
Połączyliśmy nasze doświadczenie i wiedzę o czterech systemach bezpieczeństwa:  
przeciwpożarowym, alarmowym, CCTV oraz kontroli dostępu, by stworzyć jeden system nadzoru, 

integrujący wszystkie zabezpieczenia obiektu.  
Tak powstała PLATFORMA INTEGRUJĄCA VENO. 

SERWER
(administrator)

KLIENT 1
(operator)

KLIENT 2
(operator)

KLIENT 3
(operator)

KLIENT 4
(operator)

TCP/IP

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem obiektu
Każdy system bezpieczeństwa zainstalowany w obiekcie dostarcza innych informacji o jego stanie. Kompletny obraz sytuacji można 
uzyskać dopiero po połączeniu informacji przychodzących ze wszystkich systemów.  Zestawienie i zsynchronizowanie tak dużej 
ilości danych bywa często bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku bardziej zaawansowanych instalacji. Oprogramowanie VENO 
integruje systemy CCTV, SSWiN, PPOŻ oraz KD, dzięki czemu zapewnia wyższy stopień ochrony obiektu, niż każdy z tych systemów 
z osobna.

P L A T F O R M A  I N T E G R U J Ą C A

Szeroki wachlarz zastosowań 
Oprogramowanie VENO nie narzuca żadnych ograniczeń co do wielkości systemu – nie ma limitów liczby urządzeń pracujących 
w systemach CCTV, SSWiN, PPOŻ i KD, ani limitów liczby operatorów. VENO doskonale sprawdza się zarówno w dużych, 
rozproszonych obiektach, jak też w mniejszych instalacjach. Program dedykowany jest do każdego typu obiektów – budynków 
mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej i dużych kompleksów przemysłowych. 

Wspólny interfejs dla wszystkich systemów
Jeden program nadzorczy to większa efektywność w zarządzaniu 
bezpieczeństwem całego obiektu. Operator, dysponując danymi 
ze wszystkich urządzeń i instalacji jednocześnie, może precyzyjnie 
określić przyczynę alarmu i podjąć działania stosowne do danej 
sytuacji. Wspólny interfejs i ujednolicony sposób informowania  
o alarmach pozwala osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
obiektu szybciej podejmować trafne decyzje.  

Elastyczna konfiguracja, możliwość realizowania nietypowych funkcjonalności
Każdy obiekt ma inną charakterystykę, a co za tym idzie, specyficzne potrzeby. Zaletą oprogramowania VENO jest  duża 
elastyczność. Program można łatwo konfigurować pod kątem indywidualnych wymagań, a także charakteru i przeznaczenia 
konkretnego obiektu. Liczba możliwych konfiguracji jest praktycznie nieograniczona. Za zarządzanie całym systemem 
odpowiada administrator, który przydziela uprawnienia poszczególnym operatorom. 

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl


