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TUDÁST & ÉLMÉNYT ADUNK! 2018. 06. 06.
Kedves Partnerünk!
Ezúton szeretettel meghívjuk Önt Aspectis Solution Day rendezvényünkre. A rendezvény célja, hogy résztvevőinknek
bemutassuk a jelen és a jövő IP alapú biztonságtechnikai és üzleti megoldásait. Szeretnénk megismertetni Önökkel
azt, hogy milyen széleskörűen használhatók a korszerű videó- és beléptető rendszerek, milyen lehetőségeket rejt
magában a nyílt platformú rendszerek integrációja, milyen veszélyek leselkednek ezekre a rendszerekre és hogyan
védekezhetünk ezek ellen.
Mindezt egy olyan helyszínen, ahol a tudás megszerzésén kívül vezetési képességüket is próbára tehetik, hiszen a
rendezvénynek a Driving Camp Hungary vezetéstechnikai centrum ad otthont. Európa egyik legkorszerűbb ilyen
tanpályáján a résztvevőknek lehetőségük lesz kipróbálni ügyességüket extrém- és vészhelyzetekben egyaránt.
A rendezvény lebonyolítását kollégáink, beszállító partnereink, a Driving Camp oktatói és a hostess-ek mellett egy
profi műsorvezető – Pataki Gábor segíti.
Az előadások és a vezetéstechnikai tréning mellett egy játékkal is készülünk, melynek résztvevői és a feladatok
sikeres megoldói részt vehetnek egy sorsoláson, ahol értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Fődíj egy kétnapos szeptemberi kirándulás a Milestone és az Axis központjába.
Főbb beszállítóink egy-egy standdal állnak az érdeklődők rendelkezésére, ahol első kézből kaphatnak információt a
konferencia résztvevői a képviselt megoldásokról. A helyszínen egy kül- és beltéri telepített rendszeren élőben is
megtekinthetők, kipróbálhatók lesznek ezek a megoldások.
Napjainkban az autózás legújabb technológiái is erőteljesen támaszkodnak a video analitikai megoldásokra. Ennek
jegyében rendezvényünket támogatja a Volvo is, amely élen jár az autonóm autók fejlesztésében. A résztvevőknek
ezzel kapcsolatos élő bemutatóval kedveskedünk.

VOLVO autonóm vezetéstechnikai megoldások – élőben teszteljük a Volvók képességeit!

És most lássuk részletesen a nap programját!
9:00

Érkezés, regisztráció

9:30

Megnyitó

Laczkó Gábor, Aspectis Kft.

Merre tart iparágunk? Melyek napjaink kihívásai? A nap programjának részletes ismertetése. Partnereink bemutatása
9:40

AXIS - Intelligens biztonságtechnika és integrált

Pelyák Norbert, Axis Communications

analitikai megoldások
Miben nyújt többet az Axis? Miért érdemes együtt dolgozni az Axis-al?
Axis 3.0 gondolkodásmód: már nem csak termékeket,
10:00

Hanwha - SÚj név régi értékekkel

Pavol Matias, Hanwha Techwin Europe

Milyen megoldásokat kínál napjaink egyik technológiai vezető cége? Névváltás kihívásokkal.
Kiberbiztonság Hanwha módra. STEP program – befektetés a jövőbe.
10:20

Milestone - A nyílt platform ereje: egy közösség - végtelen lehetőségek

Borislava Kenarova, Milestone Systems

A Milestone XProtect® egy valódi nyílt platformon alapuló VMS, amely az intelligens video rendszerek alapja.
A Milestone partnerek rendelkeznek azzal a tapasztalattal és infrastruktúrával, amely az intelligens videó rendszerek
új generációjának létrehozásához szükségesek. Együtt végtelen lehetőséget kínálunk felhasználóinknak.
10:40

Paxton - Net2-Easy, IP beléptető és

Nick Lawden, Paxton Access

videó integráció a Paxtontól
Növeld meg CCTV projektjeid értékét integrált beléptető rendszerrel! Fedezd fel, milyen könnyű egy
IP beléptető rendszer telepítése és használata! Paxton Net2 rendszer akár kisebb
11:00

Kávé szünet

11:20

Netavis - Mi az amit valóban tudni szeretnél a

Christoph Derndorfer, Netavis Software

biztonsági rendszeredről és az üzletedről?
A Netavis legújabb sMart Data Warehouse 4.0 üzleti intelligencia megoldása már arra is képes, hogy segítségével
a VMS rendszerünket is kielemezzük. Ez segít a GDPR követelményeinek való megfelelésben is. Élő demo
11:40

Herta -Arcfelismerő rendszerek

Laczkó Gábor, Aspectis Kft.

A Herta napjaink egyik élenjáró arcfelismerő szoftvereket fejlesztő cége, melyet számtalan díj- és elismerés fémjelez.
Kukkantsunk a kulisszák mögé! Mitől ilyen jó a Herta? Gyakorlati tapasztalatok.
12:00

2N - Access control, piaci trendek, az IP technológia jövője

Natalya Strachová, 2N Telekomunikace

az intercom piacon
Új és kombinált azonosítási módok, különböző olvasó típusok, osztott rendszerek központi menedzsmentje,
nyitottság az integrációra a biztonsági- és épület automatizálási rendszerekkel. jövője az intercom piacon
12:20

Planet - Ethernet hálózatok a biztonságtechnika

Gedeon Attila, Aspectis Kft.

szolgálatában
Hogyan segíti a Planet a biztonságtechnikai rendszerek felhasználóit, telepítőit speciális megoldásaival?
Tápellátás? Nagy távolságok áthidalása? Zord környezet?
12:40

Ebéd, teszt vezetés, standok látogatása
A teszt vezetés részleteiről lentebb adunk részletesebb tájékoztatást

17:00

Esemény zárása, sorsolás

17:30

Bónusz program - élmény vezetés

Laczkó Gábor, Aspectis kft.

Vezetéstechnikai tréningek
A délután folyamán kisebb csoportokban vezetéstechnikai, illetve élmény autózásban vehetnek részt kedves
vendégeink. Az autókat délután 1 és 5 óra között lehet kipróbálni. A Driving Camp szakképzett oktatói
segítségével kisebb csoportokban tehetik próbára ügyességüket, különleges helyzetekben fejleszthetik
vezetői tudásukat az alábbi „menüből” válogatva:
·
·
·
·
·
·

Rántópados ügyességi feladat
Idő-stressz ügyességi verseny
Lejtős hajtűkanyar vízakadályokkal, csúszós felületen
Áthaladás csúszós felületen 360 fokos fordulóval
Volvo tesztvezetés intelligens rendszerekkel
Off Road Taxi

Standok látogatása, kvíz játék, networking
Aki éppen nem tartózkodik a pályán, annak lehetősége lesz meglátogatni beszállító partnereink standjait, ahol
részletesen tájékozódhatnak az adott gyártó megoldásai felől, találkozhat előadóinkkal, az Aspectis
munkatársaival. Természetesen mindez kiváló alkalmat ad az ismerkedésre, tapasztalatok cseréjére is.
Nem mellesleg válaszolhatnak a kvíz kérdésekre, hogy a végén az Aspectis standjánál sikeresen regisztráljanak
a délutáni sorsolásra, melyen sok értékes nyeremény mellett a fődíjat - egy dániai-svédországi utazást
a Milestone és az Axis központjába - is kisorsoljuk.

Kültéri installációk
A tesztpálya mellett elhelyezünk néhány olyan kültéri installációt, melyek egy-egy megoldást mutatnak be a
periméter védelemtől a rendszámfelismerésig. A kültéri helyszínekről folyamatos közvetítést adunk, melynek
segítségével az épületen belül is nyomon követhetjük, hogy mi zajlik a pályán.

Sorsolás > > > > >

Bónusz program
A sorsolást követően este 7-ig még miénk a pálya!
Ebben az időszakban szabadon regisztrálhatnak
kedves vendégeink olyan vezetéstechnikai
programokra, melyek különösen tetszettek, vagy
amelyet nem volt alkalmuk kipróbálni.

5 órakor kerül sor a sorsolásra, melyen beszállítóink
ajándékai és a fődíj mellett az idő-stressz ügyességi verseny
győztesét is külön díjazzuk!

Találkozunk 2018 június 6-án
a Driving Camp-ben!

Üdvözlettel I Az

REGISZTRÁCIÓ
Az eseményen a részvétel ingyenes, de a helyek
korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a
https://goo.gl/forms/MkbPvfJulycyTXRm2
helyen lehet.

Csapata
DISTRIBUTION SERVICES

Bízunk benne, hogy a rendezvény felkeltette érdeklődését! Biztosak vagyunk benne,
hogy aki ellátogat rendezvényünkre nagyon jó emlékekkel távozik majd.

!

