bauMax Yapı Marketleri
Eneo Güvenlik Kameralarıyla
Korunuyor!

9 farklı ülkede 148 marketi olan Avusturyalı yapı marketi devi bauMax, Türkiye
pazarına Samsun ve İzmit’te 15.000 metrekarelik satış alanına sahip marketler
açarak giriş yaptı.

bauMax yapı marketlerini ziyaret eden müşteriler Samsun ve
İzmit marketlerinde evleri ile ilgili A’dan Z’ye her türlü ürünü en
ucuz fiyata, güleryüzlü ve kaliteli hizmet ile birlikte alabililiyor.
bauMax rakiplerini geride bırakacak büyüklükteki marketlerin
fiziksel güvenliğinin sağlanması amacıyla kapalı devre güvenlik
sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla Bimel'den destek aldı.
Bimel'in Türkiye temsilcisi olduğu Alman Eneo markasının
kamera ürünlerinin kullanıldığı projede iç ve dış güvenlik kapsamında hiyerarşik olarak öneme sahip lokasyonlar tespit edildi ve bu
noktaların güvenliğinin sağlanması amacıyla Bimel danışmanlığında proje oluşturuldu.
7 x 24 teknik destek hizmeti Bimel tarafından verilen proje
kapsamında kameralardan; nakit akışının, yazar kasaların gözetimi,
mağaza içindeki ürünlerin kontrolü, hasar ya da çalıntı vakalarının
önlenmesi, tesis giriş çıkışlarının izlenmesi, mal kabul noktalarında
ürünlerin kontrollü bir şekilde depolara nakledilmesi gibi proseslerin takibi amacıyla istifade edildi.
Projede kullanılan kameralarda kameraların zayıf ışık ortamlarında ve gece ve gündüz şartlarında elverişli, sağlıklı görüntü
sunabilmesi özelliğine öncelik verildi.
İç mekanlarda sabit, çözünürlüğü yüksek, net görüş açısı
sunabilen, renkli, yansıma olabilecek yerlerde arkadan gelen ışığın
bastırılmasını sağlayan özel tip kameralar kullanıldı. Kameralar
özellikle pencere, cam gibi parlak yüzeye sahip, yansımalara ve

dolayısıyla görüntüde bozulmalara sebep olabilecek faktörlerin
minimize edildiği noktalarda konumlandırıldı. Dış mekanlarda ise;
darbelere karşı korumalı ve yağmur, kar, güneş gibi fiziksel dış
çevre etkenlerinden olumsuz etkilenmeyen IP 66 standardında
estetiği bozmayan, merkezi bir noktadan özel bir klavye ile sağa,
sola, yukarı, aşağı hareket ettirilebilen, kendi ekseninde 360 derece
dönebilen, görüş açısına giren görüntülerde kritik noktaları hafızasına alıp bu bölgeleri belirli aralıklarla tarayabilen, yüksek çözünürlüklü ve yüksek zoom kabiliyetli kameralar kullanıldı.
Altyapıda maliyet tasarrufu sağladığı ve uygulamada kolaylık
ve esneklik sunduğu için kameraların görüntü sinyalleri data alışverişinde kullanılan UTP kabloları ve pasif transciever ürünleriyle kayıt
cihazına ulaştırıldı.
Tesis genelindeki kameraların görüntülerinin muhafazası için
gerçek zamanlı kayıt yapabilen ve geriye dönük kayıtlar izlenirken
sahadaki kameraların görüntü kaydını kesmeyen, özel bir sıkıştırma
formatı kullanarak kayıt cihazı üzerindeki diski ekonomik bir
şekilde kullanabilen gelişmiş bir kayıt cihazı kullanıldı.
İzinsiz erişimlerin önüne geçilmesi amacıyla kayıt cihazı güvenli bir lokasyona yerleştirildi. Yönetici yetkisine sahip kişilerin ayrıca
kayıt cihazına uzaktan erişerek cihaz üzerinde denetim kurabilmeleri amaçlandı.
Yakın tarihte Türkiye’nin çeşitli illerinde mağaza açacak olan
firma Türkiye'deki pazar payını artırmayı hedefliyor.

