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Evinizi ve İşyerini Cep Telefonunuzdan izleyin..
Güvenlik sektörünün önde gelen şirketlerinden infoMET’in satışa sunduğu AverMedia
sistemi sayesinde güvenlik kamerası görüntüleri, GPRS üzerinden cep telefonu, PDA ve
bilgisayar aracılığıyla kolaylıkla takip edilebiliyor. Artık evinizi, işyerinizi ya da araç filonuzu
cep telefondan anında ve kolaylıkla izleyebilirsiniz.
Yüksek nitelikli güvenlik hizmetleri sunan İnfoMET, güvenlik kamerası görüntülerinin gerçek
zamanlı olarak cep telefonu, PDA ve kişisel bilgisayarlar üzerinden izlenmesine olanak
veren AverMedia sistemini satışa sundu. AverMedia sistemi, güvenlik kamerası
görüntülerine zaman ve mekandan bağımsız olarak sınırsız ulaşım imkanı sunuyor.
AverMedia sistemi, gerek ev kullanıcılarının gerekse farklı sektörlerden kurumsal
kullanıcıların güvenlik ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir çözüm oluşturuyor. Güvenlik
kamerası görüntülerinin kablosuz sistemler aracılığıyla anında izlenmesini sağlayan
AverMedia, pek çok farklı avantajı da beraberinde getiriyor. Hareketli araçlar içerisine
kurulmuş kameralar gerçek zamanlı olarak izlenebildiği gibi, birden fazla kamerayı aynı
anda takip etmek de mümkün olabiliyor. Aynı zamanda AverMedia sayesinde dilerseniz
önceden kaydedilmiş video görüntülerini de izleyebiliyorsunuz. Kameranın takip ettiği
alanda bir hareket olduğu zaman istenildiği takdirde kullanıcılara otomatik olarak uyarı
mesajı gönderebilen AverMedia, aynı zamanda diğer mevcut alarm sistemleriyle de entegre
olarak çalışabiliyor.
AverMedia sisteminden, Java uyumlu cep telefonları ve PDA’ların yanı sıra gerekli
donanıma sahip kişisel bilgisayarlar aracılığıyla da yararlanabilmek mümkün. Gelişmiş
video sıkıştırma ve kodlama teknikleri kullanılarak oluşturulan AverMedia sistemi, yüksek
kaliteli görüntü aktarılmasını mümkün kılıyor. AverMedia sistemi GPRS üzerinden çalışan,
yüksek görüntü kalitesine sahip bir kapalı devre kamera sistemi olarak da tanımlanabiliyor.
Finans kurumları, üniversite kampüsleri, havalimanları, dükkan, fabrika ve restoranlarda
kolaylıkla yararlanılabilen AverMedia, aynı zamanda mağaza zincirleri ile şantiyelerini
izlemek isteyen inşaat şirketleri tarafından da kullanılabiliyor. Tren, uçak, kamyon, otobüs,
polis araçları, ambülanslar ve her büyüklükteki deniz araçları gibi hareket halindeki taşıtlara
da kurulabilen AverMedia, kesintisiz ve yüksek nitelikli görüntü aktarımına olanak veriyor.
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AverMedia’nın bir diğer kullanım alanı ise konutlar. Gerek hane güvenliği gerekse bakıcı ve
çocukları izleme amaçlı kullanılabilen AverMedia, ekonomik maliyeti, güvenilirliği ve yüksek
teknolojisiyle dikkat çekiyor.
infoMET hakkında:
infoMET Güvenlik Sistemleri’nin uzmanlık alanları, alarm sistemleri, CCTV kamera
sistemleri, IP kamera sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, biyometrik parmak izi / göz irisi
okuma sistemleri, profesyonel sistem entegrasyonları ve tüm bunlardan oluşan anahtar
teslim çözümlerdir.
infoMET güvenlik çözümleri İstanbul Metrosu, Sayıştay Başkanlığı, Türkiye’de F ve L Tipi
cezaevleri, Deniz Kuvvetleri Karamürselbey Eğitim Merkezi ve İstanbul Valiliği gibi yüksek
güvenlik gerektiren devlet uygulamalarında aktif olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte
güvenlik ile birlikte estetiğinin önem kazandığı Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Binası, Tekin
Acar Kozmetik Genel Müdürlüğü, American Life Sigorta Genel Müdürlüğü Binası gibi
uygulamalarda başarı ile kullanılmaktadır.
infoMET birçok marka ürünün temininde, projelendirmesinde ve devreye almasında bilgi
birikimine sahiptir.

