meteocam

high definition
live streaming camera

Ελληνική, πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση
για 24ωρη ζωντανή video κάλυψη και καιρικά δεδομένα
από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σας
απλά και οικονομικά!
Σας παρέχει:
•

συνεχές 24ώρο live video streaming με ήχο σε οποιονδήποτε media server

•

σύνδεση στο Internet μέσω 3G δικτύου κινητής τηλεφωνίας, όπου δεν
υπάρχει επίγεια σύνδεση (ADSL), με ενσωματωμένο 3G module

•

ανάλυση video έως Full HD και στατικής εικόνας έως 5 Mpixel

•

καταγραφή μέσα στην κάμερα video και στατικής εικόνας

•

web admin interface για ρυθμίσεις και διαχείριση

•

εξωτερικού χώρου, θερμοκρασία λειτουργίας ‐10 έως +60o C

•

αυτόματη ενημέρωση λογισμικού με τις νεότερες εκδόσεις

•

έξοδος USB και Ethernet

•

διαστάσεις: 190x140x140mm, βάρος 1Κg, εγγύηση 1 έτους

Κερδίζετε:
•

ενοποίηση σε ένα προϊόν. Χαμηλό κόστος, απλούστατη εγκατάσταση, άμεση
λειτουργία (δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, ρυθμίσεις, PC ή άλλο εξοπλισμό)

•

χαμηλή κατανάλωση. Κατάλληλο για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις που
τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά, mobile εφαρμογές

•

αξιοπιστία, σταθερότητα, αυτόματη συνεχής λειτουργία χωρίς επίβλεψη,
επανεκκίνηση μετά από πιθανή διακοπή ρεύματος

Σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμό
η MeteoCam παρέχει επιπλέον:
•

αυτόματη λήψη δεδομένων και ενημέρωση της ιστοσελίδας σας

•

δημιουργία βάσης δεδομένων και αποστολή τους σε
οποιονδήποτε web server ή στον ενσωματωμένο web server

•

δυνατότητα backup και μεταφοράς της βάσης σε άλλη
MeteoCam

•

email alerts όταν η ταχύτητα ανέμου ή η θερμοκρασία ή το ύψος
βροχής ξεπερνά προκαθορισμένη από εσάς τιμή

•

δυνατότητα συνεργασίας με μετεωρολογικούς σταθμούς Davis,
Oregon Scientific, Watson και άλλους
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Ιδανική για δήμους, κοινότητες, συνεταιρισμούς,
εκπαιδευτήρια. Προβάλλονται τα αξιοθέατα και η
κίνηση σε κεντρικά σημεία. Σε απευθείας μετάδοση
συνεδριάσεις συμβουλίων και κάλυψη εκδηλώσεων.
Αναλυτική ενημέρωση για τον καιρό στην περιοχή
•

η καλύτερη, οικονομικότερη και απλούστερη λύση για προβολή της
περιοχής σας μέσω του διαδικτύου. Το κοινό έρχεται σε καθημερινή
επαφή με την ζωή στην περιοχή. Βλέπει σε απευθείας μετάδοση την
κεντρική πλατεία ή τα τοπικά αξιοθέατα, την κίνηση ανθρώπων και
οχημάτων και παρακολουθεί ζωντανά τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί.
Οι κάμερες συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και
συνδέουν τους Έλληνες τους εξωτερικού με τον τόπο τους

•

προβολή σε απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων δημοτικών
συμβουλίων, συνεταιρισμών, συλλόγων για την ενημέρωση του κοινού
και των μελών. Η MeteoCam καταγράφει video της συνεδρίασης
εσωτερικά και παρέχουμε ειδικό λογισμικό για την αρχειοθέτηση και το
ανέβασμα του video στην σελίδα σας

•

ζωντανή κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών, θρησκευτικών μαθητικών, κλπ
εκδηλώσεων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

•

σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμό, η MeteoCam προβάλλει στην
σελίδα σας αναλυτικά καιρικά δεδομένα τα οποία ανανεώνονται
αυτόματα. Οι ντόπιοι και οι ταξιδιώτες έχουν άμεση και αναλυτική
ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχής σας

•

εκπαιδευτήρια και σχολές με σετ MeteoCam ‐ μετεωρολογικού σταθμού,
εξοικειώνουν τους σπουδαστές με την παρατήρηση του καιρού και τον
σχετικό τεχνικό εξοπλισμό, προβάλλουν στην σελίδα τους live video και
μετεωρολογικά δεδομένα από την περιοχή και καλύπτουν ζωντανά
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις των μαθητών

•

μεγάλη αύξηση επισκεψιμότητας της σελίδας σας. Μια MeteoCam
δέχεται από 100 έως και πάνω από 1000 επισκέψεις καθημερινά
διαφημίζοντας την σχολή, τον δήμο, τον σύλλογό, την περιοχή σας

MeteoCams εγκατεστημένες σε δήμους και χωριά προβάλλουν τα τοπικά
αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τον καιρό και την κίνηση στους δρόμους της
περιοχής. Μετεωρολογικοί σταθμοί σε σχολές παρέχουν αναλυτικά καιρικά
δεδομένα και live video

για περισσότερες πληροφορίες και live κάμερες επισκεφθείτε

www.meteocam.gr

