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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Spolupráce firem EIZO Europe a 
Accellence Technologies Hannover 
přináší bezpečné a flexibilní 
systémy kamerového dohledu 
 
Firmy EIZO a Accellence nalezly nespočet aplikací pro homogenní a vizuálně 
propracovanou kombinaci monitorů EIZO s dekodérem IP a softwaru Accellence 
vimacc® pro správu videosignálů. Společnost Accellence se proto v rámci 
neustálého zlepšování a zajišťování vysoké úrovně ochrany dat rozhodla pro 
integraci monitorů EIZO DuraVision s dekodérem IP do svého systému správy 
videosignálů vimacc®. Firma EIZO za tím účelem poskytla nezbytnou dokumentaci 
k rozhraním a programování monitorů.  

 

Základem této součinnosti je skutečnost, že se bezpečné a výkonné produkty obou 
firem vzájemně velmi dobře doplňují. 

Velkou předností je přímé zapojení monitorů s dekodérem IP do sítě využívající 
protokol IP a možnost jejich úplného dálkového řízení z prostředí vimacc®. 
Zároveň odpadá údržba a aktualizace nutné u počítačových systémů k 
zobrazování kamerových signálů, neboť monitory nevyžadují počítačový hardware. 
Tím je možné do celého systému velmi jednoduše a bez újmy na bezpečnosti 
zahrnout zobrazování různých informací, poplachů nebo údajů pro řízení přístupu. 
Potřebné obrazové signály se na příslušný monitor přepnou pouhým přetažením 
nebo pokynem ze systému událostí v softwaru vimacc®. vimacc® umožňuje i 
vícenásobné zobrazení  v mřížkách. 

Monitory EIZO DuraVision FDF2304W-IP (23 palců) a FDF4627W-IP   (46 palců) 
disponují vestavěným výkonným dekodérem IP. Na této technologii je založeno 
přímé připojení monitorů k obrazovým streamům IP bez použití počítače a reakce 
na poplachové stavy ohlášené kamerami nebo systémem správy videosignálů. 

http://www.eizo.cz/
http://https/www.eizo.cz/zpravodaj
https://www.facebook.com/EIZOCesko
https://www.twitter.com/EIZOCesko
https://www.instagram.com/eizoeurope
https://www.youtube.com/channel/UC-z4qi9BlYwp7ApxzecM72A
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Monitory EIZO s dekodérem IP se snadno instalují a nabízejí špičkovou obrazovou 
kvalitu, výkon i ergonomii. V místě instalace je nutná pouze elektrická zásuvka a 
připojení do sítě LAN.  

 

 

Stručně o společnosti Accellence 

Accellence Technologies GmbH vyvíjí již od roku 1999 výkonné a bezpečné 
systémy správy videosignálů dokonale přizpůsobené požadavkům zákazníků. 
Accellence je nositelem ocenění  „IT SecurITy made in Germany“ udělovaného 
sdružením TeleTrusT e.V. 
vimacc® představuje modulární a flexibilní řešení správy videosignálů, jemuž 
nezávislý orgán pro ochranu údajů ULD udělil certifikát EuroPriSe. Software nabízí 
mimo jiné pokrokové úsporné šifrování End-to-End pokrývající obrazové a zvukové 
signály v celém systému.  
Accellence poskytuje kompletní poradenství ke koncepci systémů a provádí 
realizace náročných systémů kamerového dohledu spolupracujících s dalšími 
bezpečnostními, komunikačními a procesními platformami. 
Podrobnější informace o firmě Accellence naleznete na stránkách  
https://www.accellence.de/ 

 

 

O společnosti EIZO 

Slovo EIZO znamenající v japonštině „obraz“ se stalo názvem společnosti 
zabývající se vývojem a výrobou špičkových zobrazovacích řešení. EIZO spojuje 
hardwarové a softwarové technologie s konzultantstvím, webhostingem a dalšími 
službami, aby napomohlo zákazníkům z oblasti obchodu, grafiky, počítačových 
her, lékařství, námořnictví, řízení letového provozu a dalších odvětví k pohodlnější, 
efektivnější a kreativnější práci. Vedení společnosti EIZO sídlí v japonském 
Hakusanu, ale výzkumné, vývojové a výrobní kapacity se kromě Japonska 
nacházejí i v Číně, Německu a Spojených státech. Obchodní zastoupení pak 
působí ve více než 80 zemích. 

https://www.accellence.de/

