
OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW 
OCHRONY PRO-WATCH® 

INTELLIGENT COMMAND 
Rozwiązanie w zakresie ochrony zapewniające pełną kontrolę

Pro-Watch Intelligent Command firmy Honeywell to potężna platforma, która wprowadza 

nowy standard bezpieczeństwa i przenosi system Pro-Watch Integrated Security Suite 

(ISS) na wyższy poziom. Platforma Intelligent Command łączy funkcje kontroli dostępu 

i zarządzania wideo, zapewniając użytkownikom jeden intuicyjny podgląd sytuacji 

i zwiększając tym samym bezpieczeństwo obiektów.

CECHY I FUNKCJE
Zdalny dostęp

• Aplikacja internetowa

• Panele nawigacyjne statusu systemu

• Panele nawigacyjne zgodności 
budynków z przepisami 
w zakresie bezpieczeństwa

• Personalizowane układy i sekwencje

Szybka reakcja na zdarzenia

• Konfigurowalne procesy

• Dołączanie i eksportowanie 
materiału dowodowego 

• Obsługa aplikacji mobilnej

• Funkcja wyszukiwania i filtrowania, 
umożliwiająca zarządzanie alarmami 
z zachowaniem priorytetów

• Ponad 12 wersji językowych

Zaawansowana nawigacja po mapach

• Obsługa systemu  
w różnych lokalizacjach

• Obsługa internetowych map 
GIS, w tym OpenStreetMap

• Obsługa wielopoziomowych 
rozkładów pomieszczeń

Scentralizowane zarządzanie 

urządzeniami

• Zbiorcze aktualizacje oprogramowania 
sprzętowego kamer

• Zbiorcze aktualizacje haseł

• Różne poziomy uprawnień operatora



Więcej informacji:
www.security.honeywell.com/uk

Honeywell Commercial Security 
140 Waterside Road

Hamilton Industrial Park

Leicester LES 1TN

United Kingdom

Tel: +44 (0) 1928 378005

www.honeywell.com

Pro-Watch® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym 
znakiem towarowym firmy Honeywell International 
Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Firma Honeywell zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w projekcie i danych technicznych 
produktu bez wcześniejszego powiadomienia.
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND

PEŁNA 
KONTROLA
Pro-Watch Intelligent 

Command to aplikacja 

internetowa, która 

umożliwia regularne zwiększanie liczby 

lokalnych lub zdalnych użytkowników, 

pomagając organizacjom osiągnąć pełną 

kontrolę i podgląd sytuacji w dowolnym 

miejscu i czasie. 

Dla każdego przedsiębiorstwa niezwykle 

istotna jest ochrona osób przebywających 

w obiekcie i usprawnienie procesów 

stosowanych w przypadku wystąpienia 

zdarzenia alarmowego. Rozwiązanie  

Pro-Watch Intelligent Command zapewnia 

operatorom ochrony natychmiastową 

widoczność i wgląd w każdą sytuację dzięki 

konfigurowalnym procesom obsługi zdarzeń 

i powiadomieniom alarmowym o wysokim 

priorytecie z poziomu panelu zarządzania 

alarmami lub na mapach GIS. 

Dzięki wykorzystaniu analityki wideo 

i metadanych firmy Honeywell z możliwością 

wyszukiwania głównych przyczyn 

wyzwalania alarmów oraz ich filtrowania, 

operatorzy odczują pozytywną zmianę 

w efektywności swojej codziennej pracy. 

MAPY I ALARMY
Operatorzy ochrony mogą 

szybko reagować na sytuacje 

dzięki podglądowi na żywo 

lub natychmiastowemu 

odtwarzaniu, a także konfigurowalnym 

układom ekranu, które zapewniają stały 

nadzór nad najbardziej zagrożonymi 

miejscami.  

Funkcja map GIS zapewnia możliwość 

przechwytywania i analizowania danych 

przestrzennych i geograficznych, natomiast 

mapy rozkładów pomieszczeń pozwalają na 

łatwą orientację na planie budynku. 

Ponadto automatyczne powiadamianie 

o alarmach na mapach zapewnia 

wizualną kontrolę lokalizacji i wgląd 

w zagrożenia bezpieczeństwa, co pozwala 

na natychmiastową reakcję i przekazanie 

dokładnych współrzędnych władzom 

w celu podjęcia działań zaradczych. Ponadto 

informacje o incydentach można łatwo 

eksportować do odpowiednich organów, 

a zbiorcze aktualizacje oprogramowania 

sprzętowego i haseł w kamerach pozwalają 

na oszczędność czasu pracy operatora.

ŁATWE 
ZARZĄDZANIE 
SYSTEMEM
Rozwiązanie Pro-Watch 

Intelligent Command 

oferuje intuicyjne funkcje, które pozwalają 

na łatwe zarządzanie systemem. Różne 

panele nawigacyjne i narzędzia umożliwiają 

efektywne monitorowanie ogólnego 

stanu systemu i zarządzanie nim, a także 

scentralizowane zarządzanie hasłami 

i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego 

jednocześnie na wielu urządzeniach. 

System Pro-Watch Intelligent Command 

przenosi bezpieczeństwo na nowy poziom 

teraz i w przyszłości, ponieważ łączy w sobie 

najnowsze technologie i zaawansowaną 

analitykę w celu zabezpieczenia 

funkcjonowania firmy, osób i mienia. 

MOŻLIWOŚCI PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND
Rozwiązanie Pro-Watch Intelligent Command jest przeznaczone szczególnie 
dla organizacji z wieloma lokalizacjami geograficznymi, które potrzebują 
wielkopowierzchniowego i dokładnego systemu nadzoru w celu monitorowania, 
ochrony i ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa. Efektywność i ochrona obszaru 
jest zoptymalizowana dzięki zdalnemu dostępowi do systemu Pro-Watch Intelligent 
Command, co pomaga również obniżyć koszty operacyjne. 

Bezproblemowa, płynna i pełna kontrola oraz uproszczenie obsługi z przyjaznymi dla 
użytkownika funkcjami nawigacji po mapach, szybkimi procesami reakcji na zdarzenia 
oraz intuicyjnymi panelami nawigacyjnymi statusu systemu sprawiają, że rozwiązanie 
Pro-Watch Intelligent Command jest optymalnym zintegrowanym rozwiązaniem 
bezpieczeństwa obecnie i w przyszłości.


