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40 yılı aşkın  süredir güvenilir, 
yenilikçi video güvenlik 
çözümleri sunuyoruz!
„Yaptığımız işi seviyoruz! Çözümlerimizle iş hayatınıza
fazladan keyif katmak istiyoruz.“

Kusursuz tasarlanmış bir kol saati içerisinde, mükemmel ölçülerle ayarlanmış kaç dişli, mil ve parça vardır? Bir menüde, damak tadını 
geliştirmek için hangi seçilmiş tatlara ihtiyaç duyulur? Bir şirketin başarısı için kaç parlak zekâya ve hünerli ellere ihtiyaç vardır? Sonuç 
itibariyle bunlar çok da önemli sorular değildir, çünkü heyecanı sağlayan bu parçaların yarattığı uyumdur. Biz bunun en iyi kanıtıyız. On 
yılları aşan deneyimimiz, müşterilerimizin memnuniyeti, yanımızda çalışan mükemmel insanlar ve hayata geçirebildiğimiz olağanüstü 
projeler bizi her gün yenilikler için iştahlandırıyor. Siz de bu heyecana dâhil olun! Siz de ürünlerimizin, sistemlerimizin ve servisimiz ve iş 
ortaklarımızın heyecanına dâhil olun! Güvenlik ciddi bir konudur, ama çözümlerimizdeki kolaylık, verimlilik ve esneklik sayesinde arkanıza 
yaslanıp, endişelerinizden kurtulacaksınız. 
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Kısaca GEUTEBRÜCK 
RAKAMLARLA

BAŞARIMIZI NEYE 
BORÇLUYUZ?

KALİTEDE TEK 
MERKEZ!

AÇIK ARAYÜZLER 
SUNUYORUZ!

Dünya çapında en iyi 50 güvenlik firması arasında 

Sistemlerimiz güvenilirlik ve devamlılık ile birlikte yüksek 
düzeyde yenilik sunar. 

Tüm yazılımlar ve donanımlar Geutebrück tarafından gelişti-
rilir.

Kapsamlı ve ücretsiz yazılım geliştirme kiti (SDK). 

Güvenilirlik ve Yatırımların Koruması:

Geutebrück ile yazılım ve donanım tek kaynaktan gelir.

Farklı sistemlerle diğer entegrasyonlara %100 açığız.

Dünya çapında, 12 uluslararası ofis

Ürünlerimiz birbiriyle uyumludur.

Donanımlarımızdakitüm parçalar kapsamlı yoğun test 
ve seçim aşamalarından geçer.

Size özel ürün tasarımı için tüm bileşenlerin mükemmel 
kombinasyonu 

Ücretsiz yazılım (SDK) geliştirme desteği

Almanya’da 8 satış ofisi

Bugünün donanım platformları geleceğin fonksiyonları-
nı şimdiden destekleyebilir

Windhagen’deki fabrikamızda  en yüksek kalite standart-
larında üretim

Kolay veya yüksek profilli uygulamalarınız için bağımsız 
ve sorunsuz entegre çözümler sağlıyoruz.

Dünya çapında memnun müşteriler

Çözümlerimiz ölçeklendirilebilir, esnek ve genişletilebilirdir. 

40 yılı aşkın  süredir güvenilir, 
yenilikçi video güvenlik 
çözümleri sunuyoruz!
„Yaptığımız işi seviyoruz! Çözümlerimizle iş hayatınıza
fazladan keyif katmak istiyoruz.“

Kusursuz tasarlanmış bir kol saati içerisinde, mükemmel ölçülerle ayarlanmış kaç dişli, mil ve parça vardır? Bir menüde, damak tadını 
geliştirmek için hangi seçilmiş tatlara ihtiyaç duyulur? Bir şirketin başarısı için kaç parlak zekâya ve hünerli ellere ihtiyaç vardır? Sonuç 
itibariyle bunlar çok da önemli sorular değildir, çünkü heyecanı sağlayan bu parçaların yarattığı uyumdur. Biz bunun en iyi kanıtıyız. On 
yılları aşan deneyimimiz, müşterilerimizin memnuniyeti, yanımızda çalışan mükemmel insanlar ve hayata geçirebildiğimiz olağanüstü 
projeler bizi her gün yenilikler için iştahlandırıyor. Siz de bu heyecana dâhil olun! Siz de ürünlerimizin, sistemlerimizin ve servisimiz ve iş 
ortaklarımızın heyecanına dâhil olun! Güvenlik ciddi bir konudur, ama çözümlerimizdeki kolaylık, verimlilik ve esneklik sayesinde arkanıza 
yaslanıp, endişelerinizden kurtulacaksınız. 
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Çözümlerimiz

Cezaevleri

Ulaşım
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Çözümlerimiz

Tedarik Zinciri Güvenliği

Endüstriyel Güvenlik
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Bankacılık & Finans

Oteller & Alışveriş Merkezleri

Çözümlerimiz
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Kamu Kurumları

Askeri Kurumlar

Çözümlerimiz
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GPU akselerasyon ile uyumlu G-Core yazılımı her görün-
tünün sorunsuz bir şekilde oynatılmasını ve seçilen gö-
rüntüye hızlıca erişilmesini sağlar. G-Core sizin için en 
yüksek çözünürlükte görüntüleri kaydederken, çift-iletim  
(dual-streaming) özelliğiyle de bant genişliğini optimize 
eder. 

Geutebrück Kameraları ile Detayları Yakalayın

En ince ayrıntıları yakalamayı sağlayan yüksek çözünürlüklü görüntülere gün geçtikçe ihtiyaç artmaktadır: Çünkü havaalanlarında, AVM’ lerde, stadyum-
larda, kamusal alanlarda ya da park yerlerinde en önemli bilgiler ayrıntılarda gizlidir.  

4K Ultra HD IP kameralarımız detayları eskiden olmadığı ka-
dar net gösterir. Saniye başı 30 kare ve görüntü başı 8 mega-
piksel ile görüntülerde aradığınız ne varsa bulmanızı sağlar. 
Örneğin, otoparkta herhangi bir araca zarar veren aracın sü-
rücüsünü ve plakasını belirleyebilir ya da çiziklerden dolayı 
yapılacak bir ürün iadesinde, bu çiziklerin sizin tesislerinizde 
olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Detaylar birçok konuda avantaj 
sağlar. 

Fakat yüksek çözünürlük, yönetilmeyi gerektirir. Arka odak 
(back-focus) özelliği kamera kurulumunu kolaylaştırır. Kame-
ra tek bir dokunuşla otomatik olarak odaklanır. İhtiyaçlara ve 
hava koşullarına bağlı olarak bu özellik gerektiğinde manuel 
olarak da yapılabilir. Çünkü yüksek çözünürlüklü görüntüler 
oldukça hassastır ve sıcaklık değişimleri gibi dış etkenler oda-
ğı etkileyebilir ve bazı durumlarda görüntünün bulanıklaş-
masına neden olur. Arka odak (back-focus) özelliği bu sorunu 
sizin için otomatik olarak çözer. 

4K Ultra HD IP kamera serisiyle her şeyi en ince ayrıntısına 
kadar görebilirsiniz. İç mekân kullanımları için sabit kamera; 
dış mekânlar için sabit dome kamera kullanılır. IR LED aydın-
latmalı Bullet ve sabit dome kameralar, gece saatlerinde bile 
herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan dış mekânların 
güvenliğini sağlayabilir.



9

Full HD Kameralar

4K Ultra HD Kameralar

Tipi
Görüntü
Sensörü

Sistem

Sabit
Kamera

Sabit
Dome

LED’li
Sabit

Dome

LED’li
Bullet

LED’li
Bullet

Panoramik

gündüz/gece Lens dahil değil

gündüz/gece

gündüz/gece

gündüz/gece

gündüz/gece

gündüz/gece

uzaktan

uzaktan

uzaktan

uzaktan

odak ve yakınlaştırma

odak ve yakınlaştırma

odak ve yakınlaştırma

odak ve yakınlaştırma

Çözünürlük WDR Sıkıştırma Enerji

Model Model Tipi MP Görüntü
Sensörü

Sistem

G-Cam/EBC-3310 4K UHD, 
Sabit

Kamera

8MP 12VDC, 
24VAC, PoE

G-Cam/EFD-3410 4K UHD

Sabit Dome

4K UHD
Led’li

Sabit Dome

4K UHD
Led’li
Bullet

8MP P-Iris Vario  
3,5-8 mm; uzaktan

odak ve yakınlaştırma 

P-Iris Vario 
3,5-8 mm; uzaktan

odak ve yakınlaştırma 

P-Iris Vario 
3,5-8 mm; uzaktan

odak ve yakınlaştırma 

H.264 / MJPEG 12-48VDC, 
24VAC, PoE

G-Cam/EFD-3430 8MP  H.264 / MJPEG 12-48VDC, 
24VAC, PoE

G-Cam/EWPC-3450  8MP  H.264 / MJPEG 12VDC,

 

24VAC, PoE

gündüz/gece

gündüz/gece

gündüz/gece

gündüz/gece

Çözünürlük Sıkıştırma Enerji

Lens dahil değil
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Termal IP Kameralar
Model Termal

Görüntü
Sensörü

Resim
Sayısı

Piksel
(Y x D)

Piksel 
boyutu

Spektral
Bant

Termal
Hassasiyet

Görüş
Açısı
(H)

ICE - Görüntü
Kontrast

İyileştirme

G-Cam/PTHC-1210 Uncooled VOx 
Microbolometer

30 fps 320 x 240 17 µm 
(LWIR)

8 µm - 
14 µm 
(LWIR)

< 50 mK 7,5 mm 40° H264CCTV / 
H.264 / MJPEG

PoE; 
IEEE802.3af

G-Cam/PTHC-1230 Uncooled VOx 
Microbolometer

30 fps 320 x 240 17 µm 
(LWIR)

8 µm - 
14 µm 
(LWIR)

< 50 mK 19 mm 16° H264CCTV / 
H.264 / MJPEG

PoE; 
IEEE802.3af

G-Cam/PTHC-1240 Uncooled VOx 
Microbolometer

30 fps 320 x 240 17 µm 
(LWIR)

8 µm - 
14 µm 
(LWIR)

< 50 mK 35 mm 9° H264CCTV / 
H.264 / MJPEG

PoE; 
IEEE802.3af

G-Cam/PTHC-1219 Uncooled VOx 
Microbolometer

9 fps 320 x 240 17 µm 
(LWIR)

8 µm - 
14 µm 
(LWIR)

< 50 mK 7,5 mm 40° H264CCTV / 
H.264 / MJPEG

PoE; 
IEEE802.3af

G-Cam/PTHC-1239 Uncooled VOx 
Microbolometer

9 fps 320 x 240 17 µm 
(LWIR)

8 µm - 
14 µm 
(LWIR)

< 50 mK 19 mm 16° H264CCTV / 
H.264 / MJPEG

PoE; 
IEEE802.3af

G-Cam/PTHC-1249 Uncooled VOx 
Microbolometer

9 fps 320 x 240 17 µm 
(LWIR)

8 µm - 
14 µm 
(LWIR)

< 50 mK 35 mm 9° H264CCTV / 
H.264 / MJPEG

PoE; 
IEEE802.3af

Sıkıştırma Enerji
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Önemli Noktalar

Kayıt Çözümlerimiz

Güvenlik, büyük şirketler için ne kadar önemliyse küçük şirketler için de aynı önemi taşır. Bu nedenle küçük şirketler için çözü-
mümüz bile yüksek güvenlik seviyesinde ve ileri teknoloji sunmaktadır. Kısacası üst segment çözümleriyle aynı esneklik, güveni-
lirlik ve performansı sizlere sunmaktadır. Çözümlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmekteyiz. Bir çok farklı sistem (örne-
ğin; otomatik plaka tanıma, kartlı geçiş, çevre güvenlik sistemleri) entegre edilebilir. Neye ihtiyacınız varsa size onu sunuyoruz. 
Bizim için yapabildiklerimiz değil sizin ihtiyaçlarınız önceliklidir. 
Yeni G-Scope serimiz hayatınızı kolaylaştırır. Bunun yanı sıra geniş çapta temel işlevsellik sdunar. Bugüne kadar ücretli opsiyonlu 
sunulan paketler artık her şey dâhil olarak ücretsiz sunuluyor. Eski ve yeni nesil ürünler birbiriyle uyum içinde çalışır. Hem yeni 
hem de tecrübeli kullanıcılar için ayarlanması ve kullanması kolay ürünler projelerinizde daha fazla güç ve avantaj sağlar. 

    

    

   

  

  

  

64 bit - maksimum
performans için

H265-enabled-
gelecek için hazır

GPU-acceleration – ultra hızlı 
görüntü işleme

UHD ve 4K uyumlu- yüksek 
çözünürlük talepleri için

H264CCTV - CCTV uygulamaları 
için optimize edilmiş H264

HTML5 - Tarayıcı üzerinden esnek 
uzaktan erişim 

Windows embedded - optimal 
güvenilirlik için
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Kapasitesi Ne Olursa Olsun Her Bir Model Sınıfının En İyisi
Her cihaz eksiksiz bir video yönetim çözümüdür. Tek bir kaynaktan gelen donanım ve yazılım mükemmel bir biçimde eşleştiril-
miştir ve kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Cihazların tümü G-Core video yazılımı tarafından çalıştırılmaktadır, GPU hızlandırma 
sayesinde oldukça fazla güce sahiptirler ve geniş bir yelpazede video analiz seçenekleri ve büyük depolama kapasitesi sunarlar. 
Her bir cihaz, amaçlanan uygulamaları için mükemmeldir ve böylelikle bir yer edinmiştir. Cihazların tümü birbirleriyle mükem-
mel bir şekilde uyumlu olduğundan ve birbirlerini tamamlayabildiklerinden dolayı, tüm ürün ailesi çeşitli şekillerde birleştirile-
bilir. Ancak tüm bu uyuma rağmen, bazı farklılıklar dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde, biz sadece tek bir cihaza ihtiyaç duyardık, 
değil mi?

“Güçlü bir şekilde kompakt” deyimi, hedefi tam on ikiden 
vurmaktadır. Kompakt, kullanımı kolay ve tek başına kullanı-
labilen bir çözüm gerektiren daha küçük kurulumlar için ta-
sarlanmıştır. Aynı zamanda, kompleks, ağ tabanlı bir sistem-
de yer alan bir uydu için de uygundur.  Genişletilmiş sıcaklık 
aralığı ile zor koşullarla da başa çıkabilmektedir. 10 adet IP 
ve 4 adet analog kameraya kadar bağlantıları ve 8 TB’a kadar 
veri depolama kapasitesi ile kompakt boyutu için son derece 
güçlüdür.  

Bu cihaz, orta ölçekli standart uygulamalar için idealdir. Bir 
SSD üzerinde işletim sisteminin kurulmuş olması, artan dü-
zeyde bir kullanılabilirlik sağlamaktadır. 32 TB’a kadar depo-
lama, 32 IP ve 16 analog kamera bağlantıları ile cihaz, modern 
bir IP tabanlı video güvenlik çözümü talepleri için tamamen 
hazır durumdadır.

G-Scope/1000

G-Scope/3000

G-Scope/6000

G-Scope/8000

Aile içindeki bir sonraki büyük kardeş, tam bir sunucu olarak 
gelmektedir; “ezber bozan”. İşletim sistemi için bir yedekli 
güç kaynağı ve SSD ile, doğal olarak küçük kardeşi ile aynı 
düzeyde yedeklemeye sahiptir. Ancak entegre RAID sistemi 
daha da fazlasını yapabilir: 8 disk yuvası ile RAID Düzey 5’te 
42 TB’a kadar depolama yapabilir ve G-Scope/6000-IPSAS 
modeli, G-Scope/8000-JB16 depolama birimi ile birlikte 120 
TB’a kadar dahi veri tabanı kapasitesi sağlayabilir. 80 adete 
kadar IP bağlantısı ve 16 analog kamera bağlantısı, büyük ob-
jeleri kapsamlı bir biçimde güvence altına almasını mümkün 
kılmaktadır.  

G-Scope 8000: 1-3 U arasında ölçeklendirilebilen, entegre 
RAID sisteminde 4, 8 veya 16 adet disk yuvasına sahip ve ilave 
harici depolama sistemlerini (G-Scope/8000-JB16 depolama 
birimi gibi) bağlama imkanı bulunan cihaz, sofistike çözüm-
ler için mükemmel bir şekilde uygundur; örnek olarak, ku-
marhanelerde. 128 adete kadar IP kamera bağlantıları, cihazı 
daha büyük kurulumlar için ideal hale getirmektedir.   

 



13

G-Scope/1500-H4 10x IP + 4x Analog max. 8TB
G-Scope/1500-IP 10x IP max. 8TB
G-Scope/1500-X1 1x VGA max. 8TB
G-Scope/1500-X2 2x VGA max. 8TB

G-Scope/3000-IP 32x IP max. 32TB
G-Scope/3000-H16 32x IP + 16x Analog max. 32TB
G-Scope/3000-H8 32x IP + 8x Analog max. 32TB

G-Scope/3500-IP 48x IP max. 32TB
G-Scope/3500-H16 48x IP + 16x Analog max. 32TB
G-Scope/3500-H8 48x IP + 8x Analog max. 32TB

G-Scope/3500-IPSAS+JB16 48x IP max. 84TB

G-Scope/6000-IP 80x IP max. 48TB
G-Scope/6000-H16 80x IP + 16x Analog max. 48TB

G-Scope/6000-IPSAS+JB16 80x IP max. 120TB

G-Scope/8000-IP4 128x IP max. 256TB
G-Scope/8000-IP8 128x IP max. 256TB
G-Scope/8000-IP16 128x IP max. 256TB

G-Scope/8000-IP16SAS + G-Scope/8000-JB16 128x IP max. 256TB

+

+

Kayıt KapasitesiKamera GirişiModel

+

Monitör Çıkışı SSD PSU RAID 5/6

2x (HDMI/VGA) - - -
2x (HDMI/VGA) - - -
2x (HDMI/VGA) - - -
2x (HDMI/VGA) - - -

3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1x 1x On Board
3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1x 1x On Board
3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1x 1x On Board

3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1x 2x On Board
3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1x 2x On Board
3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1x 2x On Board

3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1x 2x 16x Hot Swap

3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1 - 2x 2x 8x Hot Swap
3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1 - 2x 2x 8x Hot Swap

3x (DISPLAY/DVI-D/VGA) 1 - 2x 2x 16x Hot Swap

1x (VGA) 2x 2x 4x Hot Swap
1x (VGA) 2x 2x 8x Hot Swap
1x (VGA) 2x 2x 16x Hot Swap

1x (VGA) 2x 2x 32x Hot Swap
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Planlama, süreçler, güvenlik – doğru bilgi her zaman önem-
lidir. Genellikle farklı sistemlerden gelir. G-SIM, mükemmel 
bir genel bakış sağlar.

Her bir GEUTEBRÜCK video yönetim çözümü halihazırda size, 
işlem verileri veya bağlantılı üçüncü taraf sistemlerden gelen 
özel bilgiler ile birleştirilmiş görüntü bilgisi temin eder. İhtiyaç-
larınıza bağlı olarak, daha ileri gidebilirsiniz ve belirtilen neden-
lerle video yönetiminden güvenlik bilgi yönetimi seviyesine 
geçebilirsiniz; size daha fazlasını vermemiz için, mükemmel ge-
nel bakışı sağlamak için, özel gereklilikleri yerine getirmek için, 
grafik gösterim için, alarm yönetimi için, dokümantasyon için.

Bu gerekliliklerin sistemin boyutu ile hiç bir ilgisi yoktur. Bu ne-
denle G-SIM o kadar ölçeklendirilebilirdir ki, birden fazla lokas-
yona sahip, kompleks, ağ tabanlı altyapılar için olduğu kadar, 
küçük ve orta ölçekli sistemler içinde eşit derecede uygundur. 
Basit bir iş istasyonundan, tablet erişimine tüm monitör duvar-
larına kadar her türlü esnek erişim seçenekleri mümkündür. 
Arayüzlerin tabii ki spesifik bir uygulamaya adapte edilmesi ge-
rekmektedir.

Ve bu gerekliliklerin deneyim ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle 
G-SIM hem yeni başlayanlar için hem de uzmanlar için benzer 
çalışma seviyeleri sağlamaktadır. G-SIM Express ile güçlü, kom-
pakt bir seviyeden, G-SIM Enterprise ile uzmanlar için yüksek 
düzeyde esnek ve kapsamlı bir seviyeye kadar; her kullanıcı ko-
layca işlevselliğin kapsamını seçebilmektedir.
 

Güvenlik Bilgi Yönetimi

Açık bir şekilde düzenlenmiş, doğru za-
manda kullanılabilir. Bu şekilde önemli 
bilgilerin bir genel bakışını sağlarsınız. 
Görüntüler, grafik haritalar, durum ayrın-
tıları, işlem verileri, listeler, çalışma tali-
matları ve operatör mesajları dahil olmak 
üzere, bilginin tüm yönlerine aşina du-
rumdayız. Sizin GEUTEBRÜCK video yö-
netim sisteminizin arayüzlerine, sizin tüm 
güvenlik altyapınıza ve hatta sizin süreç 
kontrol sisteminiz ve tesis yönetiminize 
aşina durumdayız. Tüm yaygın dosya for-
matlarındaki özel raporlarda basit seçim 
ve özelleştirilmiş temsil ile aşinayız. Sofis-
tike uzman fonksiyonları ile birlikte. 
Çözümümüz G-SIM’dir.

G-SIM: Geutebrück Güvenlik Bilgi Yönetimi
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64-bit mimarisi - güçlü ve gelecek için inşa edilmiş 
Yerli 64-bit mimarisi, yüksek performanslı süreçler sağlar. 
Hiç bir şey ağır ilerleyen uygulamalar veya ekranın yanıt 
vermesini beklemekten daha rahatsız edici değildir. Güven-
lik söz konusu olduğunda, bu durum sadece rahatsız edici 
olamaz, aynı zamanda önemli risklere de yol açabilir. Bu ne-
denlerle, en son 64-bit işletim sistemlerine dayalı olan güçlü 
bir platform, güvenliğinizi sağlamak için gereklidir!

G-SIM Express: HERKES için profesyonel güvenlik bilgi yö-
netimi!
Neden bir güvenlik yönetim sisteminin kullanım kolaylığı 
büyük oyuncular için rezerve edilmiş olmalıdır? Biz G-SIM’i 
herkes için satın alınabilir yapıyoruz! G-SIM Express ile kü-
çük sistemler için bir işletme çözümünün işlevselliğine sa-
hip mükemmel bir başlangıç paketi alırsınız! Harita tabanlı 
operasyondan, güvenli alarm işlemine, rahat video arama 
özelliklerine kadar; merkezi kurulum ve kullanıcı yönetimin-
den, manipülasyondan etkilenmeyen denetim işlevlerine 
kadar. Bunların tamamı düşük bir maliyet karşılığında ve ku-
rulumu bir meltem rüzgarına dönüştüren yararlı sihirbazlar 
ile sağlanmaktadır!

G-SIM, mükemmel, eksiksiz bir güvenlik yönetim sistemi 
oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahiptir. Ve 
aynı zamanda, o kadar esnek biçimde ölçeklendirilebilirdir 
ki, her ihtiyaç için mümkün olan özelleştirilmiş bir çözüm 
oluşturur - gerektiği takdirde, özel gelişmeler ile tamamlan-
mış, örnek olarak, bizim kapsamlı Yazılım Geliştirme Kitleri-
mize (SDK) dayalı olan bir çözüm.

G-SIM standart versiyondan en üst versiyona kadar her 
projeye uygundur.
DDaha fazla işlevselliğe ihtiyaç duyan daha zorlu uygulama-
lar için size tam olarak doğru seçenekler sunmaktayız:

Daha fazla sayıda (sınırsız) kamera kanalları

Karmaşık bir objede daha fazla kullanıcılar ve haritalar

Entegre edilebilen daha fazla lokasyonlar ve üçüncü 
taraf sistemleri

GPU hızlandırma: (mevcut) sisteminiz için destek 
İster GEUTEBRUCK video güvenlik dünyasına yeni giriyor 
olun, ister halihazırda bir GEUTEBRUCK sistemini işletiyor 
olun, G-SIM herhangi bir video yönetim çözümü için ilave 
performans sağlar! Entegre GPU hızlandırması, gerek canlı 
görüntüler için veya kayıtlı videolar için üç kat daha hızlı 
olan görüntü işleme sağlar. Bu durum operasyon sırasında 
zaman kazandırır ve kayıt izleme istasyonları için maliyet-
ten tasarruf sağlar!

GÜVENLİK İÇİN ZEMİN SAĞLAYAN YÜKSEK PERFORMANS

HER KULLANICI İÇİN KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Görev devretme seçeneğine sahip daha yüksek seviyede bir 
kullanılabilirlik 
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Video analizi – operatör için mükemmel yardımcı. 
Video sistemleri insanların mantıklı bir şekilde de-
ğerlendiremediği büyük miktarda görüntü verile-
ri oluşturmaktadır. Önemli olan, kütleden izleyici 
için ilgili olan bilgileri filtrelemektir. Analiz algo-
ritmaları yorulmaz ve adrenaline sahip değildir. 
Sürekli her hangi bir sahneyi izlerler ve kritik du-
rumda anında alarm verirler. Böylece kullanıcının 
dikkatini hedefli bir şekilde önemli olana çekerler. 
Video asistanınıza güvenin ve her şeyi “tek bakışta” 
görün. Siz böylece sakin bir şekilde diğer görevle-
riniz ile ilgilenebilirsiniz.

Analiz algoritmaları bizim için ana becerilerden 
biridir. Dolaysıyla onları kendimiz geliştiriyoruz 
ve bunu yaparken 40 yıla aşkın deneyimimizi kul-
lanıyoruz. Bireysel sahnelere uyarlama yeteneği, 
kurulumda ve kullanımda kolaylık ve algılamada 
güvenirlik gibi talepleriniz bizlerin odak noktası-
dır. Her bir uygulama için optimize algoritmalar 
mevcuttur – gerisi sizin seçiminize kalmıştır. Her 
biri güvenli, kolay ve güvenilirdir..

İnsanlar dünyayı üç boyutlu görmek için iki göz kullanır-
lar. Gözlerimiz az da olsa farklı açılardan iki görüntü temin 
ederler; bu görüntüler, mekânsal derinlik (Z) hakkında 
beynimize bilgi sağlamak için birleştirilir. Bu durum, kendi 
mekansal derinliği içinde bir nesnenin konumunu ve ger-
çek boyutunu tespit etmeyi ve değerlendirmeyi  bizim için 
mümkün kılar.  İki boyutlu bir video kamera hiçbir derinlik 
bilgisi içermeyen,  “düz” bir görüntü olarak, gerçek bir üç 
boyutlu perspektif gösterir. Aynı boyutta nesneler, ön plan-
da (aşağıda) önemli ölçüde daha büyük gösterilirler; diğer 
taraftan daha ötede, arka planda ise (yukarıda)nesneler çok 
küçük görünürler. 

Ek bir yardım veya bilgi olmaksızın, iki boyutlu bir video 
görüntüsünde bir nesnenin uzaklığını ve gerçek boyutunu 
tespit etmek mümkün değildir. Bir kamera lensinin odak 
uzaklığı (bu örnekte 8 mm.) tanımlanabilir bir karakteris-
tik eğrisi boyunca görüntüdeki nesneler arasındaki boyut 
ilişkilerini belirler. Karakteristik eğrisi, bir ufka yol açan bir 
perspektif taban düzlemine dayanmaktadır. Önemli ölçüde 
bu taban düzleminin üzerinde olan nesneler (yukarıda be-
timlenen), bu perspektiften daha ötede bulunurlar ve net 
bir referans noktasına sahip değildirler. 

Video Analizi
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GEUTEBRÜCK Teknoloji Ortağı olun. Sistemlerimize en 
uygun bağlantıyı sağlamak için geliştirme amacıyla 
bizim profesyonel Yazılım Geliştirme Kitlerimizi (SDK) 
kullanın.

Basit bir şekilde bizim Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK) 
web sayfamıza giriş yapın ve bir GEUTEBRÜCK Teknoloji 
Ortağı olun:  sdk.geutebrueck.com 

Birkaç yıldır, açık arayüzler tüm sistem bileşenlerimiz için 
GEUTEBRÜCK felsefesinin bir parçası olmuştur. Geniş bir 
yelpazede yer alan seçenekler ile - basit, metin tabanlı 
arayüzlerden, bizim geliştirici kütüphanelerimizi kullanan 
karmaşık bağlantılara kadar - harici sistemlere bağlantılar 
hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilebilir. Zamanla, birçok ara-
yüz bağlantıları kendi geliştiricilerimiz tarafından ve ayrıca 
harici sistemlerin geliştiricileri tarafından oluşturulmuştur. 
Biz tekrar tekrar şu hususu teyit etmekteyiz: Bizim araçları-
mız ve bizim desteğimiz örnek niteliğindedir. Ara yüzlerin 
geliştirilmesi söz konusu olduğunda, teknik detaylar hızla 
önem kazanmaktadır. Biz mümkün olduğu ölçüde sizin 
işinizi kolaylaştırmak için yardımcı olmak üzere önlemler 
almış bulunuyoruz. Biz, sizlere her ürün için rahat Yazılım 
Geliştirme Kitleri, kapsamlı dokümantasyon, çok sayıda 
geliştirme örnekleri ve donanım olmadan geliştirme için 
sanal cihazlar temin etmekteyiz.

Özellikle bir geliştirici olarak sizin için, çözümünüzü bizim-
le kayıt altına alma ve belgelendirme seçeneğini sunuyo-
ruz. Projemizin kayıt edilmesiyle, bireysel bir yazılım ser-
tifikası (G-Cert) alacaksınız. Bu sertifikayla, arayüzünüzü  
GEUTEBRÜCK sistemleri üzerinde üretken modunda çalıştıra-
bilirsiniz.

Kayıt olmak için daha başka avantajlar:
Gerekli olduğunda, geliştirme projeniz için bizim SDK ekibi-
mizin kişisel desteğini alabilirsiniz. 

Sizin tamamlanan çözümünüz (arayüz), bir “GEUTEBRÜCK 
Onaylı Çözüm” olarak tasdik edilir ve GEUTEBRÜCK arayüz 
veritabanına eklenebilir. 

Entegrasyonlar
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Güvenlik kamera sistemi
Mescid-i Haram

Mekke, Suudi Arabistan

Dünya çapında 1200’den
fazla şube 
Commerzbank
Almanya

Şehir güvenliği (Mobese)
Prag

Çek Cumhuriyeti

Dünya’dan Bazı Referanslarımız
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Entegre IP CCTV sistemi
İstinye Park AVM
İstanbul, Türkiye

Entegre çevre güvenliği
ANSTO Nükleer Santrali
Avustralya

Tüm tesisin izlenmesi
Fransız Guena’sı
Avrupa Uzay Kurumu (ESA) 

Dünya’dan Bazı Referanslarımız
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