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Meghívó Az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. rendezvényére, melyet akkreditált 

a Hírközlési és Informatikai, illetve az Elektrotechnikai Tagozat is 

A továbbképzés nyilvántartási száma: 02/05/2019-008 

Az előadás helyszíne: Pécs Palatinus Hotel Bartók terem I emelet (Pécs, Király utca 5. ) 

 08.30-09.00: Regisztráció 

Kérjük, hogy érkezés után jelentkezzen az aulában található regisztrációs pultnál. 

09.00-09.15: Köszöntő és megnyitó - 15 perc 

 Köszöntő: Korontos Zoltán - rendőr ezredes a Pécsi Rendőrkapitányság Vezetője 

                 Szabó László - kereskedelmi igazgató, LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 

09.15-10.00:  Milesight CCTV – A piaci ragadozó újra támad - 45 perc 

- Mi a kapcsolat a LoRa, az IoT, és az LPWAN között? 

- Mennyire váltak egyszerűvé a rendszám olvasáson alapuló megoldások ? 

- Hogyan támogatja az IoT kamera Big Data-val a Smart City-k döntéshozóit ? 

 Előadó: Tóth Krisztián – Biztonságtechnikai mérnök Bsc., LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 

10.00-10.45: JABLOTRON – 600-as magasságban a Smart & Safe City támogatása - 45 perc 

- Hány új riasztóközpont típust mutat be 2019-ben a JABLOTRON? 

- Hány zóna busz vonala van az új központnak ? 

- Milyen új 2 irányú vezeték nélküli eszközök érkeznek 2019-ben ? 

- Mit jelentenek 2019-ben a JABLOTRON-nál a fura számok ? ( 3, 15, 40, 100, 230, 

   600 ) 

- Mit jelentenek 2019-ben a megszokott számok ? ( 2, 32 ) 

- Milyen a kompatibilitás a 2018-as és a 2019-es központok/érzékelők között ? 

- Milyen új funkciókat és korlátokat nyújt az új JABLOTRON  Videó verifikáció 

  (riasztás hitelesítés)  a távfelügyeletek számára ? 

 Előadó: Szatori Tamás – Biztonságtechnikai mérnök Msc., LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 

 10.45-11.00:   Szünet - 15 perc 

  11.00-11.45: T.E.L.L. – WIFI és 4G fejlesztésekkel a Smart & Safe Városokért - 45 perc 

- Egy Smart City az okos eszközökkel kezdődik! WiFi és 4G termékek az ipari  

   szegmensben! 

- TELL IoT megoldások 

- Videó verifikáció egy okosvárosban 

 Előadó: Démi Zsolt –termékfejlesztési vezető, mérnök MSc, T.E.L.L. Software 

                                 Hungária Kft.   

11.45-12.30: CATHEXIS VMS új funkciói a Smart & Safe City alkalmazásoknál - 45 perc 
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- Milyen egyedi funkciók kifejlesztéséért kapta a Benchmark magazin 2018. évi 

  innovációs díját a CATHEXIS Video Management Szoftver ? 

- Milyen Mesterséges Intelligencia fejlesztések jelennek meg a 2019-es VMS-ben ? 

- Hogyan segítik a CATHEXIS egyedi funkciói a városi térfigyelők monitorai előtt ülő 

  biztonsági személyzetet ? 

Előadó: Tóth Krisztián – Biztonságtechnikai mérnök Bsc., LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 

 12.35-14.00:  Ebéd, Demó termékek kipróbálása a teremben, kötetlen beszélgetés 

                        az előadókkal 

  14.00-14.45: Kérem a következőt ! – új generációs ügyfélhívó IoT alapú működéssel 

- Ki tudja konfigurálni az új generációs ügyfélhívó rendszert ? 

- Mennyi kábel szükséges az új generációs ügyfélhívó rendszerhez ? 

- Akadálymentesített ügyfélhívó – de hogyan ? 

Előadó: Lerch Imre – fejlesztőmérnök, Okleveles mikroProcesszoros irányítástechnikai 

                                 szakmérnök, LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 

 14.45-15.30:  A GDPR biztonságtechnikát érintő pontjai - 45 perc 

- Mik a tanulságai az első kivetett kamerás GDPR bírságnak ? 

- Mit kell tudni a GDPR-ról, ha kamerás megfigyelő rendszereket telepítek ? 

- Mi az üzemeltető és mi a telepítő dolga, felelőssége a GDPR kapcsán ? 

- Milyen teendőink vannak a beléptető rendszerünk GDPR megfelelősége 

   érdekében ? 

- Mi mindent kell egy távfelügyeletnek tennie a GDPR megfelelőségért? 

 Előadó: Dr. Kulcsár Zoltán – jogász, informatikus mérnök, adatvédelmi szakjogász 

15.30-16.30: Demó termékek kipróbálása a teremben, kötetlen beszélgetés az előadókkal 

A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,-Ft) 

A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  

Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 

Közlemény: Név, 2019.03.20. Hírközlés/Elektro 

Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét, hogy az éves kötelező szakmai 

továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 

 

Online jelentkezés  itt 
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