuk Cawamo felhasználóinkkal jól képzett, neurális 
hálózatunkat, így felhőnk a világon mindenütt kiszolgálja 
ügyfeleinket, mindenkit testre szabottan.

A Cawamo felhő a Cawamo Edge eszközzel összhangban 
működik, amely képes bármilyen meglévő biztonsági kamerát 
korszerű felhőnkhöz csatlakoztatni.
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Cawamo felhő

Tárolás                                                 
                                                             

Webes irányítás                                   

Csatlakozási sávszélesség                  
                                                             

Bővíthetőség                                       

Redundancia                                      
                                                             

Biztonság                                             

Lefedettség                                         

Helyi opciók                                        

Az ügyfelek biztonsági eseményeinek (kép és
riasztást megelőző videó) tárolási ideje: 14 nap

Teljesen web alapú videókezelő szoftver

Bármilyen csatlakozási sávszélességet támogat,
automata sávszélesség-kiosztó mechanizmus

Korlátlanul bővíthető felhő

Legmagasabb biztonsági szintű és terheléselosztó
felhő infrastruktúra

Teljeskörű engedélyezés és biztonság

Globális

Független felhő csomag - teljesen vagy részben -
helyszíni telepítés lehetőségével

CAWAMO -
GLOBÁLIS BIZTONSÁGI FELHŐ

 

A Cawamo felhő védett, redundáns,
kapacitásában bővíthető és centralizált
biztonsági megoldásokat kínál világszerte.
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