Vernieuwde ADI Website!
Wellicht hebt u het inmiddels ervaren; de ADI website is verbeterd!
Naast cosmetische vernieuwingen zijn ook tal van functionele
verbeteringen doorgevoerd. Enkele voorbeelden;
- Navigatie op winkel per product met filtermogelijkheden
- Productindeling zoals in de catalogus
- Verbeterd en versneld bestelproces
- Verbeterde weergave en navigatie snelheid

Nieuwsgierig? Ga direct naar de vernieuwde ADI website!
Nog geen account? Vraag hier een online account bij ons aan.

ADI trainingen op de website
ADI verzorgt zowel technische producttrainingen als algemene trainingen,
welke uw organisatie ondersteunen met kennis en wetenswaardigheden,
maar ook bijvoorbeeld regelgeving en toepassingsmogelijkheden. Zorg dat
uw medewerkers opgeleid en voorbereid aan uw beveiligingsprojecten
kunnen werken.
Een overzicht van geplande trainingen vindt u uiteraard op onze website.
Indien u specifieke opleidingswensen heeft, kunt u dit natuurlijk ook
bespreken met uw ADI accountmanager.
Voor meer informatie, zie het trainingsoverzicht op de website.

ADI EXPO – 25 mei 2016 – Houd uw agenda vrij!
Op bovengenoemde datum zal ADI in Bunnik weer een EXPO houden.
Dit jaar opent de Expo met een interessant seminar-programma en
aansluitend kunt u informatie uitwisselen met de ruim 40 aanwezige
fabrikanten.
Net als vorig jaar rekenen we weer op een geweldige opkomst. We
kunnen toch ook weer op u rekenen?

Datum: 25 mei 2016 – Tijd: 9:00 tot circa 16:30 uur.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de beschrijving op onze vernieuwde website.

Multisite User-management Galaxy
Dankzij de release van versie 4.4 van ‘WinPAK for Galaxy’ is het mogelijk op een
efficiënte wijze gebruikers van meerdere Galaxy-systemen op afstand te
beheren.
Een concrete toepassing is bijvoorbeeld te vinden in de retail, waar vanuit een
centrale locatie de gebruikers op systemen in meerdere winkels kunnen worden
aangemaakt en beheerd.
De WinPAK software is middels een licentiestructuur aan te passen aan uw
wensen, zowel qua werkstations als te beheren Galaxy-systemen.
Meer informatie: Datasheet

Geassembleerde Actief Infrarood zuilen van Takex
Actief-IR zuilen van Takex worden dankzij een hoge kwaliteit en
detectiebetrouwbaarheid veelvuldig toegepast voor zowel buitendetectie als
speciale binnen-toepassingen. Echter het samenbouwen van alle benodigde
componenten in de zuilen, kon de nodige tijd kosten en vergde bovendien de
nodige deskundigheid.
Sinds enige tijd levert ADI nu volledig geassembleerde zuilen, geheel gereed
voor plaatsing en ingebruikname! Hierdoor wordt de toepassing van AIR
eenvoudiger, betrouwbaarder en vooral ook economischer!
Geassembleerde Takex AIR-zuilen zijn beschikbaar in verschillende modellen en uitvoeringsvormen.
Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig, van 10-200m detectiebereik.
Meer informatie: Datasheet

Belangrijk - Firmware updates!
Om te kunnen beschikken over de meest recente functionaliteit,
veiligheidsvoorzieningen of juist om geconstateerde onvolkomenheden te
verhelpen, is het altijd raadzaam (IP-gebaseerde) producten voor ingebruikname
te voorzien van de laatste firmware-versies.
Uitgelicht:
Hikvision - De laatste firmware vindt u op de Hikvision portal. Let hierbij op dat
het exacte type inclusief letters erachter bij de firmware staat.
Chiron – De nieuw generatie IP-overdragers (NG-series) vereisen voor een
optimale databus-koppeling met de Galaxy-panelen een firmwareversie 2.18 of
hoger. Deze firmware-update wordt ook geadviseerd voor reeds geïnstalleerde
overdragers. Updates kunnen gedaan worden via het Touch-Screen of via de PCsoftware.

Handig – AXIS Site Designer
AXIS heeft een handige tool online gezet, welke u kan helpen bij het ontwerpen
en specificeren van een video-observatie project.
Niet alleen kunt u de juiste camera’s en overige componenten selecteren voor
uw klant, maar u heeft bovendien toegang tot een uitgebreide bibliotheek van
informatie en datasheets.
Axis Site Designer is beschikbaar voor tablets en PC/laptop en voor gebruik is
een actieve internetverbinding geen vereiste.
Meer informatie: Axis website

QNAP lanceert VMobile 3.1
Onlangs heeft QNAP VMobile 3.1 gelanceerd.
De APP biedt mogelijkheden om efficiëntie van alarm- en crisisbeheer te
verbeteren met de toevoeging van push-meldingen, directe weergave van
gebeurtenissen en een verbeterde gebruikersinterface.
De VMobile 3.1 APP is beschikbaar voor zowel iOS als Android en kan worden
gebruikt met een QNAP NAS met Surveillance Station 5.1 of een VioStor NVR
met QVR 5.1.
Meer informatie: QNAP website

Texecom Premier Elite V3.00
Voor de gehele range van de Texecom Premier Elite inbraakpanelen brengt de
beschikbaarheid van versie V3.00 een uitgebreid scala van functionele
uitbreidingen en verbeteringen.
Vooral op het gebied van doormelding en de samenwerking met de APP zijn er
grote stappen gemaakt en worden de panelen nog interessanter voor zowel
installateur als eindgebruiker.
Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen wij u naar de ADI website.
Meer informatie: ADI website

Western Digital Purple Hard Disk
Speciaal voor dataopslag van videotoepassingen heeft Western Digital de Purple
Surveillance Hard Disk uitgebracht.
Deze harddisks zijn geoptimaliseerd om optimale betrouwbaarheid en
levensduur te bieden voor toepassing in NVR’s, netwerk-storage en servers.
Zowel qua hardware als de toegepaste besturingslogica zijn hiervoor de nodige
aanpassingen gemaakt, welke reguliere harddisk ontberen.
Binnenkort zal WD een 8TB model worden uitgebracht, om de toenemende
vraag naar grotere opslagcapaciteiten in te vullen.
Meer informatie: WD website

BELANGRIJK; nieuw bankrekeningnummer ADI
Sinds enige tijd maakt ADI gebruik van een nieuw bankrekeningnummer;

IBAN: NL 15 DEUT 0265 21 8004 SWIFT: DEUTNL2A
Wij verzoeken u vriendelijk dit rekeningnummer te hanteren voor uw
betalingen aan ADI, dit voorkomt misverstanden en mogelijke
vertragingen in onze afhandeling.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

