
PROVISION-ISR
OSSIA VMS
Als uw bedrijf groeit, moet uw beveiligingsoplossing  meegroeien.

Provision-ISR haar VMS is een geavanceerde en betrouwbare 
software die is ontworpen voor CCTV-systemen met meerdere 
apparaten welke worden gecontroleerd vanaf een betrouwbaar 
platform.
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OSSIA VMS
Als het gaat om het beheren van grootschalige videobewakingsystemen, ontbreekt het veel organisaties aan de benodigde kennis. Het 
onderhouden van betrouwbare acties kan complex worden en dit kan leiden tot compromissen of inefficiënte operaties. Provision-ISR haar 
VMS helpt u eventuele problemen op te lossen.

Wij hebben onze expertise, in de markt van videobeveiliging, gecombineerd met kennis van onze interne softwareontwikkelaars om u 
een geavanceerde beveiligingsoplossing te bieden waarmee u meerdere sites vanaf één enkel platform kunt bewaken.

BELANGRIJKE KENMERKEN

Ons VMS is afgestemd op de behoeften 
van uw organisatie: u kunt aanzienlijke 
investeringen vooraf vermijden en inzetten 
op uw voorwaarden door te kiezen tussen 
de Standard- en de Enterprise-versie!

Flexibel aanbod Uw vertrouwde partner

Professionele assistentie tijdens de 
ontwerpfase van het project. Onze 
beveiligingsexperts helpen u bij elke 
fase van het systeem. 

One-stop-shop benadering

OSSIA VMS wordt geleverd met een  
speciale serie hardware die specifiek door 
Provision-ISR is ontworpen voor bewaking 
op afstand. 
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Enterprise versie
Ossia VMS ENTERPRISE ondersteund tot 3.000 camera's en is 
gebaseerd op basis van een licentie platform. 

Ossia CMS Enterprise is een Server-Client systeem. In een server-
cliënt systeem dient de computerhardware of -software als een 
cliënt en moet deze met een server zijn verbonden om goed te 
kunnen werken. Het één kan niet zonder het ander. 

Ossia VMS Enterprise beschikt over alle mogelijkheden van de VMS 
Standaard, maar dankzij de server/ client-werkwijze kan het breder 
worden ingezet voor middelgrote videobewakings-systemen zoals 
stadions, scholen, banken, winkelketens, kantoren en meer. 

OSSIA VMS SOFTWARE

Standaard versie
Ossia VMS STANDAARD ondersteund tot 256 camera's en is 
gebaseerd op een licentie vrij platform.     

Het werkt als een zogeheten stand-alone systeem waar de 
computerhardware (of software) zichzelf voorziet van de 
gevraagde data. 

Ossia VMS biedt krachtige videobewakingsmogelijkheden zoals 
realtime weergave, gecentraliseerde opname, lokaal en op afstand 
afspelen, back-up, alarmkoppeling, video-wall, toetesenbord-
bediening en meer.

ONDERSTEUNENDE APPARATUUR
Het Ossia VMS van Provision-ISR is een professioneel en uitbreidbaar beveiligingssoftware dat elke combinatie van recorder, IP camera's, 
inclusief Perimeter oplossingen, kenteken en gezichtsherkenningsapparatuur beheert.
Ossia VMS kan ook het Provision Easy-Check systeem beheren, (temperatuurmeting uitvoeren, mondmasker detectie en gezichtsherkenning).

• OC-MSCL-S(DT) - Management server / client (tot 128 kan.)
• OC-MS-M(DT) - Management server (tot 256 kan.)
• OC-MS-XL(1U) - Management server  (tot 3000 kan.)
• OC-RS-16(3U) - Opname server

• OC-TS(1U) - Overdrachtsserver
• DEC-0104(1U) - Decoder (tot 144 kan. weergave op 4monitoren)
• IP-KEY02 - Bedieningspaneel met geïntegreerde joystick

OSSIA VMS - SPECIALE HARDWARE
Provision-ISR haar VMS hardware is speciaal ontworpen en gebouwd door Provision-ISR met als enig doel het draaien van OSSIA VMS.
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VIDEO ANALYTICS

Beheer van personen tellen
Ossia VMS combineert gegevens van meerdere camera's met tel 
functie die bij de ingang/uitgang van een gebouw zijn geplaatst, 
waardoor realtime gegevens worden verstrekt over hoeveel 
mensen op een bepaald moment in dat specifieke gebouw 
aanwezig zijn. Met dit inzicht kan de gebruiker de bezoekers-
stroom en bezetting monitoren en eventueel maatregelen nemen 
als de bezetting de ingestelde drempel overschrijdt.
Dezelfde functie kan ook worden gebruikt voor het tellen van 
voertuigen bij bijvoorbeeld toepassingen op het gebied van 
parkeerbeheer. 

Beheer van gezichtsherkenning
Wanneer Provision-ISR haar gezichtsdetectie gekoppeld wordt 
aan het VMS, zorgt de integratie voor een 24/7 monitoring. 
De live video binnen de VMS kan worden gebruikt om 
vreemden, bedreigingen, niet- herkende personen, VIP's, 
werknemers of andere personen te identificeren.

• Huidige dag (of totaal) “gepasseerde” detecties
• Huidige dag (of totaal) “geen masker” detecties
• Huidige dag (of totaal) “hoge temperatuur” detecties

Beheer van Easy-check
EASY-CHECK is een hoogwaardige contactloze testunit 
ontwikkeld door Provision-ISR om de verspreiding van infecties 
en virussen zoals COVID-19 te voorkomen. Deze alles-in-één 
apparaat voert gezichtsdetectie, temperatuur meeting en 
gezichtsherkenning uit. 

De Easy-Check unit kan worden geïntegreerd in Ossia VMS. De 
software verzamelt:

Kenteken management
Provision-ISR kentekenherkenningscamera's aangesloten op de 
Ossia VMS maken centraal beheer mogelijk met toegestane en 
niet toegestane lijsten en de mogelijkheid om verschillende 
gebeurtenissen te activeren op basis van herkende kentekens.
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TOEPASSINGEN:
Monitor het aantal bezoekers in een winkel, volg individuele bewegingen in een winkelcentrum, laat je medewerkers automatisch 
toegang krijgen tot de werkruimtes.

Enjoy Provision-ISR Ossia VMS and its countless applications. Geniet van Provision-ISR haar VMS en haar ontelbare mogelijkheden.
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OPLOSSINGEN

PROVISION-ISR:
ISRAËLISCHE TECHNOLOGIE VOOR EEN SLIMMERE EN VEILIGERE WERELD.

Provision-ISR is een snelgroeiend Israëlisch bedrijf, opgericht in 2007 om te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige producten in het 
middensegment van de CCTV-markt
Ons breed assortiment omvat:

- IP- en HD-technologieën die kunnen inspelen op de gediversifieerde vraag van de markt.
- Geavanceerde CCTV-software en APP's ontwikkeld door onze Israëlische ingenieurs met als doel de gebruikerservaring eenvoudig en intuïtief  

     te houden.
- Een compleet assortiment accessoires speciaal ontworpen voor de CCTV-markt met een One-Stop-Shop fylosofie.

We streven naar een slimmere en veiligere wereld door beveiligingsprofessionals de tools te geven die ze nodig hebben om het verschil te maken.
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