โซลูชันระบบวิดีโอเฝ้าระวัง
เคสการปรับใช้งานจริง

เรื่องราวจากลูกค้าองค์กร
การปรับใช้ Synology Surveillance

สารบัญ

คุ้มค่าคุ้มราคา
01

—— Chausson Matériaux ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในประเทศฝรัง
่ เศส

02

รองรับอุปกรณ์กล้องกว่า 8,000+ ตัว
—— ACSV บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศเวียดนาม
ความสามารถในการปรับขยายสูงและการสารองข้อมูลระดับองค์กร

03

—— Unilever บริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)

04

ระบบการจัดการหลายสาขาแบบรวมศู นย์ (CMS)
—— Holiday Inn เครือโรงแรมระดับโลก
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

05

—— ศูนย์การค้าใต้ดินหน้าสถานีไทเป ประเทศไต้หวัน

Chausson Matériaux
ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในฝรั่งเศส

"โซลูชัน Synology Surveillance นัน
้ คุ้มค่ามาก ด้วยระบบการ

ปรับใช้ระบบเฝ้าระวังที่คุ้มค่าของ

จัดการแบบรวมศูนย์ (CMS) เราสามารถจัดการกล้อง 2,000 ตัว
ที่ติดตัง
้ ในร้านค้ากว่า 350 แห่งได้อย่างง่ายดาย เพื่ อความ

Synology สาหรับร้านค้า 350 แห่ง

ปลอดภัยของทรัพย์สินอันมีค่าของเรา"

ความเป็นมาและความท้าทาย

การปรับใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับ

Chausson Matériaux มีร้านค้า 350 แห่ง พนักงาน 3,600

สานักงานใหญ่ปรับใช้ Synology RS18017xs+ เป็นเซิร์ฟเวอร์

คน และกล้องเครือข่าย 2,000 ตัว โดยร้านค้าตัง
้ อยู่ในเมือง

โฮสต์ CMS โดยได้รับภาพการตรวจสอบแบบเรียลไทม์จากร้านค้า

ใหญ่ ๆ ทัว่ ฝรัง
่ เศส บริษัทเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย

350 แห่งในฝรัง
่ เศส

ในพื้ นที่ และต้องการโซลูชันระบบเฝ้าระวังที่มีราคาไม่แพง

•

ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองความปลอดภัย

เพื่ อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินอันมีค่าของพวกเขา
•

Synology มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูง ป้องกันการโจรกรรม
ของทรัพย์สินอันล้าค่า

การแจ้งเตือนของระบบเดิมที่ล่าช้า เมื่อยามมาถึงจึงสาย
•

เกินไป ทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการโจรกรรมที่เกิดขึ้น

เซิร์ฟเวอร์บันทึกของแต่ละร้านจะสตรีมวิดีโอแบบเรียลไทม์

บ่อยครัง
้ ได้

2,000 รายการที่ความละเอียดต่าโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัด

•

ต้นทุนบริการของระบบเดิมที่สูงเกินงบประมาณ

แบนด์วิดท์ของโฮสต์ CMS ที่สานักงานใหญ่

•

เพื่ อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของการจัดเก็บบันทึก

•

รวมการจัดการระดับองค์กร เปิดใช้งานได้โดยไม่เสีค่าธรรมเนียม

ฟุ ตเทจ จึงจาเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ยามสามารถระบุตาแหน่งผู้บุกรุกผ่าน

รวมศูนย์ที่ขยายได้

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และใช้มาตรการตอบโต้ได้ทันที
อ่านเรื่องราวฉบับเต็มเพิ่ มเติม

เปิดใช้งาน E-map ในแต่ละร้านค้า
เปิดใช้งานการตรวจจับการเคลือ
่ นไหว
สาหรับกล้องแต่ละตัวของแต่ละร้าน

(สานักงานใหญ่ – สานักงานรักษาความปลอดภัย)
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เรียนรู้เพิ่ มเติม

Synology รองรับกล้องกว่า

8,000+ รายการช่วยให้ ACSV
บริษัทขนส่งสินค้าในเวียดนาม
สร้างระบบเฝ้าระวังที่ปรับขยาย

" หากคุณกาลังมองหาโซลูชัน Surveillance ที่มีประสิทธิภาพและ

ได้สูงตามงบประมาณ

ใช้งานง่าย Surveillance Station จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน"

ความเป็นมาและความท้าทาย

การปรับใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ACSV บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ

ACSV ปรับใช้ RS4017xs+ ที่สามารถติดตัง
้ ฮาร์ดไดรฟ์ได้ 16 ลูก

ขนส่งสินค้าทางอากาศที่สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่ายใน

จานวน 4 เครื่อง เพื่ อสร้างสถาปัตยกรรมระบบเฝ้าระวังใหม่ที่ตรง

ประเทศเวียดนามมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้มี

กับงบประมาณขององค์กรและความต้องการในการปรับขยาย

ความต้องการปรับใช้งานระบบเฝ้าระวังที่ยืดหยุ่นและ

•

Synology เข้ากันได้กับอุปกรณ์กว่า 140 แบรนด์และกล้องกว่า

ปรับขยายได้สูง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ

8,000 รุ่นในตลาด พร้อมรองรับโปรโตคอล ONVIF คุณจึงมี

และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวเลือกอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นตามสเปคและราคา เมื่อนาเข้าหรือ

•

ขยาย

ระบบเดิมรองรับเฉพาะกล้องของตัวเอง และอุปกรณ์
เครื่องเดียวต้องใช้เงินประมาณ 23,000 บาท ทาให้มี

•

ช่วยลดต้นทุนด้านไอทีได้หลายหมื่นบาทในแต่ละปี เมื่อเทียบกับ

ข้อจากัดในการปรับขยาย
•

โซลูชันเดิม

เมื่อฮาร์ดดิสก์เสียจาเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ผลิตเท่านัน
้
นอกจากค่าซ่อมที่สูงแล้ว การซ่อมแซมยังใช้เวลานาน

การจัดการกล้องเครือข่าย 290 ตัวแบบรวมศูนย์ผ่านระบบ CMS

•

Surveillance Station มีอินเทอร์เฟสที่ใช้งานง่าย การเปลี่ยน
ฮาร์ดดิสก์สามารถทาได้ด้วยตัวเอง ประหยัดทัง
้ เวลาในการ

และทาให้เกิดปัญหาในการจัดการด้านไอที

บารุงรักษาและงบประมาณ
•

อ่านเรื่องราวฉบับเต็มเพิ่ มเติม

กล้อง IP
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(เซิร์ฟเวอร์บันทึก CMS)
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Synology นาเสนอการสารองข้อมูล
ระดับองค์กรและปรับขยายได้สูง

ช่วยให้ Unilever สามารถจัดเก็บภาพ
ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานาน และ

"Synology ช่วยเราแก้ปัญหาของระบบเดิม เช่น การรองรับ
การตรวจสอบแบบเรียลไทม์จากระยะไกล ลดความซับซ้อนของ
กระบวนการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง ฯลฯ พร้อมสามารถ

ลดต้นทุนในระบบการตรวจสอบ

ขยายรอบการจัดเก็บภาพในขณะที่ประหยัดงบประมาณได้มาก"

ความเป็นมาและความท้าทาย

การปรับใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับ

Unilever บริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มี

โดยคานึงถึงข้อกาหนดด้านการจัดการและมาตรฐานความ

ชื่อเสียงอย่าง ลิปตัน โดฟ ฯลฯ มีประสบการณ์ในแง่ลบจาก

ปลอดภัยที่เข้มงวด Unilever ได้ปรับใช้ RS815+ จานวน 2

การปรับใช้ระบบ DVR แบบเดิม และโปรแกรมติดตามตลาด

เครื่อง และยูนิตเสริม RX415 อีก 2 เครื่อง เพื่ ออัปเกรดให้เป็น

โดยรวมขาดฟังก์ชันการจัดการที่จาเป็นสาหรับระบบเฝ้าระวัง

ระบบตรวจสอบ NVR สาหรับการเก็บรักษาภาพขนาดใหญ่

ที่เหมาะสมของโรงงานชาแห่งใหม่

ในระยะยาว

•

•

จาเป็นต้องสามารถดูรูปภาพได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่ อให้ผู้จัดการ

•

Synology มีความยืดหยุ่นในการปรับขยายสูง ด้วยกาติดตัง
้

สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของ

ฮาร์ดดิสก์ ขยายรอบการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย

ทรัพย์สินได้จากระยะไกล

ในการปรับขยายได้อย่างมาก

จาเป็นต้องเก็บภาพการเฝ้าระวังไว้เป็นเวลานาน พร้อมกับ

•

การสารองข้อมูลระดับองค์กรฟรีในตัวของ Synology NAS

ประหยัดต้นทุน ใช้งานง่าย และมีฟง
ั ก์ชันการสารองข้อมูลที่

ช่วยสารองไฟล์วิดีโอที่สาคัญไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือ

ครอบคลุม

เซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการ
•

ฟังก์ชันการตรวจสอบที่สมบูรณ์ในตัว เช่น การตรวจจับ
เหตุการณ์ การเล่นหลายภาพพร้อมกัน การปรับมุมกล้องแบบ
กาหนดเอง ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการอย่างมาก
อ่านเรื่องราวฉบับเต็มเพิ่ มเติม

ภาพประกอบโซลูชันการสารองข้อมูลที่ปลอดใบอนุญาตของ Synology

RS815+

B

Hyper
Backup

A

Snapshot
Replication

RX415

A

IPSnapshot
camera
X8
Replication

การสารองข้อมูลนอก
สถานที่ไปยังอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลภายนอก

ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก
หรือไปยัง Synology
NAS อื่น ๆ

เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด Surveillance Station

การสารองข้อมูลสแนปชอตในทันทีสาหรับไฟล์สาคัญ
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Holiday Inn เครือโรงแรมระดับโลก
ใช้ Synology CMS เพื่ อตรวจสอบภาพ
จากกล้องกว่า 560+ ตัว ในโรงแรม
3 แห่งจากส่วนกลาง และเอาชนะ

"นับตัง
้ แต่การปรับใช้โซลูชันกล้องวงจรปิดของ Synology มา

ความท้าทายด้านการเฝ้าระวัง

3 ปี ความร่วมมือระหว่างทัง
้ สองฝ่ายก็เป็นไปอย่างน่าพึ งพอใจเรา
ไม่ต้องกังวลกับปัญหาด้านการเฝ้าระวังของโรงแรมอีกเลย"

ความเป็นมาและความท้าทาย

การปรับใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับ

โรงแรมที่มีชื่อเสียงทัง
้ 3 แห่งภายใต้เครือ Holiday Inn

Holiday Inn Riyadh ปรับใช้ Synology NAS แบบติดตัง
้ บน

Riyadh ในประเทศซาอุดิอาระเบียมีพนักงานกว่า 1,000 คน

แร็กและเดสก์ท็อป 17 ตัว เพื่ อสร้างระบบเฝ้าระวังแบบรวมศูนย์

และห้องพั กกว่า 900 ห้อง สาหรับระบบการเฝ้าระวังวิดีโอ

ด้วยกล้องสูงสุด 560 ตัว

ของแต่ละโรงแรมมีการติดตัง
้ กล้องเครือข่ายกว่า 100 ตัว

•

•

•

ผ่านระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ CMS เจ้าหน้าทีร่ ักษา

การรองรับอุปกรณ์กล้องของระบบ DVR ที่มีอยู่นน
ั้

ความปลอดภัยสามารถตรวจสอบกล้องทัง
้ หมดที่ทางเข้าผ่าน

ค่อนข้างจากัด ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการปรับขยาย

เซิร์ฟเวอร์หลักเดียว และควบคุมความปลอดภัยของบุคลากร

การใช้งาน และประสิทธิภาพการจัดการ

และทรัพย์สินได้แบบเรียลไทม์

อุปกรณ์ DVR เองไม่เหมาะกับการใช้งานทางไกล และ

•

ฟังก์ชันการจัดการที่สมบูรณ์ในตัวช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ

การเดินสายไฟภายนอกโรงแรมมักได้รับผลกระทบจาก

การจัดการโรงแรม เช่น การค้นหาอัจฉริยะพร้อมไทม์ไลน์ช่วย

อุณหภูมิท้องถิ่นทีส
่ ูงมากในระยะยาวที่ 50°C ซึ่งส่งผลต่อ

ให้ค้นหาภาพที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสาหรับการตรวจสอบ

คุณภาพของวิดีโอและความเสถียรของบริการ

และวิเคราะห์ในภายหลัง
•

ทางโรงแรมสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดระดับสูงสาหรับ
ความเสถียรของระบบเฝ้าระวัง

•

อ่านเรื่องราวฉบับเต็มเพิ่ มเติม

กรุงริยาด / ซาอุดีอาระเบีย

Holiday Inn Olaya

Holiday Inn Izdihar

RS10613xs+
(เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ CMS)

Holiday Inn Meydan

RS10613xs+
RS10613xs+

(เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ CMS)

(เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ CMS & ยูนิตส่วนขยาย)

DS3611xs

RS3614xs+, RS814+, DS3611xs

RS814+, DS3611xs

(เซิร์ฟเวอร์บันทึก CMS)

(เซิร์ฟเวอร์บันทึก CMS)

(เซิร์ฟเวอร์บันทึก CMS)

กล้อง IP x 140

กล้อง IP x 250

กล้อง IP x 170

เข้าร่วมสัมมนาฟรีเพื่ อหารือเกี่ยวกับความต้องการในการปรับใช้ของคุณ
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Synology DVA3219 การตรวจสอบ
วิดีโอเชิงลึกอัจฉริยะแบบเรียลไทม์

Station Front Metro Mall

ช่วยให้ศูนย์การค้าใต้ดินหน้าสถานี
ไทเปควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูล

"โซลูชันการตรวจสอบของ Synology ช่วยให้ศูนย์ป้องกันภัย
พิ บัติประหยัดเวลาในการตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายวัน ฟังก์ชัน
การนับจานวนคนของ DVA3219 มีประโยชน์สาหรับการประเมิน

และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ

รายได้จากโฆษณาและการวางแผนบุคลากรสายตรวจ"

ความเป็นมาและความท้าทาย

การปรับใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับ

ศูนย์การค้าใต้ดินหน้าสถานีไทเปมีพื้นที่รวม 3,155.39 ตร.ม.

เมื่อพิ จารณาถึงความง่ายในการจัดการและข้อกาหนดใน

จานวนการจราจรของผู้คนที่เพิ่ มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การปรับขยาย ศูนย์การค้าใต้ดินหน้าสถานีจึงใช้ Surveillance

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการในการ

Station และ DVA3219 เพื่ อสร้างระบบเฝ้าระวังแบบดิจิทัล

ตรวจสอบและการจัดการ และระบบกล้องอนาล็อกและระบบ

พร้อมการวิเคราะห์ภาพเชิงลึกอัจฉริยะ

บันทึกภาพ DVR เดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้

•

•

ระบบเดิมสามารถค้นหาภาพในอดีตได้ด้วยตาเปล่าเท่านัน
้

ได้และยืดหยุ่นสูง ช่วยแก้ปัญหาที่แก้ได้ยากของระบบอนาล็อก

ทาให้ง่ายต่อการพลาดเหตุการณ์สาคัญ และประสิทธิภาพ

เดิม และทาให้กระบวนการเพิ่ มขยายกล้องง่ายขึ้น

ของการตรวจสอบและการจัดการที่ต่า
•
•

Synology นาเสนอสถาปัตยกรรมการเฝ้าระวัง IP ที่ปรับขยาย

•

ฟังก์ชันการวิเคราะห์และค้นหาภาพอัจฉริยะในตัวช่วยให้ค้นหา

การปรับใช้สายเคเบิลอนาล็อกแบบเดิมนัน
้ ซับซ้อน

ภาพได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับการแจ้งเตือนการสูญหายหรือ

จาเป็นต้องใช้พื้นที่ บารุงรักษายาก และมีค่าใช้จ่ายสูง

ถูกขโมย

ระบบ DVR เดิมเพิ่ มจานวนกล้องหรือพื้ นที่จัดเก็บได้ยาก

•

การนับจานวนคนแบบเรียลไทม์ของ DVA3219 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรล่วงหน้าในแต่ละพื้ นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประมาณราคาป้ายโฆษณา
การปรับใช้มือถือของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ฯลฯ
อ่านเรื่องราวฉบับเต็มเพิ่ มเติม

กล้อง IP
X 46

สวิตซ์
DS3018xs

DS218
(CMS)

กล้อง IP
X 40

เบราว์เซอร์
และไคลเอนต์
การเฝ้าระวัง
เฉพาะ

DS3018xs

DVA3219
(Deep Learning NVR)

กล้อง IP
X 36

กล้อง IP
X4

DS3018xs

เข้าร่วมสัมมนาฟรีเพื่ อหารือเกี่ยวกับความต้องการในการปรับใช้ของคุณ
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เหตุใดธุรกิจทุกขนาดจึงเลือก
โซลูชันวิดีโอ Surveillance อัจฉริยะของ Synology?

ลดค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมาก

รองรับกล้อง
กว่า 8000+ รุ่น

ปรับขยายได้สูง/
การสารองข้อมูล
ระดับองค์กร

การจัดการ
หลายสาขาแบบ
รวมศู นย์ (CMS)

การวิเคราะห์
เชิงลึกอัจฉริยะ
แบบเรียลไทม์

รุ่นที่แนะนา
Synology มีตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์การจัดการที่หลากหลาย
เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการของระบบเฝ้าระวัง (Surveillance) ขององค์กรที่มีขนาดต่างกัน
จานวน
กล้อง

< 10

รุ่น

NVR1218

ความจุ
พื้ นที่จัดเก็บ
ที่แนะนา

15 TB

11-20

21-40

41-75

DS420+

DS920+

DS1621xs+

RS819

RS1221+

RS3621RPxs

30 TB

40 TB

75 TB

76-128

128+＊

RS3621xs+

RS3621RPxs *2

SA3400

DS1621xs+ + 2*

SA3600

DS920+

100+ TB

150+ TB

หมายเหตุ
• การกาหนดค่ารุ่นทดลองของรุ่นที่แนะนาข้างต้น คือ ความละเอียด: 1080p, วันที่จัดเก็บ: 30 วัน, ชัว่ โมงการบันทึกต่อวัน: 24 ชัว่ โมง, รูปแบบภาพ: H.264,
อัตราการอัปเดตเฟรม: 20 FPS
• Synology NAS ส่วนใหญ่มาพร้อมกับใบอนุญาตอุปกรณ์กล้อง 2 สิ ทธิ์ฟรีกับฮาร์ดแวร์ คุณจึงสามารถเปิดใช้งานทันทีได้ตามต้องการ หากคุณต้องการ
ซื้อใบอนุญาตเพิ่ มเติม โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพิ่ มเติม
• สาหรับการปรับใช้งานที่มีอุปกรณ์กล้องมากกว่า 128 ตัว ขอแนะนาให้คุณประเมินการใช้งาน Synology NAS 2 เครื่อง เพื่ อสร้างระบบการจัดการแบบรวม

ศูนย์ (CMS) สาหรับประสบการณ์การตรวจสอบและการจัดการที่ดีที่สุด

前往了解
เข้าร่วมสัมมนาฟรีเพื่ อหารือเกี่ยวกับความต้องการในการปรับใช้ของคุณ
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