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Ngày nay, IP Camera được ứng dụng rộng rãi trong việc giám sát, hội nghị từ xa�  qua mạng nội bộ hoặc 
Internet băng thông rộng. 
 
Hình ảnh thông qua IP Camera có thể được lưu lại dưới dạng video hoặc định dạng hình. 
 

 Thiết bị IP Camera 
 
 

                  
            IP Camera                                   Dome IP Camera                      Wireless IP Camera 

  IP Camera có kích thước nhỏ gọn, giao tiếp qua cổng RJ-45, hoặc được tích hợp chuẩn WiFi 
802.11b/g truy cập không dây thông qua Access Point.  

  Giám sát thông qua giao diện web. Ngoài ra, thiết bị đi kèm cho phép người sử dụng quan sát lên đến 
16 camera cùng một lúc, quản lý từ xa, IP Camera có thể quay được ban ngày và ban đêm.  

  Internet Camera dùng cảm biến ảnh CMOS cho chất lượng hình ảnh có độ phân giải cao.  
  Hệ thống IP Camera có khả năng quan sát từ xa qua mạng WAN (ADSL, Lease line, Frame Relay)  

o Bạn có thể truy cập đến IP Camera của mình từ bất cứ nơi đâu trên thế giới, chỉ cần IP 
Camera được kết nối internet.  

o Người quản lý có thể quan sát các hoạt động trong văn phòng của mình khi đang đi công tác.  
o Có thể hội thảo từ xa nếu cả 2 phía đều có IP Camera kết nối internet tốc độ cao. 

  Các kiểu ghi hình:  

o Xuyên suốt 24/24.  
o Chỉ ghi khi cảm biến được sự di chuyển trong vùng quan sát.  
o Ghi theo lịch hẹn trước. 

  Cấu hình các thông số hình ảnh/video linh hoạt:  

o Chỉnh kích thước hình ảnh/video  
o Độ nén ảnh/video  
o Số khung hình/giây (có thể đạt được 20 khung hình/giây).  
o Chỉnh độ sáng, độ tương phản, độ nhạy khi phát hiện di chuyển. 
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 Mô hình Camera 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mô hình IP Camera mạng LAN nội bộ                      Mô hình IP Camera thông qua Internet  

 


