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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: 02/05/2020-005 

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

Időpontja:2020.03.13. 

08.30-09.00: Regisztráció 

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

09.00-09.15: Köszöntő és megnyitó - 15 perc 

                 Korontos Zoltán - rendőr ezredes a Pécsi Rendőrkapitányság Vezetője 

                 Szabó László - kereskedelmi igazgató, LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 

09.15-10.10: Technikai paradigmaváltás a táv- és idős-felügyelet kapcsán - 45 perc 

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

-HikCentral- TMS ügyeleti szoftverek integrálásának kihasználása a SMART CITY-ben 

-4G, WIFI IoT kommunikátorokban rejlő lehetőségek kihasználása 

-Idős felügyelet és biztonságtechnika új koncepció mentén 

10.10-10.55: Fizető parkoló-rendszerek tervezésével kapcsolatos kihívások - 45 perc 

Előadó: Bukta Márk – villamosmérnök BSc., projekt manager - Designa Access Kft 

-Preventív intézkedések a tervezés kapcsán 

-Kapcsolódó applikációk és navigációs lehetőségek 

-Üzemeltetési, megbízhatósági tapasztalatok 

 10.55-11.10: Szünet - 15 perc 

- Kávé, üdítő, sós-édes aprósütemények.  

-A demó termékek melletti tapasztalatcsere 

 11.10-11.55: MileSight újdonságok és innovációk 2020 elején – 45 perc 

Előadó: Szatori Tamás – Okleveles biztonságtechnikai mérnök MSc., (LDSZ Biztonságtechnika) 

-Egyedülálló lehetőségek a rendszám-felismerés kapcsán 

-Ultraszéles látószögű kamerákkal Hőtérkép, Automatikus mozgás-követés 

-IoT kamerák hasznos funkciói a városi térfigyelők számára LoRa adatátvitellel 

11.55-12.45: Arc-felismerés, éjszakai színes kép alkotás az új XVI technológiával  - 45 perc 
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Előadó: Szatori Tamás – Okleveles biztonságtechnikai mérnök MSc., (LDSZ Biztonságtechnika) 

-Merre halad az arc-érzékelés a gyakorlatban? 

-Színes kép, de mitől, mikortól ? 

-Gyakorlati tanácsok a hacker-támadások elkerülése kapcsán, az IP, NVR és DVR 

 rendszerek biztonságos működtetése  

12.45-14.00: Ebéd  

-Ebéd 

-Demó termékek kipróbálása a teremben, kötetlen beszélgetés az előadókkal 

14.00-14.45: Kültéri objektumok védelmi lehetőségei - 45 perc 

Előadó: Bánki György, villamos üzemmérnök (LDSZ Biztonságtechnika) 

-Pontszerű kerítésvédelmi rendszerek jelzéspontossága 

-A kerítésvédelmi és a video megfigyelő rendszer integrálásában rejlő lehetőségek 

-Mobil APP-ból programozható kültéri mozgásérzékelők 

14.45-15.30: JABLOTRON rendszerek tervezési alapelvei, SMART Home lehetőségek - 45 perc 

Előadó: Tóth Ferenc – Biztonságtechnikai mérnök (LDSZ Biztonságtechnika) 

-Mire érdemes figyelni JABLOTRON rendszerek tervezése és telepítése kapcsán? 

-Komplex és integrált megoldások nem csak a vagyonvédelem terén felmerülő kérdésekre 

-SMART-Home alkalmazási lehetőségek bemutatása 

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, 2020.03.13. Hírközlés/Elektro 

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

továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 

Online jelentkezés itt 

 

 

http://bamernok.hu/kepzesek/Hirkozlesi-es-Informatikai-valamint-az-Elektrotechnikai-tagozat-szakmai-tovabbkepzese-Pecs-/jelentkezes

