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СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2019
По време на 26-тото международно
изложение СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2019, СЕКТРОН
презентира множество високотехнологични
решения
в областта на системите за
сигурност. В пространството пред зала 5 на
ИЕЦ СЕКТРОН и HIKVISION разположиха
специализиран демонстрационен камион, част
от HIKVISION Tour 2019. В обособената
изложбена
зона
посетителите
имаха
възможност
да
видят
на
живо
функционирането на най-новите интелигентни
продукти за детекция и класификация на
обекти, броене на хора, последните новости
при системите за контрол на достъп, цветни
изображения при видеонаблюдение в пълен мрак, термовизионни решения за видеонаблюдение и
периметрова охрана, новото поколение модулни IP видео домофонни системи.

На 8 Март 2019 се проведе интерактивна
презентация на тема: „Системна интеграция:
бъдещето на системите за сигурност“. В първата ѝ
част
специалистите
от
СЕКТРОН
запознаха
събралите се над 250 гости с иновативни решения в
областта
на
контрола
на
достъп,
пожароизвестяването,
нововъденията
при
структурно кабелните системи и интегрираните
охранителни системи. След кафе пауза във втората
част на събитието бяха представени иновациите и
решенията за системна интеграция на продуктите
HIKVISION
и
как
те
предоставят
полезни
аналитични и статистически данни, които наред със
сигурността повишават и ефективността на всеки бизнес.
Всички бизнес партньори посетили специализирания демо камион HIKVISION и презентацията на
СЕКТРОН имаха възможност да участват в томбола с подаръци осигурени от HIKVISION.
Първите 5
печеливши бяха изтеглени след презентацията, а останалите 15 бяха уведомени по електронен път и
могат да получат наградите си от удобен за тях офис на СЕКТРОН в цялата страна.
Презентацията може да изтеглите от този линк в уеб сайта на СЕКТРОН.
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СЕКТРОН с успешна сертификация за партньорско ниво Platinum
от Milestone Systems
От януари 2019 г. СЕКТРОН е с подновен статус на Platinum партньор за IP видео-мениджмънт
платформа Milestone XProtect. Датската компания е водещ разработчик и доставчик на софтуерни
решения за IP видеонаблюдение, която се доказва в последните години като надеждно и високо
професионално решение за обекти и инсталации от всякакъв мащаб. Към днешна дата софтуерът
Milestone XProtect® VMS поддържа над 7000 модели IP камери и други устройства от различни
производители и е използван успешно в над 1500 инсталирани системи по целия свят. Отворената
политика на Milestone позволява интеграция с множество продукти, модули и решения на други
производители, които обогатяват платформата с функции като разпознаване на регистрационни
номера, интеграция със системи за контрол на достъпа, POS интеграция и много други.
Постигнатото
ниво
Milestone
Platinum Partner е доказателство за
възможностите
на
СЕКТРОН
да
предлага и имплементира Milestone
XProtect® VMS в обекти от най-голям
мащаб и сложност като в същото
време позволява да се предложат и
атрактивни
ценови
нива.
Благодарение на дългогодишния опит
и множеството успешни реализирани
инсталации на Milestone XProtect,
СЕКТРОН
може
ефективно
да
консултира системните интегратори на
всяка фаза на процеса – от изготвяне
на спецификация, до инсталация,
настройка и пускане в експлоатация. Успешното сертифициране като Platinum партньор означава и
наличието на квалифицирани специалисти от страна на СЕКТРОН преминали нива на сертификация
Milestone-Certified Integration Technician (MCIT) и Milestone-Certified Integration Engineer (MCIE).
За повече информация и консултация относно възможностите и приложенията на Milestone XProtect
можете да се свържете с офисите на СЕКТРОН в цялата страна.
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СЕКТРОН подобри платформата за онлайн поръчки и оферти

Специално за вас до 10 май 2019 г., Сектрон дава -2% на всяка поръчка
Едно от нововъведенията ни за дилъри и инсталатори, с цел улесняване и разширяване на
възможностите за съвместна работа със Сектрон, е електронната платформа – Портал за Партньори.

pp.sectron.com
Новата платформа е ориентирана към компаниите професионалисти в системите за сигурност. Тя
ще Ви позволи лесно и бързо да направите оферти за системи за сигурност и комуникации, да
проследите наличностите на продуктите и да направите бързо и лесно поръчка.
Подобно на уеб сайта ни продуктите в платформата са разпределени в няколко отделни категории.
За всеки продукт може да видите актуалната му цена по ценова листа или Вашата цена според
договорените условия със Сектрон и статус за наличността му.
След като влезете в системата ще можете:
 Бързо и лесно да провери наличността и актуалната цена на продуктите
 Да направите поръчка
 Да изготвяте персонални ферти за Вашите клиенти
 Да добавяте персонални артикули към офертите си, които са видими само за Вас – труд,
окабеляване или стоки, извън портфолиото ни от системи за сигурност, комуникации и СКС
 Да актуализирате и променяте офертите според изискванията на клиентите
 Да изготвяте поръчки към Сектрон директно от офертите (за продуктите от портфолиото ни)
 Да прегледате историята на Вашите поръчки
След електронно потвърждение на вашата регистрация от служител на Сектрон ще може да се
възползвате от пълната функционалност на електронната платформа.
Поръчките направени до 16 часа се обработват в рамките на същия работен ден.
Ръководство за работа с Портал за Партньори може да изтеглите от тук.
Ако имате въпроси отностно сайта или процеса на поръчване, можете да се свържете с нас като ни
пратите писмо на marketing@sectron.com.
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СЕКТРОН АКАДЕМИЯ организира курсове на обучение за системи
за сигурност през месец май
Дата

Тема

Програма

Регистрация

08.05.2019

СОТ ПАНЕЛИ PARADOX
DIGIPLEX EVO (модул 1)

Програмата на обучението
може да видите тук

Може да се регистрирате на
този линк

Програмата на обучението
може да видите тук

Може да се регистрирате на
този линк

Лектор(и): Валентин Драгнев
15.05.2019

СОТ ПАНЕЛИ PARADOX
DIGIPLEX EVO (модул 2)

Лектор(и): Христо Калинов
Валентин Драгнев
22.05.2019

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА
ДОСТЪП HIKVISION

Програмата на обучението
може да видите тук

Може да се регистрирате на
този линк

Лектор(и): Десислав Здравков
Ивайло Александров
Обученията се провеждат в зала „Академия" в централният офис на „Сектрон”. Всяко обучение
започва в 10:00 часа.
Детайлите за обученията са следните:
 Продължителност на обучението 1 ден;
 В обучението са залегнали теоретична част и практиески упражнения;
 За участниците в обучението са осигурени учебни материали и съответната техника,
необходима за обучението. Препоръчително е участниците да носят свой преносим компютър,
за да може на него да бъде инсталиран необходимият за съответното обучение софтуер;
 Обучението завършва с теоретичен тест и практическа задача;
 За успешно положен изпит се смята резултат 70% или повече от теоретичния тест и
практическата задача;
 Успешно преминалите получават сертификат от Сектрон Академия;
 Сертификатът има валидност 2 години;
Фирма „Сектрон” си запазва правото да пренасочи желаещите за обучение за следващ курс при
запълване на максималният брой участници в един учебен курс.
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Новости в последния фърмуер 1.5 на домофонна система
Hikvision
















Поддържа стандартен SIP 2.0 протокол.
Поддържа следните езици: Английски, Португалски, Български, Хърватски, Гръцки
Добавяне на 2-ро реле със секюрити модул DS-K2M060.
Поддръжка на облачната услуга Hik-Connect едновременно по LAN и Wi-Fi.
Добавяне на възможност за позвъняване между външното тяло и вътрешните
допълнителни тела.
Поддръжка на двупосочнен аудио сигнал между външното тяло и IVMS-4200 наживо.
Поддръжка на до 8 канала за връзка едновременно (IVMS-4200, NVR и др.).
Поддръжка на външното тяло като станция за въвеждане на карти.
Добавяне на карти през вътрешното тяло.
Поддръжка на допълнителни 3 кода за достъп от посетители.
Добавяне на бутон за изключване екрана на вътрешното тяло.
Поддръжка на домейн име за NTP настройна на времето.
Поддръжка на звънец за всички входове във вътрешното тяло.
Интеграция със асансьорен модул DS-K2210.
Възможност за изтегляне на карти и потребители от външното тяло.

Ръководство за конфигуриране и настройка на външните и
вътрешни тела на IP видеодомофонни системи HIKVISION
Ръководството на български език за конфигуриране, настройка, въвеждане на потребители в IP
домофонните системи HIKVISION ще намерите в секция Библиотека – Ръководства на уеб сайта
ни.
Ако имате нужда от съдействие с обновяването на фърмуера или конфигурирането на IP
видеодомофонни системи HIKVISION може да се свържете с екипът ни за Техническа поддръжка чрез
Център за поддръжка – portal.sectron.com
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