
16

HIKVISION ALARM 2020
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΧ HUB & ΑΧ PRO

Hik-ProConnect, η πλατφόρμα cloud για τον εγκαταστάτη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και τα εξής: 

Γενικό Φυλλάδιο, Video, Τεχνικό Φυλλάδιο, Hik-ProConnect + AX PRO, 
Συχνές Ερωτήσεις, Temperature-Screening & Density-Control, Συμβατές Συσκευές, 
User Manual Mobile App, User Manual Mobile Portal.

Το Hik-ProConnect είναι μια πλατφόρμα cloud, ειδικά σχεδιασμένη για τον εγκαταστάτη, που τον βοηθά αποτελεσματικά στην απομακρυ-
σμένη διαχείριση, παραμετροποίηση, παρακολούθηση της καλής κατάστασης και την ταχεία επίλυση προβλημάτων στα συστήματα 
ασφαλείας των πελατών του. Επιπλέον, επιτρέπει τη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ασφαλείας των πελατών του για τη 
διενέργεια αυτοματισμών, που διευκολύνουν την καθημερινότητα τους και αυξάνουν την παρεχόμενη ασφάλεια. Ακόμη, βελτιώνει την προβολή 
και την οργάνωση της επιχείρησής του εγκαταστάτη, του εξοικονομεί χρόνο εργασίας και αυξάνει τα έσοδα του, με την παροχή επιπρόσθετων 
υπηρεσιών.

Το Hik-ProConnect είναι διαθέσιμο σε εφαρμογή για mobile συσκεύες (iOS, Android) αλλά και σε portal, για πρόσβαση μέσω H/Y και web 
browser. Η πλατφόρμα είναι υλοποιημένη σε servers της Amazon με υψηλή διαθεσιμότητα και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, τα δεδομέ-
να που χρησιμοποιούνται τηρούνται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και υπάρχει πλήρης συμβατότητα με το GDPR.
Το Hik-ProConnect διατίθεται σε 2 εκδόσεις, στο βα-
σικό, δωρεάν πακέτο, περιορισμένων λειτουργιών 
και στο πλήρες, συνδρομητικό πακέτο, με το Health 
Monitoring και πολλές επιπρόσθετες λειτουργίες.

Λειτουργίες βασικού (δωρεάν) πακέτου: 
• Δυνατότητα προσθήκης ως 1024 συσκευών στο 

Hik-ProConnect portal. Για απεριόριστο αριθμό συ-
σκευών απαιτείται συνδρομή, τουλάχιστον για 1 συ-
σκευή, στο συνδρομητικό πακέτο Health Monitoring, 
προκειμένου να υπάρχει έλεγχος ταυτοποίησης.

• Δυνατότητα παράδοσης της εγκατάστασης στην 
εφαρμογή τελικού Hik-Connect.

• Απομακρυσμένη παραμετροποίηση συσκευών μέσω 
P2P.

• Βασικός έλεγχος κατάστασης συσκευών (online/
offline).

• Δυνατότητες ζωντανής παρακολούθησης (απαιτείται 
εξουσιοδότηση από τον τελικό χρήστη).

• Ένας λογαριασμός διαχειριστή για τον εγκαταστάτη.
• 3 μήνες δωρεάν δοκιμαστική περίοδος για 5 συ-

σκευές στο πακέτο Health Monitoring (απαιτείται 
έλεγχος ταυτοποίησης).

Επιπλέον λειτουργίες συνδρομητικού πακέτου 
(Health Monitoring): 
• Παρακολούθηση καλής κατάστασης (health 

monitoring) συσκευών σε ταμπλό.
• Ειδοποίηση για προβλήματα (exceptions) συσκευών 

σε πραγματικό χρόνο
• Διαμόρφωση κανόνων διασύνδεσης μεταξύ συ-

σκευών.
• Ως 5 λογαριασμοί, 1 διαχειριστή και 4 υπαλλήλων, 

με διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων υπαλλήλων, 
και δυνατότητα επαύξησής τους.

• Διαχείριση αρχείου συμβάντων.
• Λειτουργικότητα Co-branding, κατά την οποία εμφανίζεται το λογότυπο της εταιρείας του εγκαταστάτη μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του 

(ιστοσελίδα, τηλέφωνα, email, διεύθυνση) στην εφαρμογή Hik-Connect των πελατών του.

Η χρέωση στο συνδρομητικό πακέτο είναι ετήσια και ανάλογη του αριθμού των κατ’ ευθείαν συνδεδεμένων συσκευών στο cloud, όπως: DVR, 
NVR, IP κάμερα με κατ’ ευθείαν σύνδεση (δεν υπάρχει χρέωση για τις κάμερες που συνδέονται σε καταγραφικό), Video Intercom, πίνακας 
συναγερμού, Access Control, Doorbell. Οι άδειες χρήσης προ-αγοράζονται σε πακέτα 1, 20 ή 100 συσκευών. Οι άδειες για τις IP κάμερες με 
κατ’ ευθείαν σύνδεση (όχι μέσω καταγραφικού) χρεώνονται σε χαμηλότερη τιμή. Τέλος, υπάρχουν πακέτα προσθήκης 1, 5 και 25 υπαλλήλων.
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https://www.ilka.gr/pdf/1.%20Hik-ProConnect-Brochure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a5mxz8idkf8
https://www.ilka.gr/pdf/2.%20Hik-ProConnect_Datasheet.pdf
https://ilka.gr/pdf/8.%20Hik-ProConnect%20V1.2%20+%20AX%20PRO%20Introduction.pdf
https://www.ilka.gr/pdf/3.%20Hik-ProConnect_FAQ.pdf
https://www.ilka.gr/pdf/4.%20Hik-ProConnect-&-Hik-Connect-Temperature-Screening-&-Density-Control-Solution.pdf
https://ilka.gr/pdf/9.%20Hik-ProConnect%20V1.2.2_Compatibility%20List%20of%20HIKVISION%20Products_20200715.pdf
https://www.ilka.gr/pdf/6.%20Hik-ProConnect-Mobile-Client_User-Manual.pdf
https://www.ilka.gr/pdf/7.%20Hik-ProConnect-Portal_User-Manual.pdf
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