نظام المراقبة عن بعد
اجعل المباني الخاصة بك آمنة مع النظام
للمراقبة بالكاميرات عن بعد المؤثر والفعال

المحتوى
• ما هو نظام المراقبة عن بعد؟
• كيف يعمل نظام المراقبة عن بعد الخاص بنا؟
• ما هي ميزات المراقبة عن بعد؟
•  6فوائد للمراقبة عن بعد
• من يحتاج إلى نظام مراقبة عن بعد؟
• التحكم في الموقع من خالل نظام المراقبة
عن بعد
• لماذا تختار Regal Security
 Services؟

هل أنت قلق بشأن أمن المباني الخاصة بك على
مدار الساعة؟
هل تريد تحقيق أقصى استفادة من نظام كاميرات
مراقبة الخاص بك؟
قد تكون المراقبة عن بُعد هي الحل الذي تبحث
عنه للمساعدة في معالجة المشكالت عن بعد،
وحمايتك من أي سلوك مهدد وتوفير بيئة أكثر
أمانًا للجميع.

قم اليوم بترقية نظام أمان وحماية موقعك من
خالل اضافة المراقبة عن بُعد.

ما هي المراقبة عن بعد؟

تعد أنظمة المراقبة عن بعد خدمة أمنية رائعة تمنحك راحة البال و معرفة أن لديك نظام يوفر
األمان على مدار الساعة طوال أيام األسبوع  ،ويديره أفراد أمن خبراء ،ويعد النظام مثالي لكل
من العقارات والمباني التجارية.
• طريقة نظام المراقبة هذا ارسل الصور بأمان من الكاميرات الخاصة بك إلى محطة
المراقبة عن بعد الخاصة بنا.
• يديرها متخصصون مكرسون الكتشاف األنشطة المشبوهة في موقعك.
• توفير تقنية متقدمة ومعززة  ،إلى جانب ميزتها المتمثلة في التنبيه الفوري لموظفي
خدمات األمن و  /أو الطوارئ في الموقع

كيف يعمل نظام المراقبة عن بعد الخاص بنا؟

نستخدم أحدث التقنيات من الشركات المصنعة الرائدة في هذا المجال لنوفر لك حالً فعاالً للمراقبة عن بعد ،
وهو أي ً
ضا فعال من حيث التكلفة.
نظام المراقبة عن بعد لدنيا بسيط :
 .1يكون نظام المراقبة الخاصة بك متصل بمحطة المراقبة الخاصة بنا.
➢ يتم توجيه صور من الكاميرات الحية بشكل آمن إلى الخوادم في محطة مراقبة عن بعد الخاصة بنا عبر كاميرات نظام المراقبة
الخاصة بك في الموقع.
 .2تتم مراقبة اللقطات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع أو خالل ساعات محددة .
➢ الخدمة مرنة  ،ويمكن مراقبة موقعك على مدار الساعة طوال أيام األسبوع أو خارج ساعات العمل العادية فقط عندما يكون
المنشأة فار ً
غا.
 .3تقوم أنظمة األمان الذكية الخاصة بنا بإبالغ موظفي األمن في حالة تنشيط اإلنذار.
صا لضمان في حالة إطالق إنذار في موقعك أو اكتشاف نشاط
➢ نحن نستخدم برنامج في أنظمتنا المراقبة عن بعد المصمم خصي ً
مشبوه ،ويتم توجيه وعرض مباشر للحادث إلى شاشة خبراء األمن المدربين تدريبا ً عاليا ً لدينا.

 .4يقوم أفراد األمن المحترفون لدينا بمراقبة ومراجعة لقطات الكاميرات الحديثة والمباشرة يدويًا بدقة لتقييم الوضع
➢ يتصل المشغلين المحترفون لدينا بخدمة البث المباشر الخاصة بك ومن خالل التحكم اليدوي في نظام المراقبة والكاميرات الخاص بك ،وتحقيق
أفضل عرض ممكن.تتم إعادة محاذاة الكاميرات النشطة أو تحريكها أو تكبيرها أو
➢ تبديلها إلى نقطة عرض بديلة أفضل ،إعادة عرض اللقطات األخيرة.
 .5نتفاعل على الفور إذا تم تحديد خطر من قبل مركز المراقبة لدينا
➢ يشاهد موظفو األمن المحترفون لدينا ويبلغون عن لقطات حية .عندما يتم تحديد نشاط غير عادي بواسطة
النظام  ،ستظهر الحادثة التي تتكشف على شاشة متخصصي األمن لدينا.
➢ سيراقب هؤالء المشغلين الخبراء لدينا المشهد يدويًا ويتعاملون مع الكاميرات عن طريق التكبير والتصغير وتحريك زاوية الكاميرات لتحقيق
أفضل لقطات ممكنة.
➢ تتضمن الوظائف االختيارية االتصال المباشر بالمقتحمين او المتطفلين عبر نظام مكبر صوت إلرسال تحذيرات صوتية والتي غالبًا ما تكون
كافية لجعلهم يفرون) ،
➢ في حالة وقوع حادث واعتمادًا على تعليمات األمان الخاصة بك ،فسيتم االتصال من محطة المراقبة بأفراد األمن الخاص بك في الموقع و  /أو
خدمات الطوارئ  ،او مع أي شخص آخر ترغب فيه ليتم إعالمه.

ما هي ميزات المراقبة عن بعد؟
كبيرا في أنظمة المراقبة ،حيث تقدم على مدار الساعة وتوفر الموثوقية والحماية.
تعتبر المراقبة عن بعد تقد ًما
ً
• تضمن توفير بنسبة  - ٪50-25يقوم نظام تحليل الفيديو الذكي الذي توفره أنظمة المراقبة لدينا بتقليل /او يلغي الحاجة إلى حراس في الموقع.
•المراقبة مباشرة عن بعد لموقعك من خالل المشغلين المحترفون المختصين لدنيا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع سوف تمنحك راحة
البال
• تغطية مناطق متعددة في وقت واحد مما يسمح لشخص واحد بمشاهدة الموقع بالكامل بسرعة وبكفاءة الذي يتعذر على لحراس العاديين
الوصول إليها.
• االستجابة السريعة للطوارئ
• يمكن تحريك الكاميرات األمنية الخاصة بك ومعالجتها عن بعد لتحقيق أفضل لقطات ممكنة
• موظفين مدربين و مرخصين  -يتم تشغيل محطات المراقبة عن بعد لدينا ضمن المعايير العالمية في مجال األمن والحماية .
• التحذيرات الصوتية  -ميزة رائعة يمكن تقديمها للمتطفلين  ،وغالبًا ما تثنيهم عن ذلك االستمرار في نشاطهم.
• كل هذا مع تقليل المخاطر والمشاكل التي يتعرض لها عملك أو منزلك.
• أفضل جزء؟ كل ما عليك فعله هو دفع رسوم شهرية منخفضة.

يعمل مشغلو المراقبة المحترفون لدينا على تحسين نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة  ،مما
يوفر أمانًا مشاب ًها للوجود المأهول مع المزايا التالية:

 6أسباب للمراقبة عن بعد

 .4ردع المخالفين
وجود الكاميرات األمنية كافٍ لوقف ومنع المقتحمين او المتطفلين ويجعلهم يفكرون مرتين قبل دخول ملكيتك.
➢ لتعزيز هذه الميزة  ،يمكن للمراقبة عن بعد التواصل المباشرة مع الجناة المحتملين عبر مكبر الصوت  ،والتي
هو أيضا رادع فعال.

 .1فعالة من حيث التكلفة
➢ يلغي الحاجة إلى مراقبو الكاميرات في الموقع (ورواتبهم) من خالل الربط مع نظام مراقبة عن بعد.
➢ يجب أن يكون الحراس حاضرين لعدة ساعات ليكونوا فعالين بينما من خالل المراقبة عن بعد يمكن لنظامنا
المتابعة والمراقبة في أماكن العمل الخاصة بك دون الحاجة إلى الوجود المادي للحراس.
➢ يقوم النظام بتنبيه عند حدوث أي حركة  ،مما يسمح للمتخصصين لدينا في مركز مراقبة Regal
 ،Securityمما يوفر لك المال في المدى الطويل.

 .5زيادة الموثوقية
➢ ألن كاميرات المراقبة عن بعد يتم التحكم فيها ومتابعتها من قبل األفراد في مركز المراقبة عن بعد لدينا
،فتكون اللقطات ذات موثوقية اكثر.
➢ أثناء الحدث  ،يمكن لموظفينا ضبط وتقريب عداسات الكاميرات للحصول على أفضل لقطات ممكنة.
➢ يوفر هذا ً
دليال مرئيًا واض ًحا على وجود الدخيل  ،والذي يمكن أن تجعل عملية تحديد الهوية أسهل.

 .2استباقية وسرعة االستجابة
➢ في حين أن أنظمة األمان األخرى قد تكون بطيئة في االستجابة االحداث ،انظمة المراقبة عن بعد
تقنية سريعة يمكنها تنبيه األمن في الموقع وخدمات الطوارئ في غضون ثوان عند
كشف الحركات أو األنشطة المشبوهة.
➢ يمنحها وقت االستجابة السريع هذا ميزة على التقنيات األخرى ويزيد من احتمالية القبض على
الجناة.

 .6الراحة
➢ تتمثل إحدى الفوائد الكبيرة لهذا النظام في مرونته  ،مما يسمح بالتصوير ومشاهدتها عن بعد في أي مكان
وأي وقت.
➢ كل ما تحتاجه هو اتصال إنترنت سريع للوصول إلى اللقطات
لنظام المراقبة عن بعد  ،مما يجعل هذه الطريقة مذهلة و مناسبة.

 .3الطمأنينة
➢ تمنحك المراقبة عن بُعد راحة البال وآمنة في معرفة أن أمن منزلك أو مكان عملك في أيدي المهنيين
.24/7
➢ يتم تدريب موظفي مركز المراقبة عن بعد لدينا بخبرة فسقراءة واالستجابة والتحكم في معدات انظمة
الكاميرات.

من يحتاج إلى نظام مراقبة عن بعد؟

توفر خدمات مراقبة الكاميرات عن بعد حالً أمنًا لراحة البال ال يتطلب تعيين موظفين أمنيين إضافيين لتوفير الحماية على مدار
الساعة.
عند استخدام انظمة مراقبة الكاميرات الغير الخاضعة للرقابة  ،يمكن فقط مراجعة اللقطات المسجلة بأثر رجعي :بعد وقوع الحادث
بالفعل ومغادر الجاني المنطقة بالفعل .تضمن نظام مراقبة الكاميرات عن بعد اتخاذ إجراءات فورية دائ ًما لتقليل كل من المخاطر
واألضرار التي تلحق بالممتلكات واألصول وهي مناسبة بشكل مثالي لـ:
• المواقع البعيدة .
• الممتلكات التجارية والسكنية.
• الشركات الكبيرة ذات المواقع المتعددة التي تحتاج إلى إدارتها مركزيًا.
• مواقع البناء .
• مواقع صغيرة واألعمال التجارية متوسطة الحجم التي تتطلب مراقبة بعد ساعات.

إجراء التغيير من مشغلي أنظمة المراقبة في غرفة التحكم

أمرا مه ًما  ،ولكن مع اعتبار التكاليف عامالً مه ًما عند اختيار الحل األمني  ،توفر
يُعد األمان في الموقع ً
الدوائر التلفزيونية المغلقة الحل األكثر تقريبًا وفعالية من حيث التكلفة.
ما هي أكبر فائدة من هذا التغيير؟
بعد إجراء التثبيت األولي للكاميرات واألجهزة ،ستكون هناك مدفوعات شهرية منخفضة تغطي تكاليف
الصيانة والمراقبة واالستجابة.
سيحتوي موقعك على نظام مراقبة فعال ودقيق يقوم بردع أية نشاطات غير قانونية يؤمن لك السالم ويوفر
لك المال.
يمكن أن تأتي حراسة األمن بالمقارنة بتكلفة عالية لتسهيل التدريب وإدارة المناوبات و معدات وأكثر ،
جنبًا إلى جنب مع زيادة أسعار الساعة عا ًما بعد عام .باإلضافة إلى ذلك  ،تحتاج معظم المواقع إلى أكثر
من حارس واحد لتغطية الموقع بأكمله  ،مما يزيد التكاليف بشكل أكبر.
ً
وفعاال بسعر مناسب.
عندما يتعلق األمر بتوفير حل أمني يوفر أمانًا سهل اإلدارة
تقنية المراقبة عن بعد هي الحل األفضل.

لماذا تختار شركة REGAL SECURITY SERVICES

مع  Regal Securityتستطيع أن تراقب أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة الخاصة بك عن بعد  ،لديك ضمان أمن على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع يكون فعاالً من حيث التكلفة ويتم إدارته من قبل أفراد ذوي مهارات عالية ومتفاعلون.
• مراقبة إقليمية ومحلية تقدم مراقبة عن بعد على مدار الساعة طوال أيام األسبوع  365يو ًما في السنة.

• كل ما نقوم به يتسم بالشفافية الكاملة.
• في  ،Regal Securityنتجاوز معايير الصناعة لضمان راحة البال بأن موظفينا المدربين تدريبا ً عاليا ً سوف يتفاعلون بسرعة
مع تنبيهات النشاط وتنشيط اإلنذارات.

• لقد وفرنا تركيب وصيانة الدوائر التلفزيونية المغلقة المحترفة لمجموعة متنوعة من العمالء في جميع أنحاء اإلمارات العربية
المتحدة .من المنازل المحلية إلى العمالء التجاريين الكبار  ،لدينا الخبرة للتعامل مع أي حجم للمشروع.
• تتيح لك خدماتنا التخصيص عند استخدام الخدمة  ،على سبيل المثال مراقبة  ، 24/7أو بعد ساعات المراقبة.

تواصل معنا
لتحسين أمن وسالمة منزلك أو عملك  ،تواصل مع أحد متخصصي أنظمة
المراقبة عن بعد باستخدام الكاميرات في شركتنا REGAL SECURITY
SERVICES
يمكننا تحسين أمنك وكفاءة عملك من خالل أعلى مستويات الجودة في المراقبة
األمنية للدوائر التلفزيونية المغلقة عن بعد
sales@RegalSecurity.ae
service@RegalSecurity.ae
www.RegalSecurity.ae
+971 9 223 1008
هاتف المكتب
العنوان :مكتب  ، 705برج الفجيرة  ،الفجيرة  ،اإلمارات العربية المتحدة.

