
Solução de  
segurança  
integrada para 
bancos e finanças.
• Segurança 
• Inteligência
• Ponta a ponta.

Segurança pessoal
4K UHD
Ultra Inteligente

Propriedade segurança
Análise de comportamento
Registro de transação 
inteligente

Integração Empresarial
Reconhecimento Facial
Inspeção Remota

Eficiência de gestão
Estatísticas de tráfego do  
cliente 
Gerenciamento centralizado

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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DESAFIOS DA INDÚSTRIA E SOLUÇÃO

Questões de 
segurança pessoal
Roubo
Assalto
Sequestro

Questões de segurança 
de propriedade
Furto
Fraude
Sabotagem

Questões empresariais
Segurança dos dados
Inspeção manual

Problemas de gerenciamento
Informação Isolada
Autorização Manual

Desafios

SOLUÇÃO

Desafios

Como enfrentar os desafios

Como garantir a segurança pessoal?
 • Capture imagem facial clara com câmeras 4K
 • Evite eventos críticos com câmeras

Como garantir a segurança à propriedade?
 • Identifique riscos e ative o alarme a tempo pela análise inteligente do 

comportamento
 • Verificar as informações da transação no vídeo para garantir a segurança da 

propriedade

Como combinar com os negócios?
 • Inspecione as áreas principais por sistema
 • Identifique clientes por reconhecimento facial

Como melhorar o gerenciamento?
 • Autorização remota
 • Plataforma de gerenciamento centralizado
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VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Área de transação em dinheiro
Um grande volume de transações 
em dinheiro, imagens faciais de alta 
definição e informações de transações 
registradas é necessário para evitar 
disputas potenciais.

ATM
 • Evitar riscos de segurança de roubos, 

assaltos, invasões de ram
 • Monitoramento abrangente
 • Gravação em vídeo

Saguão
Grandes áreas com muitos clientes exigem vídeo 
de alta definição e sem pontos cegos.
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Entradas
O reconhecimento facial possibilita verificar se o cliente 
possui tratamento diferenciado.

Ambientes externos
Ambiente com mudança rápida da luz do sol exigem 
alta definição, ângulo ultra-amplo, tecnologia de luz 
das estrelas.

Central de segurança
 • Segurança dos dados
 • Estabilidade e confiabilidade do sistema
 • Mecanismo de alarme abundante
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ÁREA DE APLICAÇÃO

Ambientes externos

 • Multi-lente com vista panorâmica de 180 graus

 • Nenhuma perda sob nenhum lux, visibilidade proeminente sob as luzes das estrelas.

 • Monitoramento em tempo real 4K,  
excelente desempenho de imagem:

Para garantir a segurança da propriedade e do pessoal do cliente fora 
do banco, a câmera externa tem como objetivo evitar ser rastreada e 
roubada pelos criminosos, além de facilitar o tempo do controle do 
incidente e das provas.

A uma distância de 15 metros, nítidas características faciais e 
números de placas de veículos podem ser observados.

A uma distância de 40 metros, as características da aparência 
física da pessoa e do carro podem ser detectadas.
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Entradas

Muitas pessoas entram e saem frequentemente 
com intenso contraste de luz solar, uma câmera com 
verdadeiro WDR e função inteligente é obrigatória.

 • Super câmera WDR:
As câmeras da série Dahua ultra-inteligente podem atingir 
uma faixa dinâmica de até 140dB para obter uma qualidade 
de imagem nítida mesmo em ambientes de alto contraste.

 • Reconhecimento facial:
O Reconhecimento Facial ajuda você a melhorar o 
atendimento ao cliente VIP e a proteger seus ativos, 
identificando criminosos em potencial.

WDR Desligado WDR Ligado

Saguão

As áreas do lobby são os locais mais visitados que exigem imagens faciais detalhadas e sem pontos cegos.
 • Fisheye 4K ultra inteligente com visão geral de 360 graus e alta definição para obter a melhor cobertura
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Área de transação em dinheiro

Área ATM

Para garantir a propriedade e a 
segurança pessoal do cliente e 
proteger o ativo, as câmeras pinhole 
discretas e à prova de vandalismo 
vigiam os caixas eletrônicos, servem 
como dissuasores e enviam alertas 
automáticos quando criminosos tentam roubar 
ou danificar sua propriedade para que você possa 
tomar ação imediata.

Grandes volumes de transações financeiras a cada dia - da assinatura de documentos à aprovação de empréstimos - podem deixar as 
instituições vulneráveis a mal-entendidos ou disputas do cliente.

 • Usando a câmera pinhole integrada, imagens de face em 
close-up capturadas pela função foto na foto enquanto as 
informações de transação são sobrepostas no vídeo para 
evitar disputas ou mal-entendidos do cliente.

 • 1 + 1 botão de pânico
O alarme pode ser acionado a tempo se houver uma 
emergência

 • Análise inteligente da face, enviar alarmes automáticos se detectar fenômeno excepcional.

Boca obstruída

Face normal

Olho obstruído

Detecção da Área da face

Cabeça obstruída

Cabeça obstruída

Face adjacente

 • Anti-barramento, reconhece o tempo de detecção e detenção de ATM do cliente.

 • Adesivos publicitários
 • Leitor de cartão falso
 • Teclado falso

Detecção de área de operação  • Digite a detecção
 • Detecção de detenção
 • Deixar detecção
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Central de segurança

Topologia do sistema

O DSS PRO é o núcleo do sistema de CFTV que gerencia, visualiza, 
reproduz e controla todas as operações diárias entre todos os 
dispositivos, o sistema funciona no modo mestre-escravo e o 
gerenciamento unificado de todos os recursos do sistema.

 • NVR integrado: A Dahua tem a melhor linha de produto de gravadores de rede integrados – de 4 a 256 canais –  
para todos os níveis de necessidades

 • Armazenamento de rede: Uma linha de produtos essencial para o armazenamento total de dados protegidos
 • Decodificador: Decodificadores de resolução 4k abundantes fornecem conexão com a parede da TV
 • Tela: Dahua tem uma variedade de dispositivos de exibição, de monitores independentes a grandes divisórias de TV

TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO

Sistema de 
videomonito-
ramento

Sistema de 
alarme

Intercomu-
nicação por 
vídeo

Sistema de 
controle de 
acesso

Central de segurança

Servidor de 
armazenamento

Plataforma VMS 
(Master)

Plataforma VMS (Servo) Controlador/
Decodificador

TV Wall

Para ambientes externos

Câmera 
Panorâmica Switch

Switch

Switch

Câmera de captura de face

Fisheye

Entradas

Saguão

Área de Transação em Dinheiro

Interfone de janela

Escritório do Banco
Câmera dome

Controlador 
de acesso

Detector de 
intrusão

Área ATM

ATM dedicado

Câmera Multi-Lente 

DESTAQUES DA SOLUÇÃO
Destaques

 • Alta definição: Alta resolução de 4K, melhora muito a qualidade da imagem.
 • Alta economia: Produto multi-função, reutilizar o cabo existente e fácil de instalar, economizar muito o investimento.
 • Serviço VIP: Através da função de reconhecimento facial, aprimore a experiência do cliente VIP.
 • Integrado e Compatibilidade: Sistema de ponta a ponta, compatível com sistema de terceiros.
 • Registro de transação inteligente: Registre as informações da transação e limpe a imagem facial, forneça uma prova forte em caso de 

litígios ou mal-entendidos do cliente.
 • Reconhecimento Anormal de Comportamento: O sistema reconhece um comportamento anormal baseado em análise inteligente de 

vídeo e envia alertas para o centro de segurança, informando os trabalhadores sobre a situação.
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Maior taxa de compressão 50% 
de economia em armazenamento / 
transmissão Deixe 4k se tornar mais 
realista e o futuro ...

H.264 H.265

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS

H.265 é igual ao H.264 + ?
Dahua é o pioneiro da implementação do H.265 na indústria de vigilância. A adoção do H.265 pode reduzir bastante a largura de banda de 
transmissão e a capacidade de armazenamento, mantendo a mesma qualidade de imagem de vídeo.
A adoção completa do H.265 pode proteger melhor o seu investimento e ser um importante facilitador para vigilância em Ultra Alta 
Definição (4K) a um custo razoável.

A reconstrução da modelagem da parte superior 
do corpo humano, usando o mais avançado 
algoritmo de aprendizado de máquina e estrutura 
de vídeo, identifica rapidamente uma variedade 
de atributos faciais, como idade, sexo, expressão 
facial e assim por diante. 27 anos 

de idade

Homem

Sorriso

Face 
frontal

Com  
óculos

Vídeo + cenário de aplicação:

Reconhecimento VIP
Quando os clientes VIP chegam ao salão de negócios, o gerente da conta pode ser notificado imediatamente e fornecer a assistência 
necessária para aprimorar a experiência dos clientes VIP.

Princípio da tecnologia:

Coleção de face

Captura de vídeo Detecção facial A melhor filtragem  
de imagem

Extração e modelagem  
de recursos

Registo VIP

Fotos de face Extração e modelagem  
de recursos

Banco de dados  
de recursos VIP

Identificação VIP

Comparação 
de caracte-
rísticas

Combinação

Notificação 
push pad

1: N 
Comparação de 
características
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Análise de vantagem: Valor do cliente:

Milhões de galeria com 
resposta de segundo nível

Além do reconhecimento 
do olho humano

Reconhecimento multi-
ângulo sem contato

Timely notificar o gerente do lobby, 
melhorar a qualidade dos serviços VIP

Reduza o tempo de espera 
VIP, melhore a satisfação VIP

Segurança dos dados

A segurança de dados é parte fundamental em um banco, a tecnologia de segurança da Dahua garante a segurança dos dados em caso 
de incidentes inesperados, como falha de dispositivos, falha na conexão de rede etc.

Projeto de redundância do servidor
 • Servidores Master & Hot Stand-by.
 • A função "Keep Alive" faz o backup automático das informações 

dos usuários, se um servidor for interrompido.
 • Quando o servidor mestre falha ou desconecta, o servidor em 

espera ativa alterna automaticamente para o modo ativo para 
manter todo o sistema funcionando corretamente.Servidor Master

Mantenha vivo

Sincronização 
de dados

Servidor Hot 
Standby

Desconectado

Backup Temporário Sincronização de Vídeo

Recuperação automática de rede (ANR)
 • Backup automático se a conexão de rede falhar.
 • Os dados são transferidos do cartão SD para o dispositivo 

back-end enquanto a conexão de rede é restaurada.
 • Recomendamos o uso do cartão SD da marca Dahua.

Grupo de 
trabalho normal Grupo Hot Standby

N+M hot standby
 • N NVRs principais no modo de execução.
 • M escravo NVRs no modo de espera.
 • Nenhum dado perdido, quando qualquer NVR ativo está fora 

de serviço, o NVR de hot standby pode assumir a gravação 
automaticamente.



10

CASOS DE SUCESSO

Banco da China
Todas as filiais se conectam à sede do Bank of China pela rede nacional, a solução integrada de vídeo, alarme, 
controle de acesso, intercomunicação e outros importantes subsistemas de tela grande, Dahua solução usando 
três arquitetura em cascata, consistem em sede, filiais e sub -branches, envolvendo 360 monitoramento e 
centro de controle, acesso a mais de 600.000 câmeras, mais de 300.000 dispositivos de alarme.

Banco do Brasil
Dahua atualiza todo o sistema de monitoramento no banco com muito sucesso, o sistema não envolve apenas 
muitas cidades no Brasil, mas também usa mais de 20.000 unidades de câmeras analógicas e 1.500 unidades 
de DVR.

Banco de Microfinanças Islâmicas Alkuraimi, Iêmen
A Dahua forneceu uma solução de atualização de alto nível que inclui câmeras, dispositivos de armazenamento 
e software de gerenciamento de controle. Mais de 97 filiais espalhadas pelo país são aplicadas com milhares de 
câmeras Dahua e centenas de NVRs.

Banco BMCI, Marrocos
No que diz respeito ao banco já coberto com estrutura analógica, Dahua ofereceu uma solução híbrida 
- câmeras megapixel com maior qualidade de imagem, gerenciamento mais fácil e DVRs híbridos.A solução 
selecionou câmeras de rede megapixel HD para mais de mil unidades como um total e três para quatro 
unidades de câmera com um DVR híbrido por ramificação. “Com a qualidade e os serviços da Dahua, o BMCI 
está confiante em lidar com emergências e padronizar a gestão interna”, disse Afaf Raid, gerente do Bank BMCI.

Banco de Desenvolvimento SANASA, Sri Lanka
A Dahua forneceu ao banco uma solução de segurança IP customizada, econômica e de alta definição, projetada 
para estabilidade e confiabilidade. O novo sistema inclui câmeras de vigilância e DVRs, além de software de 
segurança inteligente. Vários modelos de câmeras diferentes foram escolhidos para cobrir todas as áreas do 
banco, incluindo escritórios, balcões e caixas eletrônicos.

Caixa Econômica Federal, Brasil
Fundada em 1861, a Caixa Econônoma Federal possui mais de 150 anos de história, é um dos dois únicos 
bancos estatais do Brasil e possui mais de 4 mil agências, sendo que a Dahua fornece a solução bancária como 
requisito do banco, a solução inclui mais de 4000 HD câmeras de rede, 400 NVRs e Storages

Banco EcoIslâmico, Quirguistão
A Dahua forneceu 150 unidades de câmera de rede, 129 unidades de câmera analógica 800TVL e 124 unidades 
de DVR Híbrido para o Banco EcoIslâmico. O DVR híbrido acabou sendo a solução certa para resolver problemas 
de sistemas mistos em que câmeras analógicas e de rede foram aplicadas.

França BNP Banco Paribas, Bulgária
O BNP Paribas é um dos quatro maiores bancos do mundo e o quarto maior banco da Europa.  
Em 2017, a Dahua forneceu um conjunto completo de sistemas de vídeo vigilância inteligentes para 45 filiais 
do BNP Paribas na Bulgária, incluindo a função de contagem de pessoas e a análise do tempo de permanência 
na região. O sistema inclui 200 câmeras (IPC-HDBW8600E-Z / IPC-HDBW8231E-Z), 40 NVR (NVR5208-4KS2), 
plataformas de software DSS, M70, NKB3000 e telas de cristal líquido 3 * 3 (DHL460UTS-E)

Banco NBK, Kuwait
O NBK foi o primeiro banco nacional no Kuwait e em toda a região do Golfo Pérsico, estabelecido em 1952. 
Dahua fornecer solução bancária como exigência do banco, a solução inclui mais de 2000 câmeras de rede HD 
(IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HFW5431E-Z, IPC-HFW5431E-Z), 107 conjuntos NVR616R-64-4KS2 e DSS7016RD



POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA 
E UM AMBIENTE MAIS INTELIGENTE 

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

Dahua México 
Tel: +52 55 67231936 
E-mail:  sales.mx@dahuatech.com 

support.mx@dahuatech.com 

Dahua Colômbia 
Tel: +571 7446110 
E-mail:  sales.co@dahuatech.com 

support.co@dahuatech.com 

Dahua Brasil 
Tel: +55 11 32511871 
Vendas: comercial.br@dahuatech.com 
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com 

Dahua Peru 
Tel: +511 500-8555 
E-mail:  sales.pe@dahuatech.com 

support.pe@dahuatech.com 

Dahua Chile 
Tel: +56 232705421 
E-mail:  sales.cl@dahuatech.com 

support.chile@dahuatech.com 

Dahua Argentina 
E-mail: project.ar@dahuatech.com 

Dahua Panamá 
E-mail:  sales.pa@dahuatech.com 

support.pa@dahuatech.com 

Dahua Tailândia 
Tel: +66 2541 5188 
E-mail:  info.th@dahuatech.com 

hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapura 
Tel: +65 65380952 
E-mail: sales.sg@dahuatech.com 

Dahua Turquia 
E-mail:  sales.tr@dahuatech.com 

support.tr@dahuatech.com 

Dahua Malásia 
Tel: +60376620731 
E-mail: sales.my@dahuatech.com 

Dahua Indonésia 
E-mail: sales.id@dahuatech.com 

support.id@dahuatech.com 

Dahua Coreia do Sul 
Tel: +82 7081618889 
E-mail:  sales.kr@dahuatech.com 

support.kr@ dahuatech.com 

Dahua Índia 
Tel: +91 1244569100 
E-mail: sales.india@dahuatech.com 

Dahua Rússia 
Tel: 8 (499) 682-60-00 
E-mail: info@dahuatech.com 

Dahua Cazaquistão 
Tel: +7 727 3110838 
E-mail: sales.kz@dahuatech.com 

Dahua Reino Unido 
Tel: +44(0)1628 673 667 
E-mail:  sales.uk@dahuatech.com 

support.uk@dahuatech.com 

Dahua Holanda 
Tel: +31 (0) 79 799 96 96 
E-mail: sales.benelux@dahuatech.com 

Dahua Ibéria 
Tel: +34 917649862 
E-mail: sales.iberia@dahuatech.com 

Dahua Itália 
Tel: +39 3703446609 
E-mail: sales.italy@dahuatech.com 

Dahua Alemanha 
Tel: +49 211 20544121 
E-mail: sales.de@dahuatech.com 

Dahua França 
+33 1 48 53 70 53 
E-mail: sales.france@dahuatech.com 

Dahua CEE e Escandinávia 
Tel: +48 223957400 
E-mail: dh.cen@dahuatech.com 

Dahua Polônia 
Tel: +48 223957400 
E-mail: biuro.pl@dahuatech.com 

Dahua SRB 
+38 1 (11) 4429999
E-mail: dh.srb@dahuatech.com 

Dahua Dinamarca 
E-mail: Nordic.ne@dahuatech.com 

Dahua Hungria 
Tel: +36 17899852 
E-mail: sales.hu@dahuatech.com 

Dahua Bulgária 
Tel: +35929950013 
E-mail: support.bg@dahuatech.com 

Dahua SRL 
E-mail: markeng.ro@dahuatech.com 

Dahua República Tcheca 
Tel: +420 225 986 001 
E-mail: admin.cz@dahuatech.com 

Dahua África do Sul 
E-mail: sales.za@dahuatech.com 

Dahua Austrália 
Tel: +61 299285200 
E-mail: sales.oc@dahuatech.com 

Dahua Oriente Médio 
Tel: +971 48815300 
E-mail:  sales.me@dahuatech.com 

info.me@dahuatech.com


