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SISTEME SURVEJIMI

Fish Eye 
Mundësojnë pamje filmike 360 gradë të përshtatshme për
hapësira të limituara dhe një kënd më të gjërë vëzhgimi.

Vandal Proof 
Të projektuara për ti rezistuar dhunimit të qëllimshëm 
për të ndërprerë regjistrimin.

Intrusion Detection 
Luajnë rolin e një barriere në një zonë të caktuar 
dhe njoftohet operatori në rast se kjo vijë shkelet.

Face Detection 
Të prodhuara për të identifikuar tiparet e fytyrës 
së kalimtarëve ose vizitorëve për qëllime të caktuara.

Smart Counting 
Vlejnë për të numëruar njerëz, 
pajisje dhe automjete duke krijuar një databazë të
vlefshme për statistika.

LPR License Plate Recognition 
Kanë për qëllim regjistrimin e targave të automjeteve në
parkime, autostrada dhe zona të tjera.



Seria PRIME

Seria PRO

Seria EASY



Face Detection 
Të prodhuara për të identifikuar tiparet e
fytyrës së kalimtarëve ose vizitorëve për
qëllime të caktuara.

Vandal Proof 
Të projektuara për ti rezistuar dhunimit të
qëllimshëm për të ndërprerë regjistrimin.

Fish Eye 
Mundësojnë pamje filmike 360 gradë të
përshtatshme për hapësira të limituara dhe
një kënd më të gjërë vëzhgimi.



Smart Counting 
Vlejnë për të numëruar njerëz, 
pajisje dhe automjete duke krijuar një
databazë të vlefshme për statistika.

Intrusion Detection 
Luajnë rolin e një barriere në një zonë të
caktuar dhe njoftohet operatori në rast se
kjo vijë shkelet.

LPR License Plate Recognition 
Kanë për qëllim regjistrimin e targave të
automjeteve në parkime, autostrada dhe
zona të tjera.



Sistemi i kontrollit te aksesit për hyrje/dalje ju jep
mundësinë që nëpërmjet barrierave të aksesit
(entrance system) të ndaloni hyrjen e personave te
paautorizuar në objekt. 
Me anë të integrimit me pajisjet e lejimit të aksesit dhe
matjes së kohës, mund të monitoroni në kohë reale
hyrjet, daljet dhe të gjeneroni raporte mbi kohën e
shpenzuar në objekt. 



Të zgjuar
Të shpejtë
Të përshtatshëm



Tripode

Flap Turnstile

Speed Gate



Lajmërim në kohë reale për çdo emergjencë, ofrohet
me anë të sistemit të alarmit. 
Merr njoftim me mesazh ose me aplikacion.
Sistemi mund të jetë wired apo wireless. 

Wired apo wireless nuk ka rëndësi, siguria juaj merr
përparësi!
 



Mbrojtja është prioritet!
Parandalim i rasteve emergjente si zjarri ose ndërhyrje të
pa autorizuara në zona ose ambiente të kufizuara duke
dërguar sinjale të posaçme (SMS, email, alarm akustik)

tek personat përgjegjës.

Teknologji inteligjente, analizim me shpejtësi dhe 
 besueshmëri. 

Mbrojtje kundër alarmeve të rreme, madje edhe në
mjedise të ndërlikuara.

 
Wired ose Wireless? Zgjedhja është e juaja!



Sistemet e mbrojtjes perimetrale garantojnë ruajtjen e
hapësirave të jashtme ndaj ndërhyrjeve të paautorizuara.

Ju lajmërojnë në kohë reale për çdo tentativë kapërcimi,
prerje dhe çdo ndërhyrjeje tjetër në gardh me anë të
alarmit akustik, vizual dhe njoftimit në celular.

Software-ët e menaxhimit dhe të monitorimit tregojnë me
koordinata të sakta vendndodhjen e ndërhyrjes.
Instalimi i sensorëve bëhet lehtësisht dhe në përputhje
me çdo lloj gardhi perimetral.

Sistemi ofron fleksibilitet në instalim dhe konfigurim.
Nuk ndikohet nga kushtet atmosferike.
Mund të integrohet me sisteme të ndryshme vëzhgimi.

Mbroni dhe siguroni ndërhyrjet e mundshme në perimetrin e pronës tuaj!



X-Ray Screening - Arrijnë të depërtojnë në çanta, bagazhe,
thasë, duke zbuluar lëndë organike, inorganike, eksplozive,
narkotike ose objekte të ndaluara që në pikat hyrëse të një
ndërtese. 

Walk Through Metal Detector - Bëjnë të mundur me anën e
fushës magnetike të sinjalizojnë kryesisht armë të ftohta.

Vehicle and Portable Screening   
Mundësojnë kontrollin e automjeteve për lëndë narkotike, 
eksplozive apo kontrabandë.

Skaneri Portativ - Integrohet në automjet 
për ta patur të lëvizshëm për përdorim në një qytet tjetër, 
në rastet e një samiti sigurie ose eventi grumbullimi. 





Përdorimi i droneve si nje mjet i avancuar i zhvillimit të 
teknologjisë rrit nevojën për tu kujdesur që përdorimi i tyre
të mos jetë nje faktor kërcënues për sigurinë e njeriut.

Perdorimi i teknologjisë antidrone është shembull
i qartë i domosdoshmërisë për të ofruar mbrojtje
efektive për institucionet, ambientet e hapura dhe
sipërfaqet e mëdha.

Mbrojtja 360 gradë, krjon një "flluskë" virtuale
brënda së cilës asnjë dron apo paisje fluturuese të lëvizë.

Teknologjia vjen me opsionin portabël, me përmasa
kompakte dhe lehtësisht të transportueshme ose statike
për të punuar 24/365.



Dedektim

Identifikim

Neutralizim



Procese të automatizuara japin zgjidhje efektive, afatgjata dhe 
 të sigurta.
Sistemi i menaxhimit të rradhës ofron lehtësinë e përdorimit
të shërbimeve në ambiente ku pritja është penguese për 
 funksionimin optimal të punës.

Sistemi i parkimit ofron mundësinë të informohesh në kohë
reale për vendet e lira të parkimit, proces digjital i lëshimit të
biletave, llogaritjes së kohës së qëndrimit, përdorimi i  kartave
ose lexim automatik i targës për të hapur barrierën  dhe shume
lehtësi të tjera që e bejnë parkimin të lehtë dhe komod.



Sistem 
Menaxhimi 
Parkimi 

Sisteme Menaxhimi Radhe



Planifikim, ndërtim dhe optimizim i infrastrukturës
IT.
Planifikim, ndërtim dhe implementim Data Center.
Implementim i pajisjeve të sigurisë dhe analizës së
trafikut  (Firewall,IDP) Server & Storage,
implementim dhe optimizim
Shërbime ndërtimi dhe optimizimi i DB (Bazë të
dhënash).
Testimi i sigurise dhe vlerësim i riskut IT.
Ndërtim i planit backup dhe disaster recovery.
Planifikim dhe implementim i procedurave të IT.





Kontroll i hapjes së derës.
Përcaktim i nivelit të ndriçimit.
Kontroll i hapjes dhe mbylljes së perdeve.
Kontroll i ajrit të kondicionuar.
Përzgjedhje e muzikës së preferuar.

                                                                     Të gjitha SMART

Lehtëso Jetesën dhe Menaxho Shtëpinë! 



Sensor Dedektimi Gazi Monitor Smart AjriKontrollues Smart
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Sistemi i thirrjes se infermierit 
Sistemet e thirrjes së infermierëve janë  shumë efektive në
përmirësimin dhe modernizimin e  sigurisë së
pacientit, duke zvogëluar ngarkesën e punës së  infermierëve
dhe duke e bërë performancën e tyre më efikase.

Një nga elementët kryesorë të sigurimit të kujdesit cilësor 
 është instalimi i sistemit më të mirë të thirrjes infermiere 
 për nevojat e objektit tuaj
Sistemet mund te jene IP, wireless ose analoge.

Sistemi i menaxhimit te bravave online është
teknologjia më e avancuar për hotelin tuaj. Sistem i
bazuar në platformen Cloud, jep infomacion në kohë
reale dhe të aksesueshëm nga çdo vendndodhje për
gjëndjen e dhomave të hotelit, për mënyrën e aksesit
dhe për nevojat që ka vizitori juaj. 



Sistemi i menaxhimit të bravave online



Buton Emergjence

Numri i dhomës në nevojë Kordon terheqës Sinjalizimi

Llambë Paralajmëruese

 
Aktivizimin i sistemit duke tërhequr litarin në butonin e thirrjes emergjente për të 

informuar ata që janë përgjegjës për objektin. 
Llamba paralajmëruese e derës paralajmëron me zë dhe dritë. 

Adresa e thirrjes shfaqet në panelin e ekranit të thirrjes.
Komoditet dhe siguri për cdo mysafir. 

SISTEMI I THIRRJES SE INFERMIERIT 



Porosit nga TV me një klik.
Shpalos shërbimet direkt nga TV.
Reklamoni brandin tuaj në TV të çdo dhome duke ndërtuar marrëdhënie 

Monetizoni shërbimet tuaja dhe rrisni të ardhurat.

   Hottel.io është një sistem TV inovativ që bashkon kërkesat e klientëve me shërbimet e
   hotelit 

      besnikërie me klientët dhe ata do të kthehen sërish në hotelin tuaj.

Zgjidhja TV












