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Site Sakinlerinin Beklentileri

Pratiklik
Anahtarsız Giriş

Çoklu Güvenlik

POWERPOINT DESIGN

Cep 
Telefonu
Uygulaması

Kaliteli Hizmet

Mobility



Yöneticilerin Endişeleri

• Kullanıcı yönetimi

• Eşit

• ……

Site Yönetimi

• Plaka tanıma

• Otomatik kapı açma

• ……

Taşıt Yönetimi

• Alarma bas ve her 
zaman bakma ihtiyacın 
olmasın

• Video bağlantısı
• ……

Verimlilik 
Maliyetten Tasarruf

• Site sakinlerine daha hızlı
karşılık verme

• Akıllı servis sağlama
• ……

Daha İyi Hizmet
• Topluluk aktivitesi

• ……

İşleyiş



01 02 03

Karmaşık

Birçok çözüm gerçek gereksinimleri karşılayamaz ve 
konut endüstrisine uygun olamaz.

Konut Yönetimi Durumu

Entegre Olmayan

Farklı markalardan 
cihazlar, 
entegrasyonu zor

Yayılma kompleksi,
uygun olmayan konut 
endüstrisi

Özelleştirme Yok

Sadece standart 
çözümü destekle,

özelleştirme hizmetleri 
sağlama



Yeni Çağ Geliyor

Yapay Zeka
Yüz tanıma 

uygulaması, 

plaka tanıma 

teknolojisi
Araç yönetimi entegrasyonu,

entrance and CCTV to a 

comprehension platform

Entegrasyon

Görsel arayüz, 

gösterge paneli, 

kolay kullanım

Görselleştirme

Mobil terminallerin 

popülerliği mobil talebi 

önemli kılmaktadır.

Mobility
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Dahua Çözümü — Çok Seviyeli Koruma
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Çözüm



Seviye 1 Koruma — Giriş

1

Giriş



Kişisel Giriş Problemi

Anahtarsız Giriş
 Geleneksel kişisel girişler 
kapıyı açmak için karta 
ihtiyaç duyar. 

Yabancı veya İstenmeyenZiyaretçi Yönetimi
 Ziyaretçiyi beklemek için her 
zaman evde kalamazsınız ya 
da birçok kez kapıyı açmanız 
gerekir.

 Yabancı veya istenmeyen kişi, 
konutlara kolayca girmek için 
kartı veya anahtarları alabilir.



FR Gate Sorunsuz Giriş Sağlar

Gündüz veya karanlıkta farketmeksizin, yapay zeka bariyeri, 
yetkili sakinleri 0,5 saniye içinde kolayca tanır, kesintisiz giriş 
deneyimi sağlar.

Bağımsız yüz tanıma modülü, eski turnike yükseltme işlemini 
yüz tanıma erişimine yükseltebilir

Card Pin Number Face Recognition



Araç Park Problemi

Düzensiz Park Etme
Site sakinleri otopark yeri 

bulmakta zorlanır ve araçları 
kolayca çizilebilir, bu kaosa yol 
açar.

Uzun BeklemeOtopark Görevlileri
Park görevlilerinin kullanımı 

sadece yüksek işçilik maliyeti 
getirmeyecek, aynı zamanda 
istikrarsız hizmeti de getirecektir.

Eğer kapıyı kart okutarak veya 
uzaktan kumandan kullanarak 
açıyorsanız, yoğun saatlerde 
bekleme çok olacaktır.



Araç Girişi

LPR algoritmasında yerleşik kamera otomatik olarak araç plakasını tanıyabilir, tanıdık 
araç ise bariyer otomatik olarak açılır. Ziyaretçiler, uzaktan bariyer açmak için interkom 
arama güvenliğini kullanabilir. Araç sürüldüğünde, LED ekranındaki mevcut park yeri 
sayısı bir düşecektir.



Araç Girişi



Seviye 1 Koruma — Giriş

Personel Girişi Araç Girişi

Yapay zeka teknolojisine dayanarak, personel ve araç için yüz tanıma ve plaka tanıma çözümü sağlayabilir, 
tanımlamanın etkinliğini arttırır ve trafik verimliliğini önemli ölçüde iyileştirir.



Seviye 2 Koruma — Halka Açık Alan
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Halka Açık Alan



Halka Açık Alanda Koruma

• Yüksek çözünürlüklü kamera

• Akıllı takip

• Starlight görüş

• Kullanıcı yönetimi

• Güvenlik ve devriye

• Kontrol merkeziyle 

hızlı temas

• Video bağlantısı

Erişim Kontrolüİzleme



Halka Açık Alan — Panoramik

Çoklu sensör kameranın içinde üç veya dört sensör vardır. Kamera, durumsal farkındalık için 
tek bir görüntü oluşturmak üzere her sensörden ayrı video akışlarını bir araya getirir. Ayrıca 
kurulum maliyetinden tasarruf edebilirsiniz.



Halka Açık Alan — Erişim Kontrolü

Spor Salonu Çamaşır Odası Yüzme Odası

Spor salonu, çamaşırhane, yüzme havuzu gibi halka açık alanlarda doğru kişinin tesisi kullanmasına izin vermek 
için erişim kontrolü kullanın, ayrıca her giriş çıkışlarda süreci kaydetmek için CCTV kamera bağlanabilir.



Seviye 3 Koruma — Birim Koruma
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Birim



Birim Koruma Sistemi

Fence VTO



FR VTO Güvenli Girişe Yardımcı 
Olur

Card Pin Number Fingerprint

FR VTO ile bölge sakinleri kapının kilidini kartsız açmak için 
yüzünü kullanabilirler. Canlı algılama, derin yüz tanıma 
algoritmasına dayalı olarak desteklenir. Fotoğraflar, 
videolar ve modeller doğrulanamaz. Yabancıları içeriye 
sokmayabilir, bölge sakinleri için özel ve güvenli bir yer 
sağlayabiliriz.

Face Recognition

Camera and FR

Information Release

Fingerprint



Uzaktan Kumanda İşlemi Kolaylaştırır

Ziyaretçi kapıcıyı otopark veya VTO'dan arayabilir, onaylandıktan sonra güvenlik görevlisi 
uzaktan kilidi açabilir. Ayrıca ziyaretçi kapıyı açmak için doğrudan site sakinlerini de arayabilir.

Ev

Kapıcı



Birim Koruma Sistemi

Koridor Lobi



Birim Sistemi: Asansör Bağlantısı

Asansörde monte edilen kamera, kablosuz AP kullanarak video iletir, ağ kablosuna ihtiyaç duymaz, 
sistemi daha kararlı hale getirir.



Seviye 4 Koruma — Ev Koruma

4 Ev



Çok Yönlü Koruma, Evinizi Daha Güvenli Hale Getiriyor

Kapıcı

Dış mekan Komşu Fence

Site sakinleri yardım için kapıcıyı veya 
oda numarasıyla komşularını 
arayabilirler. Katılımcılar halka açık 
bilgileri tek tek veya tüm sakinlere 
açıklayabilir.

Aramaya cevap verildiğinde, sakinler iç mekan monitörü ile 
bağlanan koridoru veya VTO kamerasının kapsamadığı 
durumlarda tüm ortamı kontrol etmek için diğer kamu 
kameralarının videosunu kontrol edebilir.



Evinizi Akıllılaştırır

 Ev içi monitor

 Mobil uygulama

Konut sakinleri evde olmadğında 
veya meşgul olduklarında, iç 
mekan monitörü görüntülü 
aramayı cep telefonuna 
aktarabilir, uzaktan konuşabilir 
veya kapının kilidini açabilirsiniz, 
böylece aramayı kaçırmazsınız.



Seviye 5 Koruma — Monitor Merkezi
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Merkez



Akıllı İzleme Merkezi, Topluluğun Daha Güvenli Olmasına Yardımcı Oluyor

HDMI/DVI/VGA

M70

NKB1000

DSS

Matrix

Keyboard

Video duvarı ve Çoklu ekran

Kontrol merkezinde, klavye matris ve istemci ile sıkı bir şekilde çalışır, bir şey olduğunda, 
operatör ayrıntıları görmek için kamerayı atanmış monitöre veya tam ekrana iletmek için klavye
kısayolunu kullanabilir.



Etkili VMS Çok Yönlü Korumaya Yardımcı Olur

• Haritada flaş

• Video ve resim kontrol

• Açılan alarm penceresi

• Alarm Kolu

• Bağlantı

Event Merkezi



Kapıcı

• Yerel İzleme• Ziyaretçi Yönetimi • Çağrı cevaplama

Kapıcı, güvenlik görevlisi veya resepsiyon ziyaretçiyi geçici olarak içeri alabilir, site sakinleri ya da 
onların ziyaretçileri için aramayı cevaplayabilir veya uzaktan kilidi açabilir.



FR Cihazı Çalışan Yönetimini Kolaylaştırır

Kullanıcı Yönetimi
Platforma kullanıcı ekle veya cihaza yükle

Kayıt Senkronizasyonu
Cihaz verileri platforma otomatik olarak 
senkronize edilebilir

Katılımcı takvimi
Çoklu katılım modları

Raporlar
Bir tıkla katılımcı raporları 
oluşturmak

Çalışanlar için giriş noktalarında zamanlamalar için yüz tanıma veya kart okuyucu kullanılabilir. Sabit 
veya ücretsiz katılım modu sağlayın. Yönetim verimliliğini artırın.
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Çözümü Vurgula — Çok Yönlü Koruma

Video Intercom

Otopark Yönetimi

Erişim Yönetimi

Çalışan Katılımı

Video İzleme 

Video Duvarı

Klavye



Çözümü Vurgula — Tam Kabiliyet

Konut girişi Birim girişi
Yüz tanıma teknolojisi, kişinin fence'den ünite kapısına kesintisiz erişimini sağlar.

ANPR kamera, durmadan araç girişine izin verir, her geçiş, yönetim 
için istatistik kaydeder, işçilik maliyetini düşürür ve park yönetimini 
iyileştirir.

Kişi



Çoklu ve Hareketli Çağrı Yönetimi

Ziyaretçi kapıcıyı arar

Site sakini

Koruma

Ziyaretçi

1-1 Çağrı Güvenliği

1-2.Güvenlik ziyaretçi 
bilgisi için site sakinini 
arar

1-3. Kapıyı aç

Fence VTO

Ana İstasyon

VTH

2-3. Oda 
numarasıyla site 
sakinini ara

2-4. 
Birimin 
kapısını aç

2-1 Birim ve oda 
numarasıyla site 
sakinini arar

2-2 Fence 
kapısını aç

İkinci VTO2-5. Evin 
önünde site 
sakinini ara

3. Site sakini 
güvenliği arar

Unit VTO

Mobile For VDP

4. Çağrı 
telefona 
aktarılır

Ziyaretçi site sakinini arar 

Site sakinleri kapıcıyı arar

Uygulamaya çağrı aktarımı

1

2

3

4



GDPR

Fiili, geçerli Avrupa Veri Koruma Yasaları ve Yönetmelikleri' ne (GDPR) dayanan TÜV Rheinland 2PfG 
2624 / 06.17 standardına (Ürün Güvenliği ve gizlilik koruma gerekliliklerini kapsayan) ürünler ve VMS 
uyumu site sakinlerinin mahremiyetine özen gösterir.



Çözüm  Öne Çıkanlar  Özet

Daha Az Güvenlik Riski Daha az bekleme süresi Daha ekonomikDaha iyi memnuniyetDaha kısa tepki süresi

Dahua entegre konut çözümü, sakinleri mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak 
için güvenli ve verimli konutlar sağlamaya yardımcı olabilir.
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Çözüm

Genel Bakış

Önem

Retal'de villalar, Town Villaları ve daireleri 
dahil olmak üzere 416 modern konut 
bulunmaktadır. Retal, güvenlik ve konfor 
seviyesini arttırmak için bir dizi akıllı çözüme 
ihtiyaç duyuyor.

Sağlanan çözüm, insanları, mülkleri ve 
hatta teknolojiye yapılan yatırımları 
korurken, bakım ve işletme maliyetlerini 
kontrol etmeye katkıda bulunur.

DSS merkezi yönetim olarak çalışır. Bu 
projede 270 adet VTO, 416 adet VTH, 65 
kamera ve 12 adet erişim kontrolü 
bulunmaktadır.

Dammam Retal Residence



Teşekkürler




