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PODSTAWY SIECI IP W SYSTEMACH CCTV PREZENTACJA I WARSZTATY PRAKTYCZNE

I. Informacje szczegółowe

Termin szkolenia:
14.02.2018 09:00-14:00

Uwagi:
Szkolenie w formie warsztatu z elementami prezentacyjnymi Dla celów przeprowadzenia warsztatów prosimy o
zabranie ze sobą laptopa Ilość miejsc ograniczona

II. Poszczególne etapy szkolenia:

Plan szkolenia/warsztatów:

1. Sieci komputerowe – blok wprowadzający.
Podstawowe wiadomości o budowie sieci, urządzeniach sieciowych, topologiach sieci,
warstwach sieciowych.
2. Podstawowe okablowanie w sieciach IP (skrętka UTP, FTP, światłowody, transmisja
radiowa, transmisja na duże odległości)
3. Standardy przy adresacji urządzeń w sieci IP LAN (warsztaty):
o praktyczna adresacja w sieci IP, PC, adresacja kamery, przełączników
o podstawowe narzędzia diagnostyki (ping, ipconfig, arp itd.) i polecenia sieciowe
4. Praktyczne omówienie funkcji i parametrów switcha (przełączniki zarządzane i
niezarządzane) na podstawie rozwiązań firmy ZYXEL

5. Zasilanie kamery IP w technologii PoE

6. Wyszukiwanie i podłączanie kamer IP do systemu monitoringu – wykorzystanie
narzędzi IP Tool oraz Device Config Tool
7. Przekierowanie portów wykorzystywanych w urządzeniach sieciowych, wystawienie
kamery „na świat”. Wykorzystanie technologii „IP GO”.
8. Zarządzanie obrazem z kamery IP w sieci

Adres:

Oddział: Wrocław

Miejsce szkolenia:

Zapisu na szkolenie prosimy dokonywać poprzez kontakt z danym oddziałem
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Telefon: 71/348-20-61

Adres e-mail: szkolenia.wroclaw@aat.pl

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie
71/348-20-61 lub w formie elektronicznej na adres szkolenia.wroclaw@aat.pl z podaniem liczby osób i nr kontaktowego.


