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Klíčové vlastnosti

• Snadná a flexibilní integrace 

Rychlé nasazení nebo upgrade řešení pro sledování 

s podporou více než 8300 IP kamer, formátů H.264 / 

H.265 a rozlišení 4K1

• Deep Video Analytics 

Výstrahy při zahlcení, rozpoznávání obličejů, detekce 

osob a vozidel, počítání lidí, počítání vozidel, trendy 

návštěvníků, detekce narušení a rozpoznávání 

poznávacích značek2

• Centralized Management System 

Centrální provoz a správa záznamových serverů v rámci 

větších nasazení, replikace videozáznamů a vzdálené 

aktualizace

• Podpora duálního nahrávání 

Lepší redundance systému a přístup k videozáznamům 

i při výpadku služeb díky duálnímu nahrávání z kamer 

na druhý server nebo do služby C2 Surveillance3

Škálovatelná sledovací 
platforma pro proaktivní 
správu hrozeb a obchodní 
analýzy

Synology NVR DVA3221 je lokální 4šachtové 

stolní řešení NVR s integrací algoritmů 

hlubokého učení společnosti Synology, díky 

nímž představuje řešení pro rychlé, chytré a 

přesné sledování pomocí videa. Vestavěná 

podpora nabízených upozornění informuje 

uživatele o možných narušeních a systém 

automatizovaného sledování pomocí videa 

pomáhá chránit majetek prostřednictvím 

detekce osob, vozidel a anonymních objektů 

v určených oblastech. 
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Kompletní řešení sledování s integrovanými 
funkcemi umělé inteligence

Zařízení DVA3221, které je podporováno kompletní sadou nástrojů 
pro konfiguraci, monitorování a správu a využívá výkonnou analýzu 
sledování na bázi umělé inteligence nabízí vše, co potřebujete k vytvoření 
efektivního systému sledování svého areálu.

• Pokrývá prostor ze všech úhlů: Správa a záznam obrazu až z 32 IP 
kamer4

• Výhody hlubokého učení: Možnost spuštění 12 souběžných procesů 
analýzy videa v reálném čase2

• Dodávané licence: Možnost přidat až 8 IP kamer, aniž by bylo nutné 
přikupovat dodatečné licence4

• Řešení s možností rozšíření: Pomocí dvou rozšiřovacích jednotek 
Synology DX517 můžete rozšířit kapacitu úložiště až o 10 dalších šachet 
na disky

Asistované zavádění kamer umožňující rychlé 
nasazení

Pomocí jednoduchých průvodců zprovozněním kamer a funkcí pro 
import konfigurací kamer můžete rychle a snadno rozšířit ochranu 
rozsáhlých nasazení.

• Vyhledání a přidávání kamer: Zjednodušení procesu pomocí 
automatického vyhledávání kamer ve stanovených rozsazích IP adres

• Dávkový import: Konfigurace kamer lze pomocí tabulek migrovat a 
dávkově importovat v jediném kroku

• Kopírovat nastavení: Rychlá replikace nastavení mezi kamerami 
umožňuje jednoduše rozšířit stávající instalaci

Vše potřebné v Centru monitorování

Rychlá kontrola prostoru firemní provozovny ze všech úhlů, přehled 
o tom, kde a kdy byly zjištěny problémy, nebo možnost vrátit záznam 
zpět v čase a odhalit příčiny událostí, aniž by bylo nutné opouštět hlavní 
přehled.

• Kombinované zobrazení: Sledování vstupních signálů v reálném čase 
a plynulé posouvání po časové ose při prošetřování událostí – to vše v 
rámci stejného rozhraní

• Flexibilní rozvržení: Ničím neomezované možnosti přetahování, 
změny velikosti nebo dokonce prohození vstupních signálů videa 
umožňují vytvořit ovládací panel monitorování odpovídající vašim 
potřebám

• Widgety vstupu/výstupu: Přesunutím nejdůležitějších ovládacích 
prvků do ovládacího panelu umožníte snadnou inicializaci akcí, 
například aktivaci sirén a reproduktorů nebo zamknutí či odemknutí 
dveří

• Automatizované výstrahy: Záznam zjištěných událostí v celém 
nasazení v reálném čase a možnost synchronizace přehrávání záznamů 
ze všech kamer do jednoho bodu v čase jediným kliknutím

Ochrana majetku

Služba Surveillance Station nabízí inteligentní 
nástroje pro sledování a správu videa, které vám 
pomohou chránit majetek i datové zdroje.

Snadné rozšíření

Komplexní a flexibilní nástroje služby Surveillance 
Station zjednodušují proces přidávání a 
konfigurování velkých množství kamer.
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Lepší přehled o situaci díky mapám

Dynamické mapy vám pomohou nejen stanovit polohy kamer a událostí, 
umožňují také okamžitý přístup ke vstupním signálům videa a tím i 
efektivnější monitorování stanovišť.

• Výstrahy z více míst: Pomocí automatických funkcí přiblížení a 
oddálení si lze náhled aktivovaných událostí prohlédnout přímo v mapě 
a zaměřit se tak na ty nejdůležitější pohledy

• Rozvržení více podlaží: Seskupováním plánů podlaží získáte lepší 
přehled o rozmístění kamer a výskytu událostí

• Integrace online map: Přímým překrytím kamer a rozvržení budov 
do služeb Mapy Google nebo OpenStreetMap získáte lepší přehled o 
situaci na několika místech nebo v rozsáhlejších areálech

Praktické přehledy a automatizované akce

Pokročilé algoritmy hlubokého učení integrované do zařízení DVA3221 
převádějí nestrukturovaná obrazová data na informace business 
intelligence a bezpečnostní přehledy, což umožňuje posílení a 
automatizaci zabezpečení.

• Rozpoznávání obličejů: Okamžitá identifikace osob z vlastní databáze 
s přesností 97,04 %5

• Detekce osob a vozidel: Upozornění personálu v případě, že se lidé 
nebo vozidla zdržují v předem definované oblasti, jako je zóna se 
zákazem parkování nebo oblast před obchodem

• Počítání osob a vozidel: Počítání osob nebo vozidel vjíždějících a 
opouštějících určitou oblast pomocí obousměrných počítadel pro 
bezpečnostní nebo analytické účely

• Detekce narušení: Detekce osob nebo vozidel překračujících linii 
hlídané oblasti a odeslání upozornění na možné narušení

• Rozpoznávání poznávací značky: Monitorování vozidel vjíždějících 
nebo opouštějících prostory s možností předem nakonfigurovat různé 
automatizované akce související s povolenými a blokovanými vozidly6

• Výstrahy zahlcení: Zjišťování, kdy počet lidí procházejících vlastní 
definovanou zónou nebo setrvávající v ní překročí nastavenou 
prahovou hodnotu, umožňuje předcházet přeplnění stanovených 
oblastí

Přehled o všech kamerách

Intuitivní zobrazení mapy více podlaží a více 
stanovišť umožňuje získat okamžitý přehled 
o rozmístění kamer, aktivaci událostí a další 
informace.

Chytřejší zabezpečení daného místa

Zařízení Synology DVA se službou Surveillance 
Station vytváří ze sledování pomocí videa 
bezpečnostní řešení v reálném čase a nabízí 
okamžitou zpětnou vazbu a upozornění.
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Výkonná platforma pro správu videa

Zařízení DVA3221 používá systém Synology Surveillance Station 
provozovaný na zařízení Synology DSM a nabízí výkonné a praktické 
funkce pro nahrávání videa, správu a analýzu i rychlé a efektivní nasazení 
nových i stávajících kamer.

• Kompletní vlastnictví dat s nulovými poplatky za předplatné: 
Všechny záznamy v zařízení DVA3221 se bezplatně ukládají přímo do 
soukromé jednotky

• Dokáže pracovat s více než 8 300 kamerami: Aby nedocházelo k 
omezením při výběru dodavatelů, umožňuje výběr z široké nabídky 
možností kamer podle vašich požadavků a nabízí podporu standardu 
ONVIF1 a možnost rychlého dávkového přidávání nebo migrace zařízení

• Vzdálené monitorování a řízení: Díky možnosti přístupu 
prostřednictvím prohlížeče, klientů pro stolní počítače a mobilních 
aplikací získáte možnost používat sledovací systém odkudkoli

• Automatizace a upozornění: Umožňuje nastavovat vlastní akce při 
předem definovaných událostech, například při pořízení snímku při 
detekci pohybu nebo otevření dveří, když systém rozpozná obličej z 
databáze. Získávejte upozornění prostřednictvím e-mailu, zpráv SMS 
nebo nabízených upozornění a reagujte včas

• Zabezpečené streamy a úložiště: Používáním kamer s podporou 
protokolů HTTPS a SRTP lze chránit streamované video před 
odposlechem7 a videozáznamy následně šifrovat speciálním heslem 
omezujícím přístup k archivům

Centrální správa sledování

Server pro centralizovanou správu (CMS) služby Surveillance Station 
umožňuje prostřednictvím jediného rozhraní monitorovat, spravovat a 
chránit několik zařízení Synology Deep Learning NVR a systémů NAS v 
rámci větší sítě určené ke sledování více míst.

• Centralizované monitorování: V Centru monitorování hostitele pro 
centrální správu lze prohlížet a analyzovat streamy z kamer připojených 
k libovolnému záznamovému serveru

• Vzdálené aktualizace: Kontrola dostupnosti aktualizací a jejich 
vzdálená instalace do všech offline i online serverů přímo ze systému 
CMS

• Přepnutí služeb při selhání nahrávání: Přepnutí služeb při selhání 
N+M lze nastavit na automatické nouzové převzetí úloh nahrávání 
alternativními servery a zajistit tak maximální dostupnost služeb8

• Ochrana dat: Nástroj Archive Vault umožňuje zálohovat videozáznamy 
mezi servery a pomocí funkce duálního nahrávání lze videozáznamy 
ukládat na dva servery současně

Možnosti redundance

Díky zálohování videa, přepnutí služeb při selhání 
nahrávání a duálnímu nahrávání na sekundární 
server nebo do služby C2 Surveillance budete mít 
stále přístup ke klíčovým záznamům ze sledování i 
v případě zničení nebo odpojení zařízení.

Průběžné sledování

Pomocí aplikace DS cam můžete sledovat 
videokanály, pořídit snímek, pomocí ovládání 
PTZ zvětšit zobrazení a upravit polohu kamery, 
procházet zaznamenané události, komunikovat 
prostřednictvím obousměrného přenosu zvuku a 
dostávat okamžitá upozornění na cestách.
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Přední část Zadní část

Technické údaje 

Hardware 

CPU Intel® Atom C3538, čtyřjádrový 2,1 GHz

Systém hardwarového šifrování Ano (AES-NI) 

GPU NVIDIA® GeForce® GTX 16509

Paměť Paměť 8 GB DDR4, SO-DIMM bez ECC (4 GB x 2; rozšiřitelná až na 32 GB pomocí 16 GB ECC SO-DIMM x 2)10

Kompatibilní typ disku 4 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)

Disk vyměnitelný za provozu Ano

Externí port • 3 x port USB 3.2 Gen 1
• 2 x port eSATA

Rozměry (V x Š x H) 166 x 250 x 237 mm

Hmotnost 4,92 kg

Port LAN 4 x 1GbE RJ-45

Probuzení přes LAN/WAN Ano

Plánované zapnutí/vypnutí Ano

Systémový ventilátor 1 (120 x 120 x 25 mm)

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V AC

Frekvence napájení 50/60 Hz, jednofázové

Provozní teplota 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

Skladovací teplota -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)

Relativní vlhkost 5% až 95% RV 

Maximální provozní nadmořská 
výška 5 000 m (16 400 stop)

Přehled hardwaru

1 Přihrádka disku a ukazatel stavu 2 Kontrolka Status 3 Kontrolka Alert 4 Kontrolka LAN

5 Zámek přihrádky disku 6 Tlačítko a kontrolka napájení 7 Port USB 3.2 Gen 1 8 Systémový ventilátor

9 Napájecí port 10 Slot zabezpečení pro kabel 
Kensington 11 Port konzole 12 Tlačítko Reset

13 Port eSATA 14 Port 1GbE RJ-45

1

3
2

5
6

4

7

8

9

12

10

13 1314 7

11
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Obecné specifikace systému DSM

Síťový protokol SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Souborový systém • Interní: Btrfs, ext4
• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT11

Podporovaný typ RAID Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Správa úložiště
• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB
• Maximální počet snímků systému: 65 53612

• Maximální počet vnitřních svazků: 64

Mezipaměť SSD Podpora mezipaměti pro čtení/zápis

Možnost sdílení souborů

• Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048
• Maximální počet místních skupin: 256
• Maximální počet sdílených složek: 512
• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 2 000

Oprávnění Windows Access Control List (ACL), oprávnění aplikace

Adresářová služba Integrace domény Windows® AD: Přihlášení uživatelů domény přes protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP

Zabezpečení Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování 
přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přizpůsobitelná šifrovací sada) 

Podporovaný prohlížeč Chrome®

Jazyk rozhraní  
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,         

Surveillance Station

Maximální počet IP kamer • 32 kanálů (celkem 960 FPS při 720p, H.264), až 12 úloh Deep Video Analytics v reálném čase13

• 8 bezplatných licencí pro kamery; pro další kamery je potřeba zakoupit další licence

Funkce Deep Video Analytics

• Rozpoznávání obličeje
• Počítání lidí
• Detekce osob a vozidel 
• Detekce narušení
• Rozpoznávání poznávací značky
• Počítání vozidel

Podpora IP kamer

• Videokodek: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG-4 a MxPEG (není podporováno úlohami funkce Deep Video 
Analytics)

• Kodek zvuku: PCM, AMR, G.711 a G.726
• Vyladění přenosové rychlosti kamery pomocí ovládání konstantní a proměnné přenosové rychlosti
• Certifikace ONVIF™ 2.6, Profile S, Profile G umožňující dočasné nahrávání

Živé zobrazení

• Podpora funkce Pan Tilt Zoom (PTZ) s konfigurovatelnou rychlostí PTZ
• Ovládání kamery z obrazovky: přiblížení, zaostření, úpravy barevného spektra, automatického posunu a automatického 

sledování objektů
• Podpora E-mapy, snímku a editoru snímku umožňující okamžité úpravy po pořízení snímku
• Nastavení kvality videa: ovládání přenosové rychlosti, kvality obrazu, rozlišení a frekvence snímků (FPS)
• Podpora pákového ovladače umožňující snadnou navigaci
• Panel upozornění umožňující rychlé zobrazení naposledy aktivovaných událostí
• Přizpůsobitelné rozvržení a podpora sekvenčního zobrazení kamer

Nahrávání

• Podporované režimy nahrávání: ruční nahrávání, nepřetržité nahrávání, detekce pohybu, poplach I/O, pravidlo akce a 
vlastní

• Formáty nahrávání: MP4
• Vlastní režim nahrávání lze nastavit jako kombinaci podmíněných událostí včetně detekce pohybu, detekce zvuku, detekce 

neoprávněné manipulace a vstupu alarmu
• Dočasné nahrávání na kartu SD některých podporovaných kamer
• Nastavitelná doba před nahráváním a po nahrávání

Přehrávání

• Nastavitelné rozvržení přehrávání na časové ose
• Mezi ovládací prvky přehrávání patří pozastavení, zastavení, předchozí záznam, další záznam, zrychlené přehrávání,  

zpomalené přehrávání, snímek po snímku a digitální přiblížení/oddálení
• Zapuštěný vodoznak jako důkaz neporušenosti
• Vylepšení obrazu zahrnuje jas, kontrast, sytost a ostrost (pouze webový klient)

Správa

• Vytváření a správa různých uživatelských oprávnění
• Uspořádání nahraných videí podle data archivace nebo velikosti
• Podporované upozornění na události prostřednictvím zpráv SMS, e-mailu a mobilních zařízení s aplikací DS cam
• Záznamy lze zálohovat na externí úložný disk nebo vzdálený server
• Zabudovaný server NTP
• Podporovaný tunel: MPEG-4 a H264 prostřednictvím RTSP v rámci TCP, UDP a HTTP

Aplikace pro systémy iOS a 
Android™ Synology LiveCam, DS cam, DS file, DS finder

Podpora klienta sledování na 
stolním počítači Windows® 7 a novější, macOS® 10.12 a novější
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Životní prostředí a obaly
Bezpečnost pro životní 
prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení

• 1 x hlavní jednotka DVA3221
• 1 x stručná instalační příručka
• 1 x balíček s příslušenstvím
• 1 x napájecí kabel
• 2 x síťový kabel RJ-45

Volitelné příslušenství
• Paměť 16 GB DDR4 ECC SO-DIMM (D4ECSO-2666-16G)
• Rozšiřovací jednotka Synology DX517
• Licenční balíček pro sledovací zařízení

Záruka 3 roky14

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Služba Surveillance Station podporuje standard ONVIF s profily S a G i standard H.265 s profilem T. Všechny podporované kamery se nachází v seznamu 
kompatibilních zařízení. Zařízení DVA3221 podporuje kamery s rozlišením 4K; výstup videa 4K není podporován.

2. Rozpoznávání obličejů, rozpoznávání poznávací značky a některá nastavení detekce narušení spotřebovávají systémové zdroje obdobně jako 2 úlohy DVA. 
Současně lze spustit maximálně 6 těchto úloh. Při nahrávání v kvalitě 4K je maximální počet úloh DVA omezen na 8. Další informace

3. Duální nahrávání do služby C2 Surveillance vyžaduje zakoupení ročního předplatného. Pro každý účet Synology je k dispozici bezplatné zkušební období.
4. Zařízení DVA3221 obsahuje 8 licencí kamer. Podpora dalších kamer vyžaduje další licenci.
5. Testování uskutečnil úřad National Institute of Standards and Technology (NIST) pomocí testu Dodavatelský test rozpoznávání obličejů (FRVT), datová sada 

WILD. Model DVA3221 podporuje maximálně 12 úloh funkce Deep Video Analytics. Skutečný počet se ale může lišit podle aktivovaných úloh a podle rozlišení 
používaných kamer. Další informace     

6. Rozpoznávání poznávacích značek podporuje poznávací značky obsahující číslice a alfanumerické znaky. Vyšší přesnost rozpoznávání je k dispozici u 
poznávacích značek používaných ve Francii, Německu, Švýcarsku, USA a na Tchaj-wanu. Aktuální seznam podporovaných poznávacích značek se nachází v tomto 
článku.

7. Pro šifrování streamovaného videa je nutná kompatibilní IP kamera s podporou protokolu SRTP nebo HTTPS. Seznam modelů se nachází v seznamu 
kompatibilních zařízení.

8. Funkce Deep Video Analytics a rozpoznávání obličeje nejsou podporovány na serverech sloužících jako servery pro přepnutí služeb při selhání.
9. Výstup zobrazení není podporován.
10. Zařízení DVA3221 se dodává s předinstalovanou pamětí 8 GB DDR4 SO-DIMM bez ECC (2 x 4 GB). Před instalací volitelných paměťových modulů EEC je nutné 

paměťové moduly bez ECC odebrat.
11. Systém exFAT Access lze bezplatně nainstalovat z Centra balíčků systému DSM 7.0. V systému DSM 6.2 nebo starších verzích je nutné systém exFAT Access v 

Centru balíčků zakoupit.
12. Snímky systému zahrnují snímky pořízené aplikacemi SAN Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager. Dostupnost těchto balíčků se liší 

u jednotlivých modelů.
13. Modely DVA3221 podporují maximálně 12 úloh funkce Deep Video Analytics. Skutečný počet se ale může lišit podle aktivovaných úloh a podle rozlišení 

používaných kamer. Další informace
14. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace o naší omezené záruce na produkt.
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