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Convergent security service solutionSoluție convergentă pentru serviciile de securitate

Oferiți un plus de energie afacerii dvs.
cu eficiență sporită
și liniște sufletească



CE ESTE
HIK-PROCONNECT?

Hik-ProConnect este o soluție de securitate convergentă, 
bazată pe cloud, care vă ajută să gestionați serviciile 
pentru clienții dvs. și să vă extindeți afacerea prin oferte de 
abonament.



Permite întreținerea la distanță și monitorizarea proactivă 
a stării de sănătate pentru a vă spori eficiența

Permite extinderea afacerea prin crearea de 
abonamente pentru venituri recurente

Operarea și întreținerea sistemului de la distanță vă ajută să identificați proactiv problemele locației și să le rezolvați 

chiar înainte ca acest lucru să fie observat de către clienții dvs. Acest lucru ajută la crearea unui flux de lucru mai 

eficient, vă permite să oferiți servicii de calitate clienților dvs. și să reduceți vizitele la locație.

Hik-ProConnect vă permite să oferiți pachete de abonament clienților dvs. Cu o convergență de sistem fiabilă, 

puteți personaliza serviciile pentru fiecare client în parte și puteți extinde vânzările și serviciile video și de alarmă 

convenționale în domenii precum controlul accesului, interfoane și sonerii inteligente. În plus, vă puteți extinde 

afacerea și vă puteți bucura de avantaje precum stocarea în cloud.

Răspunde nevoilor clienților cu dispozitive de 
securitate fizică convergente
Hik-ProConnect permite diferitelor dispozitive Hikvision să conveargă și să lucreze împreună ca un sistem unitar. 

Odată unificat, puteți configura reguli versatile de conectare a dispozitivelor, adaptate cerințelor clientului dvs., 

cum ar fi apelurile interfonice și intruziunea sau evenimentele de acces cu verificare video. Mai mult, clienții dvs. pot 

gestiona toate dispozitivele cu o singură aplicație mobilă!

CA INSTRUMENT DE SECURITATE, 
HIK-PROCONNECT:



Gestionarea la distanță a 
sistemului și monitorizarea stării

• Notificare instantanee prin intermediul platformei Hik-

ProConnect, aplicației mobile sau prin e-mail despre eșecul 

dispozitivului sau pierderea comunicațiilor, anomalia hard disk-

ului și starea bateriei. Jurnalele de anomalii vor fi rezervate timp 

de 7 zile pentru o examinare ușoară.

• Este permisă configurarea parametrilor dispozitivului de la 

distanță; de exemplu, vă este permis să ajustați parametrii video 

și să configurați regulile VCA, astfel încât să limitați întreținerea 

la fața locului.

Reducerea timpului de instalare

• Un portal web unificat permite instalatorilor să adauge dispozitive în loturi și să configureze rapid parametrii dispozitivului. 

• 

• Noua aplicație Hik-ProConnect acceptă instalarea la fața locului a dispozitivelor video și de alarmă fără a fi nevoie de un 

laptop. 

• 

• Instalatorii pot adăuga și configura dispozitive și pot solicita autorizația clienților de la distanță prin intermediul aplicației Hik-

ProConnect, optimizând și scurtând procesul de livrare.

• 

• Tehnologia Cloud P2P este disponibilă pentru o configurare mai rapidă și ușoară, fără redirecționare către porturile 

tradiționale.

• Starea de sănătate a tuturor dispozitivelor autorizate va fi 

actualizată automat la fiecare 30 de minute sau chiar mai puțin. 

Înnoirea manuală a datelor este, de asemenea, acceptată.

• Tabloul de bord al sistemului afișează starea de sănătate și 

zonele cu probleme, pe categorii, permițându-vă să găsiți și să 

rezolvați problemele în timp util și eficient.

CARACTERISTICILE
SOLUȚIEI



Legături flexibile între toate dispozitivele

Regulile de legătură flexibile între dispozitivele Hikvision (camere, recordere, 

panou control de securitate, control acces și interfonie video, sonerii) pot fi 

personalizate cu ușurință, după cum este necesar, pentru a asigura un sistem 

de securitate cuprinzător; utilizatorii finali pot primi alarme prin intermediul 

aplicației Hik-Connect cu verificare video.

*Sfat: Versiunea aplicației Hik-Connect menționată în 

această broșură ar trebui să fie V.4.0 sau mai mare.

NVR-ul captează și înregistrează imagini video
Presetarea dispozitivului dom este activată
Ușa specificată se închide automat
Sirena trimite un semnal de alarmă
Utilizatorul final este atenționat prin intermmediul 
aplicației Hik-Connect

În situații 
de 
intruziune

Proprietarii revin și dezactivează 
sistemul de alarmă prin Hik-Connect

Proprietarii părăsesc locuința – 
activare manuală sistemului de alarmă

Vizitatorii apelează – prin dispozitive 
de interfonie video sau sonerii

Masca de confidențialitate este activată din motive de securitate 

Funcția de detectare a intruziunilor este dezactivată

Funcția de detectare a intruziunilor este activată
Masca de confidențialitate a videoclipului este dezactivată

DVR-ul și camerele înregistrează imaginile
Clipul video ajunge la utilizatorul final prin  Hik-Connect

Locuință 
inteligentă 

Revenirea 
acasă

Părăsirea 
locuinței

Întâmpinarea 
musafirilor

Intruziune declanșată de 
un detector de intruși / ușă 
forțată (spartă)/ cameră VCA



Gestionarea permisiunilor și a angajaților

Hik-ProConnect poate fi de un real ajutor pentru a îmbunătăți eficiența managementului în cadrul organizației dvs. 

Contul de administrator poate genera conturi secundare pentru a gestiona mai multe site-uri/locații simultan, 

permițând un flux de lucru mai bun, dar și o gestionare internă mai eficientă.

• Folosind gestionarea conturilor pe 

Hik-ProConnect, puteți personaliza 

permisiunile și le puteți distribui 

tehnicienilor și angajaților după 

cum este necesar - administratori 

sau manageri de site-uri, de 

exemplu.

• Permisiunile specifice includ: 

gestionarea dispozitivelor, 

gestionarea informațiilor despre 

site, adăugarea sau ștergerea 

site-urilor, atribuirea site-

ului, gestionarea conturilor 

și rolurilor, gestionarea 

informațiilor despre companie 

etc.

• Un jurnal de operațiuni este disponibil 

pentru o perioadă de până la 90 

de zile pentru a urmări cu ușurință 

operațiunile istorice.

CARACTERISTICILE SOLUȚIEI



Autorizarea clientului pentru administrarea site-ului

Topologie de rețea vizualizată

După instalare, este necesar să solicitați gestionarea site-ului împreună cu clienții dvs. și să configurați 

permisiunile de acces, protejând confidențialitatea clienților și îndeplinind cerințele GDPR.

Cu switch-urile inteligente gestionate de Hik-ProConnect și Hikvision, vă veți bucura de o gestionare vizuală a 

rețelelor de la distanță, veți primi notificări de alarmă în timp util și veți îmbunătăți eficiența întreținerii.

• Puteți invita clienții să instaleze aplicația Hik-Connect, 

prin e-mail sau mesaj mobil, iar aceștia să accepte cererea 

dvs. de gestionare a site-ului, respectând permisiunile 

specificate, cum ar fi: gestionarea informațiilor site-ului, 

configurarea dispozitivului, vizualizarea și previzualizarea 

live a dispozitivului etc.

• Creați o gestionare centralizată și vizualizată a tuturor 

dispozitivelor IP Hikvision, dar și a condițiilor de rețea

• Check-in eficient, în orice moment al stării de sănătate 

a rețelei

• Notificările de alarmă în timp real vor apărea pe topologie 

atunci când există probleme cu rețeaua sau cu un anume 

dispozitiv, astfel încât să puteți rezolva situația cât mai 

repede posibil

• Clienții pot alege să accepte solicitarea dvs. în aplicația lor 

Hik-Connect; de asemenea, vă pot modifica permisiunile 

de acces.

CARACTERISTICILE SOLUȚEI

Installer

Installer

End user

Invites site owner
Applies for site authorization

With a 
Hik-Connect 
account?

No

Yes

Registers a 
Hik-Connect account

Configrures permissions 
on Hik-Connect

Accepts the invitation 
/the permission

Installer

Installer

End user

Invites site owner
Applies for site authorization

With a 
Hik-Connect 
account?

No

Yes

Registers a 
Hik-Connect account

Configrures permissions 
on Hik-Connect

Accepts the invitation 
/the permission

Da Nu

Acceptați solicitarea de 
gestionare a site-ului?

Utilizator finalManager de site

Roșu: alarmă

Verde: normal

Gri: nu există conexiune



CARACTERISTICILE SOLUȚIEI

Servicii cu valoare adăugată

Serviciile cu valoare adăugată vă permit să oferiți o gamă mai largă de servicii clienților dvs. 
pentru a crește valoarea și pentru a vă stimula afacerea.

• Videoclipul este întotdeauna stocat în siguranță, iar un 

backup este realizat pe cloud. Utilizatorii finali pot reda 

sau descărca videoclipuri de oriunde, utilizând dispozitive 

mobile, chiar și atunci când dispozitivele se deconectează 

sau dispozitivul de stocare se defectează

• Utilizatorii pot alege dintre 4 tipuri 

de pachete pentru a se potrivi 

cerințelor majore ale afacerii

• Companiile se pot extine, obținând venituri recurente

*  Vă rugăm să rețineți că Hik-ProConnect Box este necesar pentru 
serviciul de stocare în cloud. Dacă este necesar vă rugăm să 
contactați unul dintre distribuitorii Hikvision autorizați.

Mai multe servicii cu valoare adăugată 
sunt disponibile pe măsură ce platforma 
noastră continuă să se extindă - cum 
ar fi participarea la cloud și controlul 
accesului la cloud.

"

"



Serviciu găzduit

Software-ul bazat pe cloud vă menține clienții la curent 

cu cele mai recente caracteristici și îmbunătățiri ale 

sistemului.

Serviciul găzduit este extrem de flexibil și scalabil, 

astfel încât taxele dvs. inițiale pot fi reduse la minimum 

și puteți extinde cu ușurință sistemul atunci când aveți 

mai multe site-uri în funcțiune.

Cu o tehnologie Cloud P2P mai securizată, dispozitivele 

Hikvision se pot conecta în majoritatea mediilor de rețea  

cu software prin cloud, fără a fi nevoie de IP static, 

servicii DDNS sau redirecționare de porturi, contribuind 

astfel la reducerea costurilor.

INTERFAȚĂ
UTILIZATOR INTUITIVĂ

• Administrarea centralizată a site-ului și a dispozitivelor

• Adăugați dispozitive scanând codul QR sau introducând numărul de 

serie

• Instrument de configurare lot și expert de configurare

• Monitorizarea stării dispozitivului cu tablou de bord și raport

• Notificări imediate pentru dispozitivele anormale pentru un răspuns 

instantaneu

• Sunt acceptate mai multe limbi

CARACTERISTICILE SOLUȚIEI



 FABRICI

APARTAMENTE

SCENARII REPREZENTATIVE

Hik-ProConnect este o soluție ideală atât pentru companii, cât 
și pentru clienții rezidențiali. Aceasta poate fi utilizată pentru 
a conecta diverse dispozitive, dar și pentru a gestiona locații 
unice sau multiple, folosind o singură autentificare.

LANȚ DE MAGAZINE

BIROURI

VILE

Permite diferitelor dispozitive Hikvision să convergă și să lucreze împreună ca 
un sistem unitar

DISPOZITIVE DE SECURITATE
CONVERGENTE

Securitate video Sonerii

...

Control acces/Interfonie Alarmă de securitate



SISTEM DE SECURITATE GARANTAT 

Hik-ProConnect folosește standarde și protocoale de top din industrie pentru o securitate și fiabilitate 
maximă. Mai mult decât atât, încorporează un design extrem de funcțional, opțiuni de permisiune 
pentru utilizator și notificări de interfață pentru o informare corectă a clienților și pentru protejarea 
confidențialității.

Standarde și protocoale de securitate:

Protecția confidențialității clienților:

Susținut de platforma cloud EZVIZ, certificată cu CSA Star, ISO 29151, și ISO 27001, fiind 

conformă cu SOC2.

Găzduit de Amazon Web Service (AWS) având o redundanță completă, protecție la granița dintre 

rețele și protecție a sistemului de operare.

•  Protocol TLS pentru transmiterea datelor private într-un mod sigur

• Atât dvs., cât și clienții dvs. puteți personaliza permisiunile de acces prin intermediul setărilor portalului 
sau ale aplicației, după cum este necesar, ceea ce înseamnă că site-urile clienților vor fi gestionate de la 
distanță doar cu consimțământul și autorizarea explicită.

•  Cheie de criptare AES definită de utilizator pentru criptarea fluxului

•  Algoritm securizat Hash pe cloud pentru protecție prin parolă
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Scan and download 
appthe

Hik-ProConnect Hik-Connect 
(for End User)

Scan and download 
appthe

Visit Hik-ProConnect website 
portal via below URL :
www.hik-proconnect.com

(pentru instalatori)

Scanare / download 
aplicație

Vizitați pagina web dedicată 
software-ului Hik-ProConnect: 
www.hik-proconnect.com

(pentru utilizatorul final)

Scanare / download 
aplicație


