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Partizan AHD

WE WORK BACKWARDS FROM THE CUSTOMER,
RATHER THAN STARTING WITH AN IDEA FOR
A PRODUCT AND TRYING TO BOLT CUSTOMERS
ONTO IT

NECHCEME ZAČÍT Z MYŠLENKY, A PAK
PŘEJÍT NA STRANU KLIENTA. CHCEME ZAČÍT
Z PROBLÉMU KLIENTA, A PAK VYMYSLET
ŘEŠENÍ

Jeff Bezos, founder of Amazon.com

Jeff Bezos, zakladatel Internet – společnosti Amazon.com

When searching for an optimal video surveillance system,
one wants to choose the option that will combine only the
most necessary things without undue complexity. All this
is about Partizan AHD – a video surveillance system for the
facilities, where high image sharpness and the absence of
unnecessary costs are of critical importance. With Partizan
AHD your legacy analog system can be transformed to high
standards of digital images using the same conventional cable.

Při hledání optimálního kamerového systému, chceme si
vybrat možnost, která bude kombinovat pouze nejnutnější,
bez zbytečných složitostí. To je vše pro Partizan AHD –
kamerový systém pro tyto objekty, kde je důležitá vysoká
čistota obrazu a absence zbytečných nákladů. S Partizan
AHD váš starý analogový systém může být transformován
na vysoké standardy digitálních snímků na stejném
klasickém kabelu.
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AHD VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM
FOR SMALL OFFICE

AHD VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM
FOR PRIVATE HOUSE

AHD camera

AHD camera

Laptop

AHD camera
Internet
SmartPhone
(iOS/Android)
Monitor

Hybrid AHD DVR

AHD camera

Analog cameras

AHD camera
AHD DVR
Monitor
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Partizan IP

THE WORLD IS CHANGING VERY FAST. BIG WILL NOT BEAT SMALL
ANYMORE. IT WILL BE THE FAST BEATING THE SLOW
Rupert Murdoch, media mogul, owner of mass media entities, film companies and publishing houses

Partizan IP Video Surveillance was designed with the most advanced technologies in the
field of electronics, security and software. Despite its high level of technological complexity,
this equipment is easy-to-configure, highly reliable and easy-to-use. No cable clutter, high
quality color image, flexible scalability to any volume and for any tasks. Partizan IP digital
video surveillance is your technological future already today!

SVĚT SE MĚNÍ VELMI RYCHLE. VELKÝ JIŽ NEBUDE VYHRÁVAT NAD
MALÝM, RYCHLÝ ZVÍTĚZÍ POMALÉHO
Rupert Murdoch , mediální magnát, vlastník médií, filmových společností a vydavatelství

Kamerový systém Partizan IP je určen pro většinu pokročilých technologie v oblasti
elektroniky, bezpečnosti a softwaru. Navzdory jeho technologické náročnosti, zařízení
je vhodné a uživatelské pro nastavení, má vysokou spolehlivost a snadnost použití.
Absence zbytečných kabelů, vysoce kvalitní barevné obrazy, flexibilní poměrnost
systému kteréhokoliv objemu a jakýchkoliv problémů. Digitální kamerový systém
Partizan IP je vaše technologická budoucnost dnes!
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IP VIDEO SURVEILLANCE
SYSTEM FOR BANKING

CAR NUMBER PLATE
RECOGNITION

IP cameras

IP cameras

Catching
of number
plate area

Network switch with PoE

Identification
and verifying

Providing
access rights,
video backup

Event report
creation

Server

Autofocus IP camera

Barrier
Server

Remote workstation
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Remote workstation

Remote workstation

Partizan Cloud Storage

THERE WILL BE TWO TYPES OF BUSINESSES IN THE FUTURE – THOSE THAT
ARE ON THE INTERNET AND THOSE THAT ARE OUT OF BUSINESS

V BUDOUCNU BUDE NA TRHU DVA TYPY SPOLEČNOSTÍ: TE, KTERÉ JSOU
NA INTERNETU, A TE, KTERÉ ODEŠLI Z PODNIKÁNÍ

Bill Gates, one of the founders of Microsoft

Bill Gates, jeden ze zakladatelů společnosti Microsoft

Partizan Cloud Storage service is the world’s first integrated solution for cloud storage of video
archives directly from the camera manufacturer. Using Partizan Cloud Storage, you get a secure
storage for your video at the price of a lunch at a budget restaurant. Unlike conventional recorders,
no one will take your cloud archive away or delete it accidentally and it will not run out of space
at the most inappropriate moment. You will be able to view video recordings or online video from
anywhere in the world. Only 5 dollars for a month of archive in good quality! Moreover, using
Partizan Cloud Storage, you can completely abandon the services of traditional alarm systems.
Cloud-based video alarm system is a security system of the future! You can activate security system
for your camera and take it to the central monitoring unit in your city. Be flexible with Partizan
Cloud Storage and benefit from the advantages of the latest technology for your safety!

Služba Partizan Cloud Storage – je první kompletní řešení na světě pro cloud Videoarchiv, přímo
od výrobce. Pomocí použití Partizan Cloud Storage, dostanete bezpečné úložiště pro vaše video
podle ceny oběda v levné restauraci. Na rozdíl od běžných registrátorů, váš cloud archiv nikdo
nemůže odnest se sebou, neodstraní ho náhodou , a místo neskončí v nejvíce nevhodnou chvíli.
Budete si prohlížet video záznamy, nebo on-line video odkudkoli na světě. Pouze 5 dolarů za
měsíc archivu v dobré kvalitě!Kromě toho, pomocí Partizan Cloud Storage, můžete úplně opustit
služby tradičního bezpečnostní ho systému. Funkce cloud video signalizace – bezpečnostní
systém budoucnosti! Můžete nechat fotoaparát a odnést ji do vzdáleného centrálního
monitoringu ve vašem městě. Buďte flexibilní s Partizan Cloud Storage, použivejte výhody
nejnovější technologie pro vaši bezpečnost!
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CONNECTION
TO PARTIZAN CLOUD

SECURE CLOUD STORAGE FOR VIDEO BACKUP
WITH REMOTE ACCESS

Partizan Cloud Storage

SmartPhone
(iOS/Android)

IP cameras
office 1

Tablet
(iOS/Android)

Partizan Cloud Storage

IP cameras
office 2

IP cameras
home
1. Install the camera
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2. Register the camera
with the service

3. Record your videos 24/7 and/or broadcast
the videos on the website!

Laptop

Online Webcast
INNOVATION IS THE KEY TO SUCCESS IN BUSINESS, AND CREATIVITY
FUELS INNOVATION
James Goodnight, owner and CEO of SAS

Nowadays, successful companies not just use latest technology for attracting customers, their whole
business is built on the efficient and constant introduction of new technologies. Online Webcast service
from Partizan when using IP Cameras and special software allows you to arrange online video streaming
on your websites to hundreds of thousands of visitors. Construction companies can benefit from Online
Webcast of construction stages, entertainment companies can transmit various events and activities,
and the tourism industry cannot do without streaming of great scenery to attract tourists and visitors.

Webové vysílání
KLÍČ PRO OBCHODNÍ ÚSPĚCH – INOVACE, KTERÉ, ZÁROVEŇ S TÍM,
RODÍ SE POMOCÍ KREATIVNOSTI
James Goodnight, majitel a generální ředitel společnosti SAS

V dnešní době, úspěšné společnosti ne jen používají nové technologie k dalšímu přilákaní zákazníků,
celé jejich podnikání je postavene na šikovném a neustálém zavádění nových technologií. Služba
webové vysílání video od Partizan, umožňuje pomocí IP kamery a speciálního softwaru organizovat
přímý přenos on-line video na vaše webové stránce pro stovky tisíc návštěvníků. Pro stavební firmy
budou užitečné vysílání etap výstavby, pro sféru zábavy – vysílání různých akcí a aktivit, a pro odvětví
cestovního ruchu se neobejde bez vysílání výborných krajin aby přilákat turisty a návštěvníky.
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ONLINE WEBCAST
OF CONSTRUCTION AREA

ONLINE WEBCAST
OF ENTERTAINMENT AREAS

IP cameras

Construction area
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IP cameras

Online Webcast on your web-site

Entertainment areas

Online Webcast on your web-site

Access control
and time attendance

MĚJ V EVIDENCI KAŽDÝ DEN,
BER V ÚVAHU KAŽDOU
STRÁVENOU CHVÍLI!
ČAS – JEDINÝM, KDE SKOUPOST
JE CHVÁLYHODNÁ
Thomas Mann, spisovatel

HOLD FAST THE TIME!
GUARD IT, WATCH OVER IT,
EVERY HOUR, EVERY MINUTE
Thomas Mann, writer

Memory and concentration may let you
down and human factor always plays its
negative role. For that reason, automated
access control systems were invented.
Modern network controllers and readers
have no sympathy, they just perform
a predetermined algorithm. You decide
who can enter the room, and who can’t.
In addition, the access control is an
effective tool for staff work time logging
and maintenance of additional records.
By controlling the access system you
manage your interior space and business
processes.
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Paměť a koncentrace můžou přisunovat,
ale lidský faktor vždy hraje negativní roli.
A tak byl vynalezen automatizovaný systém
kontroly přístupu. Moderní řadiče sítě
a čtenáři nemají žádné sympatie, jasně plní
zadaný algoritmus. Vy rozhodnete, kdo
může vstoupit do místnosti, a pro koho
je zákaz. Kromě toho, kontrola přístupu –
účinným nástrojem evidence prácovního
času zaměstnanců a vedení dalšího výkazu.
Při řízení přístupového systému, budete řídit
svůj vnitřní prostor a obchodní procesy.

Řízení přístupu a sledování
prácovního času

ACCESS CONTROL
FOR OFFICE

BIOMETRICAL
TIME ATTENDANCE

Ethernet network

Remote
workstation

Server
Controller

Controller

Door with
electromagnetic
lock
Proximity
card reader
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Proximity
card reader

Tripod
turnstile
Proximity
card reader

Controller

Controller

Biometric
reader

Barrier
Proximity
Proximity
card reader card reader

Server

Proximity
card reader

Electromagnetic
lock

Controller

Biometric
reader

Biometric
reader

Electromagnetic
lock

Biometric
reader

Door phones

FORTUNE KNOCKS AT EVERY MAN’S DOOR ONCE IN A LIFE,
BUT IN A GOOD MANY CASES THE MAN IS IN A NEIGHBORING
SALOON AND DOES NOT HEAR HER

JEDNOU ZA ŽIVOT FORTUNA ZAKLEPE NA DVEŘE KAŽDÉMU
ČLOVĚKU, ALE TEN ČLOVĚK V TÉTO DOBĚ JE NĚKDY V SOUSEDNÍ
PIVNICI A NESLYŠÍ KLEPÁNÍ

Mark Twain, American writer, journalist and public figure

Mark Twain, americký spisovatel, novinář a veřejná postava

Video door phone is a modern system that completely replaces the awkward doorbell. Using
the door phone you can not only hear, but also see, speak, open the lock and even record a
video of the visitors who came in your absence. Myers video door phones are made of high
quality materials, based on the latest circuitry and using the best video modules produced by
Partizan. Ultra-thin profile, original design and a wide range of functionalities will, without a
doubt, be appreciated by users who put high demands for quality and style.
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Domovní telefony

Domovní video telefony- moderní systém, který zcela nahrazuje trapný zvonek. Pomocí
domácího telefonu můžete nejen slyšet, ale také vidět, mluvit, otevírat zámek a dokonce i
nahrávát video hostu, který přišel ve vaší nepřítomnosti. Statusní domovní video telefonyMyers vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, založené na bázi nejnovější techniky s
využitím nejlepší produkcí videa modulů Partizan. Ultra-tenký design, originální design a
široký spektrum příležitostí, bude oceněn uživateli, kteří mají vysoké nároky na kvalitu a styl.

VIDEO DOOR PHONE SYSTEM
FOR OFFICE

VIDEO DOOR PHONE SYSTEM
FOR HOME

Doorphone

Doorphone

Calling panel

Calling panel
Door lock

Door lock

Reception
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House

I DON’T KNOW ANYTHING MORE BEAUTIFUL THAN THE ABILITY
WITH A POWER OF THE WORD TO ATTRACT A CROWD OF LISTENERS,
DRAW THEIR DISPOSITION, DIRECT THEIR WILL WHEREVERDoor
YOU WANT,
phones
AND DRAW IT AWAY FROM WHEREVER YOU WANT
Cicero Marcus Tullius, the Roman politician and philosopher

Public Address

Oznámení a ozvučení

The nature of humans is such that they
follow those, who lead them. Therefore,
since ancient times the power of word
was used. Thanks to the notification
system you will be able to quickly and
efficiently transmit information to a large
number of people simultaneously. This
may be useful in the case of advertising
support, or may simply be essential as
in case of an evacuation or a dangerous
situation. In addition, you can set the
background music, which will create
the necessary mood: will calm, cheer up,
stimulate to a purchase or cooperation.
Choose effective and feature-rich solutions!

Lidská povaha je taková, že jde za tím,
kdo ho vede. Proto se od pradávna
používá sílu slov. Díky systému
oznámení rychle a efektivně budete
moc přenášet informace současně
velkému počtu lidí. To může být
užitečné, jak v případě reklamní
podpory, a může být nezbytné v
případě evakuace nebo nebezpečné
situace. Také díky ní, můžete nastavit
hudbu na pozadí, která vytvoří
nezbytnou náladu: uklidní, rozveseí,
bude tlačit k nákupu nebo spolupráci.
Zvolte účinná a víceúčelová řešení!

NEVÍM NIC KRÁSNĚJŠÍHO, NEŽ SCHOPNOST SÍLOU SLOVA PŘITAHOVAT
ZÁSTUPY POSLUCHAČŮ, PŘITAHOVAT JEJICH PŘÍZEŇ, NASMĚROVAT
JEJÍCH VŮLI KAMKOLI BUDETE CHTÍT, A ODVRACET JE TAM, KDE CHCEŠ
Cicero, Marcus Tullius, římský politik a filozof
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SOUND AND NOTIFICATION SYSTEM
FOR RESTOURANTS AND FAST FOOD

PUBLIC ADDRESS
FOR SCHOOL

Outdoor speaker
Desktop microphone

Mixer amplifier with timer
Ceiling speaker
CD/MP3 player

Multi-zone mixer amplifier

Desktop microphone

Wall mounted speaker

Wall mounted speaker
Ceiling speaker
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Ceiling speaker

Ceiling speaker

Ceiling speaker
Multi-zonemixer
mixeramplifier
amplifier
Multi-zome

Wall mounted speaker
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