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Załącznik nr 9 do SIWZ

Parametry i funkcjonalność Stacji Monitorowania Alarmów

Wykonawca spełnia następujące parametry i funkcjonalność Stacji Monitorowania:
1) Stacja posiada:

a) Śluzę,
b) System alarmowy,
c) System CCTV,
d) System KD,
e) Domofon,
f) Zasilanie awaryjne,
g) Atestowane drzwi

2) Bezpieczeństwo przechowywanych danych w tym danych kamer wizyjnych, analitycznych
zapewnione przez serwerownię spełniającą normę TIER III.

3) Skalowalność (możliwość zwiększenia) przepustowości łącza internetowego do 1 GB.
4) Stacja obsługuje powyżej 50 kamer w usłudze analityki obrazu,
5) Stacja obsługuje powyżej 300 kamer w usługach wideo weryfikacji i wideo obchodu,
6) Umożliwia  przekazywanie  informacji  (raportów)  o  zdarzeniach  zgodnie  z  ustalonymi

procedurami,
7) Weryfikację czasu wykonania usługi,
8) Przyjmowanie alarmów z systemu CCTV zainstalowanych w obiekcie Zamawiającego w

postaci filmu wideo zawierającego obraz „pre alarmu, alarmu, post-alarmu”
9) Umożliwi przeprowadzenie wideo weryfikacji zgodnie z poniższymi kryteriami

a) Szybkie  umożliwienie  przeglądu  otrzymanego  nagrania  alarmowego  wraz  ze
szczegółami miejsca załączenia alarmu,

b) Możliwością powiększenia, nagrania, pobrania stopklatki z kamery,
c) Możliwością  pokazywania  konkretnych  obr4azów  w  zależności  od  otrzymanego

sygnału,
d) Możliwością podglądu prealarmów, alarmów, post alarmów wideo,
e) Możliwością wyboru kamer, z których mają być prezentowane prealarmy wideo,
f) Możliwością konfiguracji długości nagrania alarmowego wideo,
g) Możliwością podglądu historii nagrań alarmowych wideo,
h) Interaktywnym panelem podpowiadającym i rejestrującym czynności operatora,

10) Umożliwi przeprowadzenie czynności wideo obchodu zgodnie z poniższymi kryteriami
a) Interaktywnym panelem podpowiadającym i rejestrującym czynności operatora,
b) Możliwością przypisania indywidualnej procedury dla zdefiniowanej kamery,
c) Możliwością sporządzania notatek z dołączonymi zdjęciami z kamer w przypadku

nieprawidłowości,
d) Wyświetlanie obrazu statycznego z zaznaczonymi obszarami chronionymi,

11) Weryfikację zdarzeń, sygnałów, jak i komunikatów wprowadzanych przez operatora,
12) Generowanie raportów z systemu,
13) Udostępnienie  modułu  raportowego  w  oparciu  WWW  umożliwiającego  szczegółowo

weryfikację powstałych zdarzeń alarmowych,
14) Przechowywanie historii zdarzeń przez 3 miesiące,
15) Zbieranie sygnałów z urządzeń/systemów i ich przetwarzanie, a w szczególności:

a) Przekazywanie informacji zgodnie z określonymi w konfiguracji priorytetami,
b) Definiowanie  procedur  działania  dla  pracowników  Wykonawcy,  zgodnych  z

wymaganiami Zamawiającego,
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c) Monitorowanie  sygnałów  alarmowych  przekazywanych  z  central  alarmowych
Zamawiającego (z rozróżnieniem toru transmisji) w tym m.in.:

 Włamanie alarm/włamanie powrót,
 Napad alarm/napad powrót,
 Sabotaż alarm/sabotaż powrót,
 Sabotaż nadajnika/sabotaż powrót,
 Zanik zasilanie/zasilanie powrót,
 zanik akumulator/akumulator powrót,
  rozbrojenie/uzbrojenie zdefiniowanych stref,
 rozbrojenie w zabronionym czasie,
 usterka/usterka powrót,
 utrata łączności/powrót łączności.

Konieczność zapewnienia możliwości Interfejsu operatora i administratora opartego o technologie
webowe (dotyczy techniki (CCTV/SSWiN podłączonej do CMA))

…............................, dn. …............................ ………………………………………
Wykonawca
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