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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В този брой ще ви покажем нови IP камери и 
CMS софтуер за мониторинг на SAMSUNG, както и 
най-новата серия DVR-и от DAHUA. 
 
 

  
SNB-7002 

 

      Тази IP камера на SAMSUNG е едно от най-
новите попълнения в продуктовата гама на АНДИ. 
Отличава се с 3MP резолюция и един от най-добрите  
показатели за динамичен обхват в индустрията – 
96dB във Full HD режим. Това прави камерата 
отличен избор в условия на неблагоприятна 
осветеност. Другите по-важни характеристики на 
камерата са: 
 
 

 1/3” 3.1MP PS CMOS сензор 

 WiseNet II DSP 

 Day&Night, 0.7 Lux 

 Full HD WDR 96dB, механичен IR филтър 

 AutoBack Focus 

 SSNRIII шумов филтър, SSDR – подобрява 
видимостта в тъмните участъци от картината, 
HLC, Мultiple streaming 

 H.264, MJPEG, MPEG-4, 30 кад/сек с 
резолюция 1080p, макс. резолюция 2048x1536 

 Интелигентен видео анализ 

 двупосочно аудио (вграден микрофон), ONVIF 

 Слот за micro SD/SDHC карта 

 PoE, 12VDC, 4.3W. 
 
 

 

 
 
 

SNB-7002 – 469 EUR 

 

 

 

 

 
 

 

    SND-7082 – 556 EUR  
 

  SND-7082 
 

       Ако ви е нужна висококачествена IP 
камера за наблюдение на магазин, банка, 
работен цех или офис, тази камера на 
SAMSUNG e отлично решение за монтаж в 
помещения с малки и средни размери, 
срещу врати и прозорци и в ситуации с 
променлива осветеност. Ето някои от по-
важните технически характеристики: 
 

 1/3” 3.1MP PS CMOS сензор 

 WiseNet II DSP, Day&Night, 0.7 Lux 

 Full HD WDR 96dB, механичен IR 
филтър 

 Варифокален моторизиран обектив 
3-8мм, AutoBack Focus 

 SSNRIII, SSDR 

 H.264, MJPEG, MPEG-4, 30 кад/сек с 
резолюция 1080p, макс. резолюция 
2048x1536 

 Интелигентен видео анализ 

 двупосочно аудио (вграден 
микрофон), ONVIF 

 Слот за micro SD/SDHC карта 

 PoE, 12VDC, 9W. 
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SSM-8000 
 
           Най-новият безплатен CMS софтуер на 
SAMSUNG позволява мониторинг на DVR-и, IP камери, 
NVR-и и аналогови видеоенкодери SAMSUNG. 
Визуалният интерфейс е много интуитивен и показва 
нагледно последните събития в таблица, намираща се 
на главния екран под видеопрозорците. Наблюдението 
на записите от събитията е много лесно и става само с 
едно кликване върху информацията за събитието 
(Event Viewer). Друга много полезна функция е Smart 
Search (виж долу вдясно), която позволява показването 
на няколко прозореца в даден интервал от време, което 
дава възможност на оператора бързо да намери 
момента с аларменото събитие, което може да бъде 
движение, обръщане/закриване на камерата, появил се 
или изчезнал предмет и  др. Софтуерът се 
самообновява автоматично до последната версия, 
предлага множество опции за настройки на свързаните 
устройства и показва информация за състоянието на 
твърдите дискове в записващите устройства 
(DVR/NVR). Ето и някои от другите по-важни функции: 
 

 

 Няма ограничение на броя на свързаните 
устройства 
 

 Голям брой групови и индивидуални нива на 
достъп 

 

 Експортиране на доклади в Excel или PDF 
 

 Възможност за ръчно вкарване на забележки за 
алармени събития 

 

 Live view - до 64 камери на един екран 
 

 Live view 100 камери на 4 монитора 
 

 Schedule back up – резервен запис за важни 
обекти 

 

 Модулна архитектура – videowall 
 

          
 

 
 

 
 
 
 

 

Нов CMS софтуер SAMSUNG 

 Event viewer 
 

                        

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Smart Search 

 

  



  
Астероиди 

 

Следният въпрос и отговор са от скорошен дебат за 
финансирането на НАСА в САЩ. От американския парламент 
задават въпроса към НАСА:  
- Какво ще правим, когато разберем, че астероид ще се сблъска със 
земята?  
- Ако го ще удари до няколко седмици, просто се молете! – отговаря 
директорът на НАСА Чарлз Болден. Истината е, че в момента 
поради слабо финансиране се наблюдават само около 10% от 
потенциалните астероиди в близост до Земята. Добра новина е, че 
95% от астероидите с големина над 1км вече са маркирани и се 
следят, но има и много по-малки астероиди, които могат да нанесат 
огромни щети. Този, който наскоро се взриви над Русия и нанесе 
материални щети и наранявания на хора беше само 17м в 
диаметър. Астероид с диаметър около 60м може да заличи град с 
размера на София от лицето на земата. 

 

 

                                                                                    До скоро от АНДИ!                                                        www.andi-bg.com 

 

Нова серия DVR-и на DAHUA 
 

Моделите от новата серия 5000 DVR-и на 
DAHUA се отличават с модерен дизайн и могат да 
бъдат едно чудесно попълнение във всеки модерен 
дом или офис. Те записват с 25 кад/сек за всеки 
канал с резолюция 704x576 (D1). По-важните  
технически функции и данни са:  

 Плейбек на 4/8/16 канала едновременно 

 Меню на български език 

 BNC и VGA изходи 

 1 IDE-SATA до 4TB, 2 USB 

 Наблюдение в реално време с резолюция 
1080p (Full HD) 

 Video Push – алармено известяване до 
мобилен телефон с възможност за бърз 
плейбек на събитието 

 CMS 
 

 
 Вицове...  

  

- Снощи защо не дойде в 

кръчмата? 

- Жена ми реши, че не ми се 

ходи. 

 

***  

Мъж продава петел на пазара. 

- Тоя петел оправя ли редовно 

кокошките? –пита потенциален 

купувач. 

- О-хо, даже оправя и другите 

петли, козата, дори и кучето... 

-А защо го продавате? 

-Ами от вчера започна да ме 

гледа странно... 

 

 

*** 

Кой е най-тъжния човек на 

света? 

- Катаджия гледащ Формула 1! 

МАРТ, 2013 

 

♦НОВИ ТЕХНОЛОГИИ♦ 
♦ ХУМОР♦ 
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