NAGRYWANIE CZYNNOŚCI TERENOWYCH

NCT

OFERTA DOTYCZĄCA ZAKUPU
APLIKACJI I URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI
NAGRAŃ CZYNNOŚCI TERENOWYCH

Szanowni Państwo,
2 stycznia 2019 r. Currenda sp. z o.o. udostępniła Państwu aplikację do obsługi Nagr ywania
Czynności Terenowych. Aplikacja ta spełnia nie tylko wymagania określone przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisu obrazu i dźwięku
z przebiegu czynności komornika, ale przede wszystkim wspiera komornika w codziennym wykonywaniu
obowiązków z uwzględnieniem specyfiki zawodu oraz indywidualnych preferencji.
W naszej ofercie, oprócz samej aplikacji, chcielibyśmy przedstawić Państwu kompleksowe rozwiązanie
pozwalające na realizację nowych obowiązków.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oferty, w której przygotowaliśmy dla Państwa dwa warianty
rozwiązania: podstawowy – dostępny w cenie już opłaconego abonamentu za usługi asysty technicznej
i aktualizacji oraz rozszerzony – zapewniający najwyższy poziom automatyzacji.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Sprzedaży i Obsługi Kontraktów
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WARIANTY I ELEMENTY ROZWIĄZANIA
Do realizacji zadań związanych z nagrywaniem czynności terenowych nie wystarczy jedynie posiadanie
odpowiedniego oprogramowania. Przygotowaliśmy dla Państwa również propozycję urządzeń
spełniających wymogi techniczne Rozporządzenia. Jeśli nie chcą Państwo tracić czasu na szukanie,
weryfikowanie parametrów sprzętu, to mogą Państwo skorzystać z opcji zakupu urządzeń w ramach
kompleksowej usługi. W naszej ofercie znalazły się dwa modele zakupowe, aby każdy z Państwa mógł
wybrać opcję jak najbardziej korzystną dla siebie.
OPROGRAMOWANIE NAGRYWANIE CZYNNOŚCI TERENOWYCH
W każdym z wariantów komornik sądowy nagrywa czynności terenowe dowolnym, wybranym przez siebie
urządzeniem spełniającym normy techniczne Rozporządzenia.
WARIANT PODSTAWOWY APLIKACJI NAGRYWANIE CZYNNOŚCI TERENOWYCH
Wariant podstawowy aplikacji dostępny jest dla wszystkich komorników sądowych w ramach już
uiszczonych przez nich opłat za dostosowanie aplikacji do zmian w przepisach prawa. Poniżej opisano
sposób korzystania z aplikacji w tym wariancie.
•

W wariancie podstawowym po powrocie do kancelarii z terenu zgrywam nagranie na informatyczny
nośnik danych, za pośrednictwem aplikacji do obsługi nagrywania czynności terenowych. Chociaż
aplikacja do obsługi nagrań czynności terenowych jest oddzielną aplikacją od aplikacji komorniczej,
jest z nią ściśle zintegrowana.

•

W pierwszym kroku wskazuję sygnaturę do której nagranie zostało sporządzone. W razie gdy nagranie
jest podzielone na części mam możliwość zgrupowania nagrań w ramach tej samej sygnatury i łącznego
zadekretowania ich do danej spawy bądź spraw egzekucyjnych.

•

Aplikacja zapewnia możliwość podejrzenia nagrania i odsłuchania początku celem przypisania do
właściwej sprawy egzekucyjnej.

•

W aplikacji ręcznie uzupełniam pole metadanych (informacji o nagraniu) z wyjątkiem metadanych
zaczytanych z zapisu.

•

Aplikacja łączy w sposób nierozerwalny metadane z nagraniem. Mogę dokonywać zmian w metadanych
jednakże każda taka zmiana jest odnotowywana.

•

Aplikacja tworzy unikalny identyfikator który zapewnia integralność zapisu oraz umożliwia weryfikację,
czy nagranie zostało zmienione.

•

Aplikacja zapewnia ochronę przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną zmianą poprzez system
uprawnień oraz konieczność potwierdzenia czynności powodującej zmianę. Mogę dokonywać
wyszukania nagrania po sygnaturze sprawy oraz zapisać nagranie na dowolnym nośniku.

•

Jeżeli wyeksportuje plik z zapisem poza aplikację celem dokonania modyfikacji, mam możliwość
dołączenia do określonej sygnatury w aplikacji kolejnej wersji nagrania. Oryginał zawsze pozostaje
niezmieniony.

•

Nie mam możliwości nadpisywania nagrania, tzn. nie mogę zastąpić oryginału zmienioną kopią.
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•

Każda modyfikacja wymaga utworzenia odrębnego pliku.

•

Wygenerowany link odnoszący się do położenia pliku z nagraniem ręcznie wklejam w odpowiednie
pole czynności egzekucyjnej – czynność terenowa – którą wcześniej samodzielnie utworzyłem
w aplikacji komorniczej. Ponadto jeżeli kliknę w link z poziomu aplikacji komorniczej uruchomiona
zostanie aplikacja do zarządzania nagraniem a nagranie zostanie wyświetlone.

•

Mam możliwość zdefiniowania, którzy z moich pracowników będą posiadać uprawnienia do modyfikacji
nagrania a którzy będą je mogli tylko przeglądać. Nagranie jest udostępnione stronom i innym
uczestnikom w kancelarii na takiej samej zasadzie jak udzielany wgląd do akt na urządzeniach do mnie
należących.

WARIANT ROZSZERZONY APLIKACJI NAGRYWANIE CZYNNOŚCI TERENOWYCH
Wersja rozszerzona to przede wszystkim pełna automatyzacja procesu i jeszcze wyższy poziom
bezpieczeństwa. Rozwiązanie zostało stworzone zgodnie z ideą, aby komornik sądowy nie musiał
poświęcać na obsługę nagrań czynności terenowych ani minuty więcej niż jest to rzeczywiście niezbędne.
Jedyną rzeczą, którą musi zrobić jest wprowadzenie sygnatury sprawy w nazwę pliku na wybranym
urządzeniu do nagrywania czynności terenowych, reszta w zasadzie robi się sama!
•

Tak więc w wariancie rozszerzonym, po powrocie do kancelarii podłączam urządzenie do komputera
na którym mam zainstalowaną aplikację do obsługi nagrań.

•

Jeżeli moje urządzenie umożliwiło mi nagrywanie w kontekście konkretnej sygnatury sprawy, która
teraz widnieje w nazwie pliku, aplikacja sama importuje nagranie z kamery i przypisuje do konkretnej
sprawy dłużnika.

•

Nagrania ustawiają się w kolejce celem przypisania metadanych.

•

Metadane (informacje o nagraniu) uzupełniają się automatycznie na podstawie danych odczytanych
przez aplikację z pliku nagrania – takich jak data – oraz danych sprawy pobranych z aplikacji komorniczej
– takich jak dane dłużnika i miejsce czynności.

•

Oznaczenia czynności dokonuje ze zdefiniowanej listy, którą uprzednio mogłem samodzielnie
rozbudować.

•

Aplikacja monitoruje katalog zaimportowanych filmów, informując mnie, które zapisy nie zostały
uzupełnione o niezbędne metadane.

•

Aplikacja łączy w sposób nierozerwalny metadane z nagraniem.

•

Mogę dokonywać zmian w metadanych jednakże każda taka zmiana jest odnotowywana.

•

Tak jak w wariancie podstawowym, na każdym etapie mam możliwość podejrzenia i odsłuchania
nagrania.

•

Aplikacja zapewnia integralność zapisu oraz ochronę przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną
zmianą.

•

Aplikacja tworzy unikalny identyfikator który zapewnia integralność zapisu oraz umożliwia weryfikację,
czy nagranie zostało zmienione.

•

Aplikacja zapewnia ochronę przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną zmianą poprzez system
uprawnień oraz konieczność potwierdzenia czynności powodującej zmianę.
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Jeżeli wyeksportuje plik z zapisem poza aplikację celem dokonania modyfikacji, mam możliwość
dołączenia do określonej sygnatury w aplikacji kolejnej wersji nagrania. Oryginał zawsze pozostaje
niezmieniony.

•

Nie mam możliwości nadpisywania nagrania, tzn. nie mogę zastąpić oryginału zmienioną kopią. Każda
modyfikacja wymaga utworzenia odrębnego pliku.

•

Po podaniu metadanych aplikacja do zarządzania nagraniem automatycznie tworzy czynność
egzekucyjną w programie komorniczym wykorzystując metadane nagrania oraz w dedykowanym polu
umieszcza link do nagrania.

•

Nagranie jest udostępnione stronom i innym uczestnikom w kancelarii, na takiej samej zasadzie jak
udzielany wgląd do akt, na urządzeniach do mnie należących. W momencie odtwarzania nagrania przez
stronę bądź uczestnika nie ma możliwości uruchomienia systemu operacyjnego czy uzyskania dostępu
do innego nagrania. Udostępnienie następuje na podstawie jednorazowego kodu PIN.

•

Aplikacja umożliwia przewijanie i zatrzymywania nagrania.

•

Aplikacja tworzy kopię bezpieczeństwa wszystkich nagrań w zdefiniowanym przeze mnie miejscu.

•

Aplikacja umożliwia szybkie wyszukania nagrania na podstawie elastycznych kryteriów oraz zapisania
nagrania na dowolnym nośniku.

•

Ponadto jeżeli kliknę w link z poziomu aplikacji komorniczej uruchomiona zostanie aplikacja do
zarządzania nagraniem i a nagranie zostanie wyświetlone.

•

Mam możliwość zdefiniowania, którzy z moich pracowników będą posiadać uprawnienia do modyfikacji
nagrania a którzy będą je mogli tylko przeglądać. Udostępnianie realizuję za pomocą dedykowanej
aplikacji do obsługi nagrań.
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PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH WERSJI
OPROGRAMOWANIA
Wersja
podstawowa

Wersja
Rozszerzona

1

Dopisanie sygnatury sprawy głównej oraz
wskazanie sygnatur spraw przyłączonych do
nagrania. Jeden egzemplarz nagrania jest
zlinkowany ze wszystkimi sprawami przyłączonymi.

ręcznie

automatycznie

2

Aplikacja sugeruje numerację części nagrania (jeśli
nagranie dokonywane jest w częściach), użytkownik
je akceptuje i grupuje w ramach sygnatury sprawy.

automatycznie

automatycznie

3

Zabezpieczenie integralności nagrania kluczem,
możliwość weryfikacji integralności nagrania

automatycznie

automatycznie

4

Możliwość podejrzenia nagrania z poziomu aplikacji
NCT celem przypisania prawidłowej sygnatury

automatycznie

automatycznie

5

Dodawanie metadanych pochodzących w pliku
zapisu (typu data)

automatycznie

automatycznie

6

Dodawanie metadanych pochodzących z aplikacji
komorniczych

ręcznie

automatycznie

7

Dodawanie innych metadanych

ręcznie

ze zdefiniowanej listy

8

Nierozerwalne połączenie metadanych z nagraniem

automatycznie

automatycznie

9

Rejestracja zmian metadanych

automatycznie

automatycznie

10

Zlinkowanie zapisu z aplikacją komorniczą
(tworzenie nowej czynności bezpośrednio w historii
sprawy aplikacji komorniczej)

ręcznie

automatycznie

11

Po kliknięciu w link w aplikacji komorniczej otwiera
się player z zapisem wbudowany w aplikację, a nie
jest to player natywny.

automatycznie

automatycznie

12

Zmiany w kopii zapisu, eksport pliku, możliwość
dodatnia kolej wersji zapisu do sygnatury sprawy

ręcznie,
poza aplikacją

ręcznie, poza aplikacją
w aplikacji do zarządzania
nagraniami, przyszła cecha
(2019)

13

Wykonanie kopii bezpieczeństwa nagrania z
kamery, umieszczenie nagrania w "poczekalni"
do dekretacji

ręcznie

automatycznie

14

Monitorowanie zapisów w "poczekalni"
pod kątem konieczności dokonania dekretacji

ręcznie

automatycznie

15

Wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich
zapisów

ręcznie

automatyczne

16

Filtrowanie & wyszukiwanie

po sygnaturze

po wszystkich atrybutach
(elastyczne)

17

Udostępnianie nagrań stronom i uczestnikom
postępowania

Ręcznie, poza aplikacją

za pomocą konta
"gościa" w aplikacji
NCT zabezpieczonego
jednorazowem kodem PIN

Lp.

Funkcje aplikacji do obsługi NCT
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Jednakże aplikacja do obsługi nagrań czynności terenowych to nie tylko funkcjonalność, ale również
przyjazny i intuicyjny interface. Aplikacja została stworzona w nowoczesnej technologii z zachowaniem
najwyższych standardów. W jej tworzeniu uczestniczyli specjaliści odpowiedzialni za jej przejrzystość
i łatwość obsługi. Aby zacząć korzystać z aplikacji, nie trzeba nawet zapoznawać się z instrukcją.
CENA ROZWIĄZANIA
Tak jak wyżej wspomniano – wersja podstawowa jest dostępna dla każdego w cenie już opłaconego
abonamentu za dostosowanie oprogramowania do zmian w przepisach prawa. Z kolei wersję rozszerzoną
można zakupić w jednej z dwóch opcji:
•

abonamentowej lub jednorazowego zakupu licencji
Aplikacja NCT – wersja
podstawowa

Aplikacja NCT – wersja
rozszerzona*

Pakiet do nagrywania
Czynności Terenowych

w cenie już opłaconego
abonamentu

50,00 zł netto/miesięcznie
albo
1800,00 zł netto/jednorazowo

Zamów Aplikację NCT w wersji
rozszerzonej wraz z urządzeniem do
nagrywania, a uzyskasz dodatkowy
rabat zgodnie z cennikiem poniżej

Wybór opcji zakupu należy do klienta. To od Państwa indywidualnej decyzji zależy, czy zdecydują
się Państwo zakupić aplikację w formie jednorazowej inwestycji czy też miesięcznego abonamentu.
Zachęcamy również do zapoznania się z atrakcyjną ofertą pakietową.
URZĄDZENIA DO NAGRYWANIA CZYNNOŚCI TERENOWYCH
Niezależnie od wybranego wariantu aplikacji (podstawowego czy rozszerzonego) oraz od wybranej formy
zakupu, oferujemy możliwość nabycia urządzeń do nagrywania czynności terenowych, jak również dysku
zapewniającego przestrzeń do przechowywania dokonanych zapisów. Można dokonać zakupu w jednym
z dwóch, dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb, modeli.
Wybierając kamerę z opcją „kamery zastępczej” w przypadku awarii mają Państwo zapewnione urządzenie
zastępcze na czas serwisu dostępne w przeciągu 24 godzin, tak aby zachować ciągłość pracy w zakresie
nagrywania czynności terenowych. Urządzenie to będzie dostarczone do Państwa na koszt dostawcy na
następny dzień roboczy, jeśli zgłoszenie zostanie przekazane telefonicznie do serwisu do godziny 12:00.
Jednocześnie dostawca odbierze urządzenie reklamowane.
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MODEL 1. JEDNORAZOWY ZAKUP – ZAPŁAĆ RAZ I KORZYSTAJ NA ZAWSZE!
Aplikacja NCT

Kamera z dodatkowym
obiektywem

Kamera
z dodatkowym
obiektywem
z opcją kamery zastępczej

Synology, dysk 4TB,
UPS, 6GB/s 64MB cache
zlokalizowany w Kancelarii
Komorniczej

1800 zł*

780 zł*

999 zł*

2400 zł*

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Wybieram

PAKIETY. Wybierając jeden z czterech dostępnych pakietów otrzymują Państwo atrakcyjne rabaty!
2-pack

3-pack

2-pack

3-pack

Aplikacja + Kamera

Aplikacja + Kamera +
Serwer

Aplikacja + Kamera z opcją
kamery zastępczej

Aplikacja + Kamera z
opcją kamery zastępczej +
Serwer

2580 zł*

4980 zł*

2799 zł*

5199 zł*

2373 zł*
Wybieram

4482 zł*
Wybieram

2575 zł*

4679 zł*

Wybieram

Wybieram

MODEL 2. ABONAMENT NA 12 MIESIĘCY
Aplikacja NCT

Kamera z dodatkowym
obiektywem

Kamera
z dodatkowym
obiektywem
z opcją kamery zastępczej

Synology, dysk 4TB,
UPS, 6GB/s 64MB cache
zlokalizowany w Kancelarii
Komorniczej

50 zł/mies.*

85 zł/mies.*

110 zł/mies.*

243 zł/mies.*

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Wybieram

PAKIETY. Wybierając jeden z czterech dostępnych pakietów otrzymują Państwo atrakcyjne rabaty!
2-pack

3-pack

2-pack

3-pack

Aplikacja + Kamera

Aplikacja + Kamera +
Serwer

Aplikacja + Kamera z opcją
kamery zastępczej

Aplikacja + Kamera z
opcją kamery zastępczej +
Serwer

135 zł *

378 zł*

160 zł*

403 zł*

125 zł/mies.*
Wybieram

*Ceny netto

340 zł/mies.*
Wybieram

147 zł/mies.*
Wybieram

363 zł/mies.*
Wybieram

Oferta jest ważna do 30 kwietnia 2019 r.
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Opcja miesięcznego abonamentu nie wymaga od Państwa dużego nakładu finansowego, aby
mogli Państwo rozpocząć realizację obowiązku ustawowego. Po roku mogą natomiast Państwo albo
pozostać jedynie przy abonamencie miesięcznym 50,00 zł za aplikację NCT, bądź przedłużyć umowę
na preferencyjnych warunkach i wymienić sprzęt na nowy, w tym – jeśli zaistnieje taka konieczność –
skorzystać z możliwości wymiany dysku na większy. Szczegóły oferty zostaną przedstawione Państwu
indywidualnie na zapytanie złożone przed końcem umowy.
Oferowane urządzenia zostały przetestowane przez nasz zespół ekspertów i są w pełni zsynchronizowane
z aplikacją do obsługi Nagrań Czynności Terenowych, tak aby uczynić cały proces jak najbardziej
optymalnym. Niemniej nasza aplikacja współpracuje z każdym wybranym przez Państwa urządzeniem –
zarówno kamerą, jak i dyskiem.
*Od 2 stycznia jest dla Państwa dostępna aplikacja do obsługi Nagrań Czynności Terenowych
w wersji podstawowej w ramach już opłacanego abonamentu. Wersja rozszerzona będzie dostępna
wkrótce. Już teraz mogą Państwo skorzystać z opcji nabycia pakietu, który do czasu aktywowania aplikacji
w wersji rozszerzonej będzie oferowany w cenie promocyjnej. O szczegóły zapytaj sprzedawcę pod
numerem telefonu: 58 712 90 50 wew. 3
URZĄDZENIA DO NAGRYWANIA CZYNNOŚCI TERENOWYCH
Niezależnie od wybranego wariantu aplikacji – podstawowego czy rozszerzonego – oraz niezależnie od
wybranej formy zakupu, oferujemy możliwość nabycia urządzeń do nagrywania czynności terenowych, jak
również dysku zapewniającego przestrzeń do przechowywania dokonanych zapisów.
KAMERA NASOBNA Z DODATKOWYM OBIEKTYWEM I DIODAMI PODCZERWIENI
Kamera, którą chcielibyśmy Państwu zaoferować, jest to kamera nasobna, podobna do tych używanych
przez funkcjonariuszy policji czy innych służb mundurowych. Jest to kamera mocowana do ubrania
za pomocą szerokiej gamy akcesoriów. Tym samy gwarantuje, iż komornik sądowy może dokonywać
czynności samodzielnie, jednocześnie rejestrując ich przebieg. Kamera jest odporna na uszkodzenia
i warunki atmosferyczne. Posiada baterię, która umożliwia całodzienną pracę w terenie. Czym oferowana
kamera wyróżnia się na tle innych? Pierwszą rzeczą jest dodatkowy, podłączony obiektyw, co zapewnia
wyższy komfort pracy. W tej sytuacji sama kamera nasobna może zostać schowana do torebki czy kieszeni
kurtki, jak również przypięta do pasa spodni a samo nagranie odbywa się za pomocą dodatkowego
obiektywu. Kamera i nagrania są chronione kodem PIN, który jest wymagany nie tylko przy uruchomieniu
urządzenia, ale również przy podłączeniu urządzenia do komputera w celu zgrania zapisu. W ten sposób
zapewniona jest ochrona przed dostępem do nagrań osobom nieupoważnionym, również w przypadku
utraty urządzenia. Co niezwykle istotne: kamera posiada możliwość wprowadzenia sygnatury sprawy
bezpośrednio z poziomu urządzenia – dzięki temu mogą Państwo nagrywać już w kontekście konkretnej
sprawy egzekucyjnej a sygnatura jest nierozerwalnie połączona z nagraniem. Przy korzystaniu z aplikacji
rozszerzonej opcja ta umożliwi w przyszłości również automatyczne przypisanie nagrania do sprawy
egzekucyjnej w progranie komorniczym.
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FUNKCJE
I MOŻLIWOŚCI
KAMERY DO
NAGRYWANIA
Sprzęt, który jest
zgodny
z rozporządzeniem
Ministra
Sprawiedliwości
w sprawie zapisu
obrazu i dźwięku
z przebiegu
czynności
komornika.











JAKOŚĆ
wysoka jakość
nagrywanego
materiału 2K,
Full HD

ZDJĘCIA
Kamera może również
posłużyć za aparat
fotograficzny

DYKTAFON
Kamera posiada opcję
nagrywania samego
dźwięku bez obrazu

DODATKOWY
OBIEKTYW
Nagrywanie
w standardzie zgodym
z wymaganiami

TRYB NOCNY
Diody podczerwieni
umożliwiające
nagrywanie
w ciemnościach











OBROTOWY
KLIPS
Umożliwia montaż
pod dowolnym
kątem

WBUDOWANA
PAMIĘĆ
32 GB, mieszcząca
10 h nagrań
w najwyższej
rozdzielczości

SZEROKI KĄT
Widzenia obiektywu
daje rozległy kadr

WYSOKA
ODPORNOŚĆ
na upadki, wstrząsy
oraz wodę, kurz i pył

POJEMNY
AKUMULATOR
Pozwalający na
ciągłe nagrywanie
do 11 godzin











SYGNATURY
SPRAWY
Możliwość dodania
numeru sprawy

SZYBKIE
URUCHOMIENIA
Aby rozpocząć
nagrywanie wystarczy
przycisnąć jeden
przycisk

SZYFROWANIE
NAGRAŃ
Zarówno sama
kamera jak i nagrania
są zabezpieczane
hasłem

PODGLĄD
NAGRAŃ
Kamera umożliwia
podgląd zapisanych
nagrań

URZĄDZENIE
ZASTĘPCZE
W przypadku
uszkodzenia bądź
awarii urządzenia
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PARAMETRY KAMERY
Lp.

Specyfikacja

Dane

1

Rozdzielczość wideo kamery głównej

2304x1296, 1920x1080, 1280x720, 1280x720, 848x480, 848x480

2

Rozdzielczość wideo kamery mini

3

Liczba klatek na sekundę

30 kl/s

4

Format nagrywania video

MOV

5

Format nagrywania zdjęć

JPEG

6

Kompresja

H.264

7

Pojemność baterii

8

Czas pracy na baterii

7h ciągłej pracy

9

Wbudowana pamięć

32GB

10

Wyświetlacz

2 cale

11

Maksymalna rozdzielczość zdjęć

38Mpx, 34Mpx, 14Mpx, 12Mpx, 8Mpx

12

Kąt obiektywu kamery głównej

122°

13

Kąt obiektywu kamery mini

60°

14

Diody IR

10

15

Hasło dostępu

16

Gniazdo zasilania

17

Zasilanie

5V/2A

18

Wymiary

80mm x 60mm x 28mm

19

Menu

20

Stopień ochrony

1280x720

2850mAh

TAK
mini USB

Język polski
IP67
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SERWER
SIECIOWY

W naszej ofercie oprócz aplikacji do obsługi Nagrań Czynności Terenowych oraz

typu NAS

godzina nagrania w standardzie zgodnym z rozporządzeniem zajmuje 2,5GB

z macierzą RAID

przestrzeni.

kamery nasobnej znalazł się również serwer do przechowywania zapisów. Jedna

o pojemności
2x2TB na

Dlatego chcielibyśmy zaoferować Państwu serwer Synology DS218J, 64-bitowy,

nagrania,

czterordzeniowy procesor, zarządzanie dużymi wolumenami pamięci i 10-bitowe

zlokalizowany

transkodowanie wideo 4K H.265 na bieżąco wraz z UPS oraz dwoma dyskami

w Kancelarii

Western Digital Red, 3.5’’, 2TB, SATA, 6GB/s 64MB cache. Przy jednorazowym

Komorniczej

zakupie oferowana jest gwarancja producencka. Ponadto przy zakupie w systemie
abonamentu miesięcznego w trakcie trwania umowy w przypadku awarii serwera
bądź dysku oferujemy Państwu usługę wymiany wadliwego sprzętu na nowy. Cena
obejmuje również instalacje, przygotowanie i początkową konfigurację urządzenia.
Urządzenie posiada opcję monitoringu zapełnienia pamięci – klient jest informowany
o kończącej się przestrzeni dyskowej.
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Zadzwoń do nas i sprawdź tę ofertę
Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły aplikacji
Nagrywanie Czynności Terenowych.

Zadzwoń: 58 712 90 50 wew. 3
Napisz: marketing@currenda.pl

Currenda Sp. z o.o. 81-853 Sopot al. Niepodległości 703 A, tel./faks: 58 712 90 50 wew. 3
VIII Wydział Gospodarczy Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
KRS: 0000052544, NIP: 585-13-49-001; REGON: 191764433
Kapitał Zakładowy: 3 500 000 PLN
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