Güvenlik tepki değil, bir stratejidir...
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Kablosuz Dijital Görüntü ve
Veri Transfer Sistemleri...
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Kablosuz Dijital Görüntü ve Veri
Transfer Sistemleri...

Herhangi bir karasal bağlantıya ihtiyaç duymadan
genişbandta data, internet, ses ve görüntü iletim
imkanı...

Wireless Veri Transferi...

Uygulama yapısı olarak noktadan noktaya (point to
point) ve noktadan çoklu noktaya (point to
multipoint) veri iletimi sağlayan kablosuz veri
transfer sistemlerimiz ile uzak mesafelere hızlı ve
güvenilir bir şekilde veri gönderimi yapılabilmektedir.

Örnek Uygulama : Point to Point

Uzak mesafeler arasındaki birimlere internet, ses,
video ve veri iletimi sunan sistemlerimiz; kablosuz ağ
kapsamını arttırmak isteyen şirketler, tüm kamu
kurum ve kuruluşları, kamera görüntülerini merkez
yönetim birimlerine aktarmak isteyen siteler, toplu
konutlar, belediyeler, üniversiteler ve alışveriş
merkezleri için idealdir.

Kullanım Alanları...
Alışveriş Merkezleri, Siteler ve Toplu
Konutlar, Belediyeler, Üniversiteler,
Kamera izleme merkezleri, Okullar,
Kurumsal şirketler, Fabrikalar, Karasal
bağlantı imkanı olmayan noktalar vs...

Resim : Başakşehir Konutları
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Her türlü hava şartlarında mükemmel
performans.
Yüksek güvenlik.
Geniş Band internet, ses, data, görüntü iletimi.
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Transfer Sistemleri...

Herhangi bir karasal bağlantıya ihtiyaç duymadan
genişbandta data, internet, ses ve görüntü iletim
imkanı...

Wireless Veri Transferi...

Uygulama Türleri...
Point to Point
( Noktadan Noktaya)
Point to Multi-point
(Noktadan Çoklu Noktaya)

Uzak mesafe iki nokta arası bağlantı (point to point ) ve bir merkezden birçok
noktaya bağlantı (point to multi-point) şeklinde kurulumunu yaptığımız
sistemlerimiz, on-line data entegrasyonu (Lan/Wan), IP/CCTV Kamera kontrol
imkanı, iki veya çoklu nokta arasında VoIP entegrasyonu, uzak PC yönetimi
ve kablosuz internet gibi uygulama türlerine sahiptir.

Örnek Uygulama : Point to Multi-Point
Bir siteye ait binalarda bulunan kameralar sayesinde bütün bir site cadde ve
sokakları kontrol altında tutulmakta ve kamera görüntüleri, wireless veri
transfer sistemi sayesinde site yönetimi kamera izleme merkezine on-line
ulaştırılmaktadır.
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