
  

  

  ?מדוע כדאי לרכוש מצלמות אבטחה לעסקים

בשנים האחרונות מצלמות אבטחה לעסקים הפכו ממצב בו הן נחלתם 
. לטרנד חדשני חובה בכל בית עסק, של העשירים והמצליחים בלבד

כל בעל עסק ? למצרך כה מבוקשמדוע מצלמות אבטחה לעסקים הפכו 
ולכל בעל עסק יש , מעוניין לנהל את העסק שלו בצורה הטובה ביותר

את הדחף לבלות בעסק בכל רגע אפשרי על מנת לדעת כיצד הוא 
הבעיה היא שאף בעל עסק לא יכול להיות כל יום וכל היום בכל . מתנהל

ותר היא ובעיה גדולה י, חלקיו של בית העסק ולשים לב לכל הפרטים
 מצלמות אבטחה לעסקים. אם לבעל העסק בעלות על יותר מעסק אחד

באמצעות התקנת מצלמות אבטחה תוכלו . הן בדיוק התשובה לבעיה זו
הטכנולוגיה . לצפות במתרחש בכל חלקיו של העסק בכל רגע נתון

אפשרת לבעל העסק לצפות במצלמות המתקדמת של ימינו אף מ
מצלמות . מבלי הצורך להיות נוכך במקום העבודה, בביתו הפרטי

אבטחה לעסקים הן הדרך המושלמת לשליטה מלאה בעסק ולהרתעה 
   . מפני גניבות

  סוגי מצלמות אבטחה לעסקים

לפני שרוכשים מצלמות אבטחה לעסקים חשוב מאוד להכיר את סוגי 
סקרנו בעבורכם את הסוגים העיקריים של . קהמצלמות הקיימים בשו

  :המצלמות

 הינן מצלמות IPמצלמות אבטחה לעסקים מסוג : IP מצלמות           -
ומאפשרות לכם צפיה במתרחש , אשר מחוברות לרשת, במעגל סגור

  .מכל מקום

מצלמות אבטחה לעסקים הפועלים על :  מצלמות אינפרא אדום          -
מצלמות . למות אשר עיקר פעולתן היא בלילהאינפרא אדום הינם מצ

, אלו מאפשרות לנו לתעד את המתרחש כאשר עוצמת התאורה נמוכה
  .או כאשר לא קיימת תאורה כלל

 DOMEמצלמות אבטחה לעסקים מסוג : DOME מצלמות           -
כאשר ניתן לשחק עם העדשה של המצלמה , אילו מצלמות בצורת כיפה



  

  

מצלמות אבטחה לעסקים מסוג זה . יםולהתאימה לצרכים האישי
  .עקב צורתן הקומפקטית והנוחה, מתאימות למגוון רחב של עסקים

  ?מה צריך לדעת לפני שרוכשים מצלמות אבטחה לעסקים

אז אחרי שאתם יודעים מדוע כדאי לכם להתקין מצלמות אבטחה 
ואחרי שאתם כבר מכירים את הסוגים , לעסקים שאתם מנהלים

נותר לכם רק לוודא כי המתקין עושה את , מערכות מיגוןהעיקריים של 
התקנת מצלמות אבטחה לעסקים יכולה להתבצע על . עבודתו נאמנה

אבל רק מתקין מנוסה ומיומן יוכל להתאים לכם את סוג , ידי כל אחד
, קומים מרכזייםולהתקין אותם במי, המצלמות הטוב ביותר בעבורכם

חשוב גם לדבוק , לבסוף. על מנת שיוכלו לכסות שטחים נרחבים
חשוב להבין כי מצלמות אבטחה אמנם יכולות לחסוך הרבה . בתקציב

אך עדיין כדאי לרכוש אותן במסגרת התקציב המתאים , כסף בהמשך
  .לעסק
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