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Η πλατφόρμα FRONTEL προσφέρει στον χειριστή του 

κέντρου ένα ισχυρό μέσο για την επιβεβαίωση του 

συναγερμού. Επιπλέον επιτρέπει την διαχείριση με ενέργειες

όπως άνοιγμα φωτισμού ή ενεργοποίηση συστήματος καπνού

από τις συσκευές της VIDEOFIED

-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FRONTEL 

Ένα πολύτιμο εργαλείο

στην λειτουργία του κέντρου

λήψης σημάτων.

Θα θέλατε να ενοποιήσετε την πλατφόρμα FRONTEL 

στο κεντρικό πρόγραμμα του κέντρου σας

Πλατφόρμα λογισμικού FRONTEL 

Η υψηλή αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων VIDEOFIED ολοκληρώνεται 
με την διαχείριση τους από την πλατφόρμα 
λογισμικού FRONTEL.

Κατά την διάρκεια του συναγερμού 
από σύστημα  τα σήματα 
αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων 
του  και διαχειρίζονται από 
τα αντίστοιχα λογισμικά του.

VIDEOFIED

FRONTEL

Η πλατφόρμα του λογισμικού FRONTEL 

αποτελείτε από εφαρμογές  που διαχειρίζονται 

σήματα και βίντεο όπως ο ALARM VIEWER,

ιστορικό σημάτων της πελατειακής βάσης 

όπως ο ALARM EXPLORER, και εργαλεία 

προγραμματισμού όπως το TMT. Επιπλέον 

υπάρχουν ρουτίνες  για την διάγνωση της 

καλής λειτουργίας (αυτό έλεγχος) όπως επίσης 

και για την συνεχή ροή πληροφοριών ως προς 

το κεντρικό πρόγραμμα του κέντρου.



Το λογισμικό FRONTEl έχει ήδη ενοποιηθεί με πολλά προγράμματα

διαχείρισης συναγερμών.

Η ενοποίηση γίνεται με δύο τρόπους

> Υβριδική ενοποίηση: Το λογισμικό επικοινωνεί με το κεντρικό 

πρόγραμμα του κέντρου αλλά τα βίντεο εμφανίζονται 

σε διαφορετική οθονη .

> Πλήρης ενοποίηση: Τα βίντεο εμβανίζονται στην οθόνη του κεντρικού

προγράμματος του κέντρου μαζί με τα υπόλοιπα συμβάντα.

TMT 
•Remote maintenance software

>Retrieve panelstatus

>Retrieve eventlog

>Delete

>Set time and date

>Arm/Disarm

•Remote configuration

Miscellaneous

Custom-built interface

•Multiple work stations

•Multi-language

•Database

Com Serv

Protocol TCP/IP

Indentifcation in AES

Communicates     with panels via Frontel format

Scripting 

Can be triggered by any event

Capabilities:

>Retrieve  panel status

>Retrieve  event log

>Set time and date

>Arm/Disarm

>Capture   images (virtual guardtour)

>Modify confguration

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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Υπηρεσίες FRONTEL

Η εύκολη ενοποίηση

της πλατφόρμας FRONTEL

εγγυάται γρήγορη και αποτελεσματική

διαχείριση των συστημάτων VIDEOFIED.

> Παρουσίαση της:

 στοιχείων πελατών, και βίντεο.

κατάστασης, ιστορικού,:

> Λήψη: Φωτογραφιών και επιπλέον βίντεο: 

> Απομακρισμένη ενεργοποίηση:

Ρελέ, σειρηνών, φώτων, καπνογόνων

> Αποστολή με email των βίντεο από 

το σημείο της παραβίασης

> Εξαγωγή αρχείων

> Προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας

Εταιρεία   Λογισμικό Έκδοση Τύπος ενσωμάτοσης Στάδιο ενσωμα.

Bold Technologies Manitou FRONTEL  GI ( )Γεγονότα και Βίντεο Ολοκληρωμένο

Security Information 

and Management 

Systems, Inc. (SIMS)

> SIMSII

> SIMSII for

windows

V1.39.11 FRONTEL to SIMS Υβριδικό

DICE Corporation DICE CSMS FRONTEL  to DICE Υβριδικό

Microkey Software Millenium FRONTEL  GI  ( Γεγονότα + Διαχείριση) Υβριδικό

Innovative Business
Software (IBS)

SBN FRONTEL  GI  ( Γεγονότα + Διαχείριση) Υβριδικό

GE Security MAStermind V6.22.01 FRONTEL GI  ( Γεγονότα + Διαχείριση) Υβριδικό

Patriot Systems Ltd Patriot V5.2 FRONTEL GI  ( Γεγονότα + Διαχείριση) Υβριδικό

ADNT Software Sw FRONTEL GI  ( )Γεγονότα και Βίντεο Ολοκληρωμένο

Suretek CAMS FRONTEL GI  ( )Γεγονότα και Βίντεο Ολοκληρωμένο

Azur Soft Horus FRONTEL  PFIGIP  (Γεγονότα) Υβριδικό

ESI M1 FRONTEL F1COM (Γεγονότα) Υβριδικό

Securmatique Logmatel FRONTEL  GI  (Γεγονότα και Βίντεο) Ολοκληρωμένο

Tolede Surveyor FRONTEL  GI  (Γεγονότα) Υβριδικό

Oryx Oryx FRONTEL  GI   + Διαχείριση)Γεγονότα Υβριδικό

Monitor Computer

Systems Ltd

Sentinel FRONTEL  GI  ( Γεγονότα + Διαχείριση) Ολοκληρωμένο

Η σωστή λειτουργία του FRONTEL

ελέγχεται από την διαδικασία

 Supervision Module κάθε στιγμή.

Η διαδικασία Supervision Module 
ελέγχει.

> Διαθέσιμο χώρο στον σκληρό 

δίσκο και φυσική μνήμη

> TCP επικοινωνία με το βασικό πρόγραμμα 

> RAS  (συνδέση μόντεμ)

> Κεντρική λειτουργία του FRONTEL 

> Το δίκτυο

Η λίστα συνεχώς μεταβάλεται

www.videofied.gr
2118008054
2310936750


