
Koukaam IPcorder - inteligentne systemy monitoringu
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił skonfigurować rejestrator do rejestracji obrazu z kamer 
megapikselowych, wykorzystując wielostrumieniowość. Będzie potrafił tworzyć harmonogramy pracy systemu oraz 
realizować monitoring w oparciu o integrację z zewnętrznymi czujnikami (ruchu, zbicia szkła, dymu, alarmem).

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na tworzenie zarówno małych systemów lokalnych, jak i rozbudowanych 
systemów rozproszonych.

Każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji w trakcie szkolenia:
- Rejestrator: Koukaam IPCorder
- Kamery ACTi: 3 sztuki
- Listwę zarządzaną przez sieć: Koukaam NETIO
- Switch CISCO z PoE

1.   Koukaam IPcorder - przegląd rejestratorów i ich możliwości (ok. 15 minut)
2.   Przygotowanie kamer (ok. 45 minut) 2.1 Kamery ACTi

- Narzędzia do szybkiej konfiguracji - IP Utility
- Konfiguracja zaawansowana - ekspozycja, migawka, fps, bitrate, kodek
- Detekcja ruchu na kamerach ACTi, profil na dzień i profil na noc

3. Konfiguracja wstępna rejestratora (od 20 minut)
- Wyszukiwanie rejestratora w sieci
- Instalacja i formatowanie dysku
- Przygotowanie systemu

4.   Konfiguracja rejestracji obrazu (ok. 30 minut)
- Dodawanie kamer
- Nagrywanie alarmowe, ciągłe i według harmonogramu
- Tworzenie własnych harmonogramów

5.   Konfiguracja podglądu i widoków (ok. 15 minut)
6.   Użytkownicy - tworzenie i nadawanie uprawnień (ok 10 minut)
7. IPcorder jako serwer FTP (ok. 10 minut)
Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)
8.   Konfiguracja sieciowej listwy zasilającej NETIO (ok 25 minut)
9.   Wykorzystanie skryptów w rejestratorze IPCorder (komendy CGI, uruchamianie gniazd listwy, zmiana parametrów kamer) - (ok. 25 minut)
10. Przeglądanie i eksport nagrań (10 minut)
11. Pytania i odpowiedzi.
Lunch + Przerwa kawowa (13:30 – 14:30)
12. Przygotowanie rejestratora do pracy wg. scenariusza (ok 2h):
Monitoring sklepu AGD, założenia:
- kamery zewnętrzne - zapis 24h/d
- reszta kamer zapis ciągły 8:00-17:00, w pozostałych godzinach po detekcji ruchu
- jedna z kamer - wysyłanie email po detekcji ruchu w godzinach nocnych
- uruchamianie listy NETIO po detekcji ruchu z jednej wybranej kamery
- uruchamianie gniazda listwy NETIO na wejście alarmowe na kamerze
- 2 użytkowników zdalnych z uprawnieniami do poszczególnych kamer, 1 admin
- przycisk uwydatniania krawędzi na obrazie w interfejsie użytkownika
13. Rozproszone systemy monitoringu - konfiguracja IPcorder Group do centralizacji całego systemu monitoringu



Koukaam IPcorder - inteligentne systemy monitoringu

ZGŁOSZENIE

Formularz zgłoszeniowy dotyczy jednej osoby. Warunkiem uczestnictwa we warsztatach jest zgłoszenie udziału i 
otrzymanie potwierdzenia przyjęcia rejestracji. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu 
miejsc. Potwierdzenia będą przesyłane mailem do wszystkich zarejestrowanych. 

Lokalizacja:   POZNAŃ  (25.02.2014) godz. 9:00 – 17:00

Dane uczestnika:

Nazwisko: ___________________________________________ Imię: ____________________________

Pełna nazwa firmy: _____________________________________________________________________

NIP:__________________________________________________________________________________

Ulica: ________________________________________________ Miejscowość:_____________________

Telefon: ________________________ E-mail: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 273A informuje, że Pani/Pana dane osobowe są 
zbierane w celach statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla Konsorcjum FEN. Na zasadach 
przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania 
zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

____________________________ ________________________________
Data wypełnienia zgłoszenia Podpis i pieczątka firmy

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1.  Wypełnij formularz oraz prześlij na adres e-mail: monitoring@fen.pl, lub faxem na numer 61 66 90 707

2 . Udział w warsztatach jest odpłatny 100 pln brutto. Obejmuje uczestnictwo w warsztatach, przerwę  kawową i lunch.

Obowiązuje ograniczenie do 2 osób z jednej firmy.

3.  Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu tego faktu na piśmie na 3 dni robocze 
przed terminem wybranych warsztatów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zobowiązuję się do zapłaty 
150 pln netto kosztów manipulacyjnych na konto organizatora na podstawie wystawionej faktury. 

4. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. O udziale w nich decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: monitoring@fen.pl, tel. 61 66 90 707
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