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Nieuwe firmware releases voor NVR en IPC, en de
ivms-4200 bij Hikvision
Zoals eerder aangekondigd is er een nieuwe firmware beschikbaar met
nieuw password beleid. Apparatuur met de nieuwe firmware moet eerst
worden geactiveerd met een password alvorens deze gebruikt kunnen
worden. Tevens kan in de praktijk de combinatie van nieuwe firmware in
de camera, i.c.m. een oudere versie firmware in een PoE recorder voor
problemen zorgen. In dit laatste geval moet de PoE NVR worden
geüpdatet.
Download hier de Password Activation Strategy Quick Guide.
De firmware bevat verschillende functionaliteiten voor de 4-line camera’s,
een andere belangrijke update voor de entry level NVR is dat nu ook
virtual host ondersteund wordt!
Surf naar de Hikvision technische portal voor meer informatie.
Hier zijn ook de release notes beschikbaar.

QNAP Security brengt de QSCM Lite app
QNAP® Security brengt de nieuwe "QNAP Surveillance Central
Management Lite" (QSCM Lite) op de markt waarmee een VioStor NVR
wordt uitgerust met de mogelijkheden van een CMS-server om meerdere
NVR-eenheden op centraal aan te sturen. QSCM Lite is een revolutionaire
en krachtige app, welke gratis kan worden gedownload vanuit het QVR 5.0
App Center en kan worden geïnstalleerd op een VioStor NVR.
QSCM Lite is verkrijgbaar vanuit het VioStor NVR App Center. De app werkt
met firmware QVR 5.0 of hogere versies.
Meer informatie: klik hier

PearlTM - Nieuwe firmware versie 1.11
In april dit jaar heeft Notifier de nieuwe Pearl firmware versie 1.11
vrijgegeven. Deze update van de Pearl centrale is een belangrijke stap in
de voortdurende ontwikkeling van het Pearl Platform en verdere
uitbreiding van de Systeemmogelijkheden.
De belangrijkste verbeteringen zijn:
•
•
•
•

Toegangsniveaus bediening door eindgebruiker.
Mogelijkheid tot het invoeren van servicegegevens.
Grotere flexibiliteit bij gebruik van de "dag mode".
Display filtering en transfer Flags over het netwerk

Meer informatie: klik hier
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Axis Managed Services
Eenvoudig gebruik van professionele video surveillance systemen dankzij
Managed Services
Modern videobewaking is niet mogelijk met een beperkt budget? Dat is
niet meer zo. Dankzij Managed Services, ook wel Cloud, kunnen moderne
systemen geïnstalleerd en beheerd worden, zonder grote investeringen.
Meer informatie: klik hier

Uitfasering Galaxy Analoge kiezers
Ten gevolge van sterk gereduceerde toepassing in de markt, maar tevens
in verband met verminderde beschikbaarheid van componenten voor
fabricage, zal Honeywell de analoge telefoonkiezers voor de Galaxy
panelen uitfaseren.
Dit betreft verschillende productvarianten/referenties; TBR21/E06201/A204-02-N. Op dit moment is nog een beperkte voorraad
internationaal beschikbaar, dus indien u wilt beschikken over
vervanging/service exemplaren adviseren wij u een laatste inkooporder
bij ADI te plaatsen. Hanteer voor uw bestelling artikelcode: E062-01

PowerMaster 33 - De perfecte oplossing voor
commerciële en residentiële klanten
PowerMaster-33 verlegt de grenzen van veiligheid - en opent nieuwe
perspectieven voor uw bedrijf.
Als een nieuwe draadloze-, verborgen-, paneeloplossing gebruikmakend
van de toonaangevende PowerG technologie, is de PowerMaster-33 ideaal
voor zowel de particuliere als de zakelijke (midden- en kleinbedrijf) markt.
Deze uitgebreide oplossing omvat het nieuwe paneel en een aantal
nieuwe accessoires, waaronder het KP-250 draadloze keypad en een
nieuwe versie van de software, die allen ook de PowerMaster-10/30
panelen van versie 18 en hoger ondersteunen.

•
•
•

Gericht op nieuwe residentiële en commerciële klanten.
Minimaliseert ontdekkingsrisico – paneel kan discreet en veilig uit
het zicht worden geplaatst.
Breder zicht van indringers aan de deur en waarschuwing vooraf
via een draadloze detector met ingebouwde buitencamera.

Meer informatie: klik hier
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Galaxy Flex 3 Firmware versie 3.18
Nieuwe firmware voor de Galaxy Flex 3 versie 3.18 is vrijgegeven.
Klik hier, voor meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen.

Texecom Elite 12/24 – Te intelligent?
Het recent geïntroduceerde Texecom Elite platform mag zich, kort na de
introductie, reeds verheugen op een grote belangstelling!
Niet verwonderlijk, want naast een buitengewoon scherpe prijs, biedt
deze ideale oplossing voor residentiële beveiliging de nieuwste
functionaliteit! Push berichten, video-integratie en bediening op afstand
met een APP!
Echter, wellicht is het paneel soms iets te slim?
Bij het activeren van een ‘Volledige Inschakeling’, zonder dat vervolgens
een uitloopzone wordt geactiveerd, gaat het paneel er vanuit dat er zich
nog personen in de woning bevinden en zal het derhalve een ‘Deel
inschakeling’ uitvoeren. Is dit ‘meedenken’ niet wat u wilt, verwijder dan
de selecties voor de betreffende partities onder Zndr uitl = Deel’s (zonder
uitloop = deel schakeling) onder Menu 2 – Partitie Menu / Partitie
Opties.
Bent u geïnteresseerd in deze oplossing, klik hier voor meer informatie!

ADI gaat verhuizen!
In het najaar zal de ADI-vestiging in Sliedrecht gaan verhuizen naar een
nieuwe zichtlocatie langs de A15.
Het pand zal modern worden ingericht en voorzien van een luxe
showroom en trainingsfaciliteiten. De vestiging zal onderdak bieden aan
verschillende verkoopafdelingen, technical-support en project-engineers
en speelt hiermee een belangrijke rol in de groei-ambities van ADI!
We houden u op de hoogte van de voortgang van het project!
Surf naar de ADI website voor meer informatie.
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2N® Helios IP Force met HD camera
De Helios IP Force van 2N® is de meest robuuste deur intercom op de
markt. Deze combineert een antivandalisme oplossing met een elegant
design wat hem perfect maakt voor plaatsen die hoge prestaties vereisen
in combinatie met een hoge weerstand tegen invloeden van buitenaf.
Dankzij een dubbele microfoon en een 10W speaker en een echoonderdrukkingssysteem staat deze intercom garant voor een heldere
communicatie. Optioneel is hij verkrijgbaar met meerdere
beldrukknoppen, een codeklavier of een ingebouwde kaartlezer. De
nieuwe HD camera zorgt voor een hogere resolutie en een beter
nachtzicht. Zelfs in de meest extreme omstandigheden kan je vertrouwen
op deze elegante maar compromisloze oplossing voor deur telefonie.
Klik hier, voor meer info over het gamma en de mogelijkheden van 2N®

Clay by Salto gedistribueerd door ADI
Clay by Salto vervangt een standaard slot met mechanische sleutels door
een digitaal slot bediend met Clay tags. Het digitale slot communiceert
draadloos met de ClayIQ die alle evenementen in de Cloud bewaart. De
gebruikers zijn in staat om nieuwe toegangsrechten te creëren en te
beheren, in real time toegang te verschaffen, gebruikers te blokkeren, etc.
En dit allemaal via uw smartphone!
Meer informatie: klik hier
Contacteer ADI Global distribution voor een live demo bij u op kantoor:
info.nl@adiglobal.com

Milestone Care, zorgt voor continuïteit in de
prestaties van uw systeem
Milestone lanceerde recent “CareTM, een nieuw en uitbreidbaar
serviceaanbod voor de eindklant.
Milestone Care is een compleet gamma van operationele onderhoud- en
ondersteunende diensten, die elke Milestone oplossing zal vergezellen.
Ontworpen om de juiste dekkingsgraad aangepast om aan de specifieke
behoeften van elke eindklant tegemoet te komen, bestaat Milestone Care
uit een basis servicepakket en drie commerciële service pakketten:
Milestone Care Basic, Plus, Premium en Elite.
Meer informatie: klik hier

