
Cloudview’a ait güvenli video yönetim sistemi, kamera sistemlerine bulut tabanlı hizmetler eklemeyi 
kolaylaştırıyor. Kamera sisteminizin yeni kurulacak olması ya da hali hazırda mevcut bir sisteminizin 
olması fark etmez. İster analog, ister IP kameralarla birlikte kullanabilirsiniz.

Cloudview
Bizi Arayın +90 216 305 0802 Bulut Tabanlı Görsel Ağ Sistemi

Büyük resmi görün
Cloudview



Bulut Gözetim Sistemlerinin Geleceği
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Mevcut izleme / kaydetme ayarlarını etkilemeden 
analog CCTV sistemine eklenebilir.

Bir adetten binlerce adete kadar ölçeklenebilir. IP altyapısında herhangi bir ön yatırıma ihtiyaç duymama.

Kablolu, kablosuz ve 3G/4G bağlanabilir. Minimum bant genişliği ve kayıt maliyeti.

Harici alarm dedektörleri ve aygıt çalıştırıcıları ile 
kolayca entegre edilebilir.

Hem veri transferleri hem de kayıt edilen görüntüleri 
korumak için kurumsal (yüksek) seviyede güvenlik.

Ağ bağlantısı kaybolduğunda SD karta kayıt eder. Kullanımı kolay bulut tabanlı yönetim ve izleme platformu.

Cloudview bulut tabanlı video gözetim sistemlerinde öncülük yapmaktadır. 
Sağladığı çözüm ölçeklenebilir, kullanıcı dostu ve makul fiyatlı bir platformdur. Bu 
platform bir bilgisayar, tablet ya da akıllı bilgisayar ile dünyanın herhangi bir yerinde 
bir internet tarayıcısı kullanarak yönetilebilen ve erişilebilen bir platformdur. 

Minimum teknik bilgi ile dakikalar içerisinde kurulum yapılabilir.

CCTV Kamera Cloudview VNA Adaptör Cloudview Video 
Yazılım Yönetimi

Cloudview Platformu

Özel destek ekibi. 12 aylık ileri değişim garantisi (2 yıla kadar genişletilebilir).

Oynat

Oynat

Videomuzu İzle

http://www.youtube.com/watch?v=7L7bcrJ0lfE
http://www.youtube.com/watch?v=rfQR_h4TYvw
http://www.youtube.com/watch?v=mymQV_K7rro
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Kompakt, Gelecekteki Teknolojilerle Uyumlu
Cloudview VNA 
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Güvenli
Dahili veri güvenliği

Cloudview kullanıcılarının verilerini banka 
seviyesinde şifrelenmiş güvenlik ile korur.

Gelecek ile Uyumlu
Otomatik olarak güncellenebilen

Cloudview mevcut özellikleri iyileştirdikçe ve yenilerini 
geliştirdikçe, bunlar otomatik olarak Cloudview VNA 

tarafından indirilebilir olmaktadır.

Basit
Pahalı IT kurulumlarına gerek yoktur
Güvenlik sistemi kurucuları IT uzmanlığına 

ihtiyaç duymadan Cloudview VNA 
kurulumu yapabilirler.

Hesaplı
VPN gerektirmez

VNA kullanıyor olmanız demek güvenlik 
paketinizin bir parçası olarak pahalı bir 

VPN kurmanıza gerek olmaması demektir, 
sadece takın ve çalıştırın.

Kolay Kullanım
Kamera veya DVR’ a takılabilir

Mevcut kamera ve sistemlere uygulanabilir 
esnek bir çözüm olarak tasarlandı.

Esnek
Dahili Wifi, 3G ve SD card

Cloudview VNA internete kablolu, kablosuz veya 3G/4G 
kullanarak bağlanır, internet bağlantısı kaybolduğunda 

ise SD karta kaydeder.

Dayanıklı
Düşük bant genişliği gerektiren 

ortamlarda çalışır 
Cloudview VNA uzak lokasyonlar için idealdir.

Uyumlu
Alarmlara, PIR’ lara ve diğer  

algılayıcılara bağlanabilir
Cloudview VNA, görsel doğrulamada en 
üst noktayı sağlamak için mevcut alarm 

sistemlerine bağlanabilir. 

Kullanışlı
Uzaktan Yönetim

Pahalı mühendislik hizmetlerine gerek yok.
Cloudview VNA Cloudview hizmetinizin 

çalışması ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda 
size söyleyecektir.

 



Cloudview VNA kablolu ve kablosuz (WiFi, 3G/4G) olarak internete bağlanır 
ve rüzgar/güneş tarlaları, malzeme depoları ve spor mekanları gibi uzak 
alanlardaki kamera gözetim sistemlerini erişilebilir kılar. Veri iletimi bağlantı 
hızına bağlı olarak optimize edilebilir.

Cloudview nasıl kullanılıyor?

Uzak mekanlardaki gözetim sistemlerinizi erişilebilir kılar 
(örneğin güneş/rüzgar tarlaları, malzeme depoları, spor 
mekanları vs.).

Karmaşık VPN tünelleri, sabit IP adresleri veya ilave altyapı 
yatırımlarına gerek olmadan, mevcut CCTV sistemlerine 
uzaktan izleme ve alarm özelliği ekler.

Veri Güvenliği – Cloudview Görsel Ağ Bağdaştırıcısı CCTV 
kameralarını TLS (Transport Layer Security) korumalı 
bağlantılar kullanarak Cloudview servisine bağlar. Bu 
bağlantı yöntemi AES 256 bit şifreleme kullanarak korunan 
bir güvenli tünel oluşturur. Veri Cloudview sunucularına 
ulaştığında AES 256 standardı (bankalar tarafından müşteri 
verisini korumak için kullanılan standart) ile kayıt edilir.

Hırsız alarm sistemlerine görsel doğrulama özelliği ekler. Bu 
özellik büyük yatırım gerektirmeden yanlış alarmleri en aza 
indirmeye yardımcı olur.

Mevcut analog CCTV kullanıcılarını kendi hızlarında IP 
teknolojisine terfi ettirir.

Mevcut analog kameraları Cloudview’ ın ölçeklenebilir, 
kullanıcı dostu video gözetim platformuna bağlayarak IP 
gözetim sistemine terfi etme maliyetini en aza indirir.

Cloudview’ın başarısının anahtarı esnekliği
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Alarm Doğrulama Uzaktan Erişim Acil Müdahale KOBİler



KOBİler

Cloudview Platformu
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Şifreleme
Bütün veriler banka seviyesinde 

şifreleme yapılarak korunmaktadır.

Görüntüyü Bozmaya  
Karşı Koruma   

CCTV görüntüsü, yasal gerçekliği 
artırmak için Image Hashing yöntemi 

uygulanarak korunur.

Kamera Aktivasyonu  
Kameralar hareket algılama ve/

veya diğer harici tetikleyiciler ile aktif 
olacak şekilde ayarlanabilir.

Kamera Durumu
Kullanıcılar kameraların ne zaman 
kayıtta olduğunu, kapatıldığını 
veya alarm durumunda olduğunu 
anlayabilirler.

Gelen Kutusu Saklama
Görüntüleri 7, 30, 60 veya 90 gün 
boyunca saklayabilirsiniz, eğer gerekirse 
önemli görüntüleri klasörlere kaydederek 
bu süreyi 6 yıla çıkarabilirsiniz.

Zaman Çizelgesine Göre Kayıt 
Kameraları belirlenen zaman aralıklarında 
kayıt yapacak şekilde programlayabilirsiniz.

Alarmlar
Paketler kullanıcılar elle veya otomatik 
olarak olay ve görüntüleri ilgili yetkili 
kimselerle paylaşabilecekleri şekilde 
ayarlanabilir. İlgililer tablet, mobil cihaz, 
dizüstü veya masa üstü bilgisayarlar 
vasıtasıyla bu alarmları görebilirler.

Haritalar, Kameralar,  
Siteler, Konumlar
Kullanıcılar haritalarda konum ve 
kameraları arayarak önemli görsel veriye 
ulaşabilirler.

Platform Özelllikleri

Oynat

Oynat

Oynat

http://www.youtube.com/watch?v=u8DhE9jGa7M
http://www.youtube.com/watch?v=tXA9dor0Txg
http://www.youtube.com/watch?v=CTm7iBEfg7g


Uzaklara da Gitseniz Gözünüz 
Arkada Kalmasın!05

Geliştirdiğimiz Görsel Doğrulama Sistemimizin içerisindeki sensörler aracılığıyla 
ev yada işyerinizi kendiniz 24 saat gözleyebilirsiniz. Sistem, olağan dışı 
durumları internet üzerindeki sanal depolama alanına (buluta) kaydederken,  
2 saniye öncesiyle videosunu da anında cep telefonunuza gönderiyor. Böylece; 
yangını ve neden çıktığını, hırsızın nereden girdiği gibi durumları kolluk güçlerine 
ve sigortacınıza (delil zarar görmeden) kolayca aktarabiliyorsunuz. 

Bahçenizde dolaşan evcil hayvanınız mı yoksa başka bir davetsiz mi? 
İşyerinizi nasıl su bastı, mallarınız ne durumda? Evinizdeki gaz kaçağından 
erken haberdar olup sevdikleriniz zarar görmeden önlem mi almak 
istiyorsunuz? Fabrika/şantiyenizin olası iş kazaları kayıt altında mı? 
Mağazanızdaki yazar kasada bir para hareketi olduğunda cebinize videosu mu 
gelsin? Daha birçok örnek sayabiliriz… 

Siz, risk ve ihtiyaçlarınızı bize aktarın yeter!  Biz, size özel teknolojiler geliştirip 
bütçenize uygun çözümler sunalım.

Ev ve ofisinizi olası risklere karşı  
7/24 gözlemenizi sağlıyoruz…

Cloudview Görsel Ağ
Adaptörü (VNA)

Bulut (Sanal Depo) Tablet, PC,
Akıllı TelefonInternet

Fabrika / Şantiye Okul / Konut

Sensör Sensör İş Kazası, Sağlık, Acil Durum

Mağaza / Ofis

Üretim
SorunlarıYangınSu

Basması
Gaz

Kaçağı
Panik

ButonuHırsızlık Yazar
Kasa

Bulut Tabanlı 
Görsel Doğrulama



Dahili video görüntü işlemcisi ile 432MHZ ARM926EJ-S

256MB DDR2 SDRAM + 256MB Flash

75 Ohm Analog video w / BNC jak

720 x 576 (PAL) 720 x 480 (NTSC)

JPEG (1 ila 12 fps - fabrika yapılandırması)

10 / 100MB ethernet - RJ-45 Konnektörü

AES 256-bit şifreleme (SSL)

1 x USB 2.0 portu (WiFi ve 3G / 4G kablosuz dongle), 1 x giriş, 1x çıkış (0-3.3v)

Micro SD Kart yuvası (64GB’a kadar SDHC hafıza kartlarını destekler)

9-14 v DC giriş, maksimum tüketim 2.5W

Darbe Modifiye akrilik - 80 mm x 60 mm x 20 mm

0 ile 50 santigrat çalışma sıcaklıkları, saklama -30 85 santigrat

CE (EN 55022, EN 55024 EMC testleriyle uyumlu)

İşlemci

Bellek

Video Girişi

Video Çözünürlüğü

Kayıt Formatı

Ağ Arayüzü

Şifreleme

Diğer Konnektörleri

Depolama

Güç Girişi

Kasa

Çalışma Koşulları

Kalite Belgeleri

VNA Teknik Veriler
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VNS Özellik VNA Özellikler



Size nasıl bir avantaj 
sağlayabiliriz bize sorun

Cloudview VNA, Cloudview (UK) Limited firması için Yeşil Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Türkiye’de üretilmekte olup Türkiye içerisindeki satış ve pazarlaması Yeşil Otomasyon tarafından yapılmaktadır.

© Cloudview VNA, Cloudview Limited, Guernsey’in tescilli markasıdır. Belirtilen tüm özellikler, hata ve unutma müstesna, Cloudview (UK) firması tarafından değiştirilebilir. 

Yeşil Otomasyon, güvenlik çözümlerinize rekabet açısından ekonomik ve etkili 
bir avantaj sağlar. Size nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmek isterseniz 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: +90 216 305 0802 
Eposta: info@yesilotomasyon.com.tr
Web: www.yesilotomasyon.com.tr

YEŞİL OTOMASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bağlarbaşı Mh. Feyzullah Cd. Kumru Sk. No:16/1 
PK34844 Maltepe - İstanbul  / Türkiye


