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KON U

Bu Sartname, lokasyonlaflntn geliten teknolojiye uy8un olarak fiber altyapl ve ytjksek E6zirntjrlLiEe sahip lP

kameralarla donatrlmasr rCin gereken hususlarln belirlenmesi iCin hazlrlanmlstlr'

TANIMLAR

ilu Sartnamede;

ldare

Flrma

: lP Kamera Takrlmasl.

:ihaleyi kazanarak bu sartnamede tanlmh iSleriyapmaya hak kazanan firmayl,

ifade etmektedir.

GENEL HUSUSLAR

BU5artnarnesiivenlikamagllUygulanacakolankapalldevretelevizyonsisteminingenelteknikozelliklerinive

kamera yerletim prolesini beltrlemek icin hazrrlanml$ttr. soz konusu sistemlerde ccTV teknolojilerinin ulasmlS

odUEUenileriseviyeleritemsiledenvedenenmisijri]nlerinkullanllmaslistenmektedir'Sartnameningenelinde

tercih edilen asgari dzellikler belirtilmigtir, bu dzellikleri bulunmayan deEi$ik iirLinler, projeye uygun olarak tesis

ed,l'neyen sistemler tekrif edilmeYecekiir'

tekltf ediecek tiim kameralar mevcutta bulunan kameralar ile tam entegre olarak aynl ya2lllm ijzerinden aynl

ekranda yan yana karelerde i2lenip, kontrol edilerek kayrtlarl yapllacaktlr. ccTV merkezinde bulunan Kayt, izleme

VeYdnetimYazlllmliletamUyumlUolarakbirliktegall'abilmelidir.Mevcutyazlllmiletekarayij2denmevcut

kameralar ile yan yana karelerde izlenebilecek, kaylt edilebilecek, tiim ozellikleri ydnetilebilecek, 5tream ayarlarl

desteklenecek, kameralarda yer alan video analizlerive alarm vb dzellikleri kullanrlabilecektir'

lDAREkUrulacaksistem]lesecevegrjndUzSartlarlndanetgdrLiotijallnarakttjmalanlarlngtjvenliEininsaElanmasl

a maqlanmaktadrr.

Tum kameralar

desteklenecek. izlenebilecek, lP sistem kayrtedilereksaklanacalftrr'

gartnamede belirtilen bzellikler asgari dzelliklerdir. Firma en az gartnamede belirtilen ozellikleri saglayacaktrr'

Srstem anahtar Leslirni olacagrndan firma sistemin saElrkl Cahsabilmesi igin gerekli olduEunu dijstindLiEij donanrm

ve cihazlarl teklifinde verecektir' Flrma Itrn yapllmasr esnaslnda ek bir cihaz ve/veya donanlm ihtiyacl olmasl

du rumirnda kendrsi ka rtrlaYacak ve sorumlu olacaktrr' iDARE' den ek ijcret talep etmeyecektir'

Sartnamede ve projede belirtilen yerlere firma taraflndan alt yaprsl hazrrlanarak kamera srstemi montajl

yaprlacaktrr. Sistem gartnamede istenilen 5ekilde gallSlr olarak iDARE'YE teslim edilecektir'

Kamera sisteminin tasaflmrnda, en son teknolojinin uygulanmasr, Yiiksek kalitede malzemenin kullanrlmasr, basit

idare ve kolay bakrm olanaklarrnrn saElanmasr, ileride sistemrn kolaylkla geniSletilmesinin ekonomik olmasr

p.cns pleri goz cjnunde bulundurulacaktlr'

-qistem tamamrYla modiiler olacaktrr' 
'stendiEi 

Sekilde b0yiYebilir bir sistem olacak ve uzun yrllar hizmet

verebilecek Lipte olmalr, gece ve giindilz giinde 24 saat ealtabilir yaprda olacaktrr'

Slstem 1t264 ve MJPEG/JPEG formatlarrnl destekleyecek Yaprda olacaktlr'

KullanLlacak lp kameralafin gorilntiileri ka,/rt cihazlaflna kaydedilirken aynr anda en az 8 kullanrcl taraflndan

Lzleneceklir.

S !Lcml olu5turacak kamera, kaylt cihazl, merkez anahtarlar' kenar anahtarlar ve yazlllmlar multicast yayrnlan

alab iecek ve Sonderebilecek yaplda olacaktrr'

Tek if ediien trim kameralar ve yazlllm tam uyumlu Ealllmatl ve kesinlikle aynl marka olmalldlr'

%'€:r<rr,
|\r.Cikal Tek.'- c:r!is'sorumlusu



Tek|f editen kameralar, ,'Aerk Network video Ara yiizri Forumu" (oNVlF) iiyesi FULL MEMBER seviyesindeki

uretlcilerden birinin teknik gartnameye uyumlu marka/modellerinden seEilmig olacaktrr'

I o k n I z htt p : / /www. on vif .ar q /About/M em b e r List. osDx

r enrten trlm gorJntrjler kavdedilecek ve olasr bir olay kar5tstnda bu Edrtjntiller tespit ve kanrt icin kullanrlacaktlr'

Frrma, teklif ettiEr kamera ve yazthm iein Ureticiden veya Tiirkiye'de bulunan yetkili distribilldrden satrt yapmaya

ve servis ve.meye yetkili olduEunu gdsterir yetki belgesi alacaktrr. Yetki belgeleri teklifle birlikte sunulacaktrr.

IoARE teklif edilen kapasitenin yeterliliEinin tspat edilmesi konusunda her tiirlLi bilgi belSe ve donanrmr talep

edebllecektir.

I -"klif edijen rirLjn drjnyada pazarrnda yer aldr!r markasr ve modeli ile tekliflendirilecektir. L,luslararasr olmavan tek

btr ulke veya pazara sunulan, sonradan yurt i9i veya yurt dl5lnda etiketleme ile oluiturulan'farkl markalar adr

aLtrnda saLrlan 0rLlnler kabul edilmeyecektir.

Teklif edilecek tum kameralar marka ve modelleri ile uL belgesine sahip olmall ve internet Ljzerrnden uL listesi

database rnden gorijlebrlmelidir. Bu belgeye sahip olmayan marka ve modeller kesinlikle kabul edilmeyecektir.

isrENiLEN ciHAz vE EKiPMANTAR

5a(namede istenrlen cihaz ve ekipmanlarln asgaritagrmasr gereken ozellikler aiaErda belirtilmigtir'

zMP PTZ KAMERA ( 20 ADET)

KameraVenetworkarablrimittimlegiktekbircihazdanolusacaktlr.logaseT/looBaseTxR.l45Ethernetpo.tu

olmalr, Ethernet Yerel Alan Adr'na baElanabllmelidir'

Kamera duvara, lavana monte edilebilir olacaktrr' Montaj aparatl ile birlikte verilecektir'

Progresif taramalr, % 8" Type Progressive Scan Exmor CMOS gdrilntti sensdrii olacaktlr'

Kamera lensi lUmleSik olacak ve 33x optik zoom olmalrdrr'

Kamera ijzerinde dahili infrared led olma[drr. Gece, infrared sayesinde en az 150 metre mesafede gdriintti

.Labilmeyl saElamalrdrr

(;rnera ICR day/nlght minimum ISrk hassasiyeti renkli modda 0'03 Lux olacaktlr'

i1265, /H.264-HIGH ve MJPEG slkl$trrma formatlarlnr destekleyecektir' Triple codec olacaktlr' En az 1920x1080

CdzrjnLirlilkte 25 fps SdrLintii aktarlmr saElamalldrr'

Kamera en az aSagrdaki PTZ iSlevleriyerine getirebilmelidir;

. Yatayda 3609 sonsuz ddnme'

. Dikeyde 196-0, Maksimum donme

. 24Oe/s preset geeiS hrzl

. 500 preset noktasl

. 8 Adet grup tur

. 8 adet Pattern

(rmer;r SD slot YUvasrna sahip olmalldlr'

Kamcra ile kayrt sunucusu arasrnda network baElantrsr koptugu zaman, kamera kaydl uzerindeki en az 128 GB

M cro SD karta Yapmaya batlayacaktrr' Network batlantlsl tekrar kuruldutu zaman' kamera tekrar kayrt

sunucusu na kaYda baSlamalldlr'

Kamera tizerinde deEiStirilebilen (WDR, BLC, AGC, SHUTTER' SENS-UP' WHITE BALANCE' DAY/NIGHT' 2D+3D-DNR

q br) ozelllkler, ayarlanarak kayrt edilebilmeli gerekli olduEunda tek bir seqim ile daha onceki kayrlll degerler

k.me.aya yLi kle ne bilme lid ir-
,?ek
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,1!ag dakr ozellikler kamera iizerinde desteklenecektlr'

. Arka plan r51k dengeleme dzelliEiolmalr

. DiiSijk rsrk koSullarlnda ince goriintii aYarl

. Par!akllk aYa rl

Renk aYarr

Gorunttl ke5klnllEi aYan

KonLrast aYarl

Beyaz dengesi,

Perdeleme kontrolu

Crzlrlik maskesi

5is ve duman gibr gdrtiSii olumsuz etkileyen durumlarda DEFOG iizelliEi ile anlaSrllr gorllntij elde etme 62elliEi

Kamera eift YCinlij ses destetine sahip olmalI' G 726' G 711 ses slkritrrma standartlarlnl destekleyecektir'

Kamerada mikrofon giriSi veya line in (hat glriSi) ile line out (hat qrklsl) olacaktrr'

.-i.:n: ko5ullarlna bagll olarak uYarl almak ve herhanBi bir harlci cihazl tetiktemek iqln' kamera ijzerinde en az 1

ader ala rm giriSi ve 1 adet alarm erkrgr olmak 0zere toplam 2 adet l/o portu olacaktrr. Alarm aktif oldugunda ftp ye

alarm kaYrtlarrnr gonderebilmeli' SMTP ye de alarm resimlerini mailatabilmelidir'

KameraYa kullanrcr adl ve Sifre rle eritim satlanmall' en az 3 seviye kullanlcr yetkilendirmesi ile ilave giivenlik

'izellikleri 
olacaktrr. 

:Asr' 
'MTP' 

NTP' ARP' I.MP' 
'NMP'(iIMCTA, TCP/IP, IPV4, IPV6' HTTP' HTTPS' RTP' RTSP' UDP' DHCP' FIP' MULTI(

,-ri)l:s OoS.802.1x,lP adres filtreleme' ONVIF 2'2 ' PSIA 1 1p'otokollerinidestekleYecektir'

(arrera en az aSagrdaki iilevleri yerine getirebilmelidir;

. wDR. (Kameranrn karlrt rgrk durumunda iyi goriintii elde edebilmek iqin wide Dynamic Range ) dzelliEi

olmalld lr'

. istenmeyen gtiriiltijleri bastlrmak adrna 3 boVutlu gtlriiltii bastlrma ozelliEi'

. I tregrmlerde anlaSlllr gortintLi almasrnr saElamak amacr ile elektronik resim sabitleme dzelliEi'

Ag Sezgrni Uzerinden izleme amaclYla Windows 7 itletim sistemi ve Windows lnternet Explorer 7 x veya daha Ust

s0rUm aE gezginlerini destekleyecektir' Bu uygulamalar dlgrnda kamera iqin geli5tirilmil ios ve android

uygulamalar da bulunmal ve bu platformlarl kullanan aklllr telefonlar tarallndan kameraya eritmek miimkUn

:':r:rol|.",rr. bilsisi istenildrEinde sD karta kayrt, ftp ye resim s,rinderimi, e-posta vo[ama Seklinde

secrlc blLmelidir'

Kamera AC24V besleme Eerilimi ile gall'acaktlr'

(amera ilzerinde tilmleiik olarak lP66 koruma standartlarlnda muhafaza olacaktlr'

Kamera -40"c - 7o"c srcaklrk aralrErnda ve o% - Eo% batrl nem ortamrnda Eah5acaktrr'

(amera'nrn EMC Drrektitlerrne uyBun olduEunu gosterir cE belgesi bulunmalrdlr-

Teklit edilen Llralntln 2 yrl boyunca garantrli oldutunu' iirilnij teklif etmeYe' servis ve satrs sonrasr hizmetini

,;ermeve yetkili olduEunu g'isteren Iretici ve/veya Tiirkiye yetkili distribi]titrdnden alacatr taahhi'itname ve Yetki

belgesini tekliflyle birlikte verecektir'

. tlral Teknik Semls Si"ri:itis'J

'',"M



KAYTT,KONTROL, iZLEME VE Y6NETiM YAZILIMI (20 Adet)

YaZlmtek]ifedilentijmkameralarlnizlemeVeYdnetimiglemlerinintamamlnlsergekleltirebiliryapldaolacaktlr'

l1 crne ve kayrt yazrlrmr; mevcutta bulunan kameralarrn teklif edilecek yeni kameralar ile birlikte izleme' kayt ve

1,'oneUm iSlemlerini yapabilecektir.

Kameralar lisanslarl ile birlikte veri!ecektir'

Yazrlrm H.254 ve MJPEG/IPEG forrnatlarlnr destekleyecektir'

Yazrlrm tLlm verileri kripto anahtarlarr kullanarak giivenli olarak gonderecektir'

-<r!iem yoneticisine ve aE Lizerinde konumlandlnlm15 ttlm istemcilere kayrt edilmis video ve ses gdrLjnttjlemesine

i frelr srn rlama Setirmek suretiyle izin vermelidir'

Kay t edilmrt SorLlnttilerin ariiv veYa adli amaqll farkl formatlarda ddntittilrUlmesini destekleyecektir'

Ya zrl mda failover, failbackup ve active directory 6zelliEi olacaktrr'

izleme yazrImr kayrtLan baErmsrz 9aI5acak,

izIrmeyazLllmlioARENlNfarkllnoktalanndalzlemeyetki5ine5ahipyetkililerinkameralarrncanllizlemevekaylt

rleinc yapabilmelen iein kullan lacaktrr'

Yaz lrm daha sonra ihtiyaE duyulacagrndan tiim kameralarln gdrLint0 ve ses kaydlnr en az 30 fps gereek zamanlr

yapabilecektir. FakaLfirma kayrt kapasitesini bu maddeye gore hesaplamayacaktrr

lzlerne yazrlrm lP kameralardan gelen gdrrjntilleri goklu izlemeye' kayltlarrnl izlemeye' yedekleme almaya' PTZ

kontrolune olanak SaglaYacaktlr'

rzii:i)e yaz lrm en az 4 ekran elklglnr destekleyecektir' Her ekranlnda 64 kamera olmak iizere tek donanlmdan

rcp rmda 256 kamera SorUntr'lstjnLi bdlirnmtg olarak verebilecekLrr' Bu 4 ekran glklgrna ilave olarak l ekranda olav

arama,lekrandakayrlizleme,lekrandadae-mapgdrilnttilemesaElanabilecekrir-HangiekrandahangidzelliEin

olacaEtna operalor karar verecektir'

yazrlrm ijzerinde kullanlcrya 6zel kamera yerletimleri belirlenecektir' Operatdr istediEi Yerle5imi seEerek daha

onceden tanrmlanmlS kamera yerlelimlerini ekranlnda Sdrecektir'

(amera ar Bruplanabilecek, gruplar ve altrndaki cihazlar aEaE geklinde ekranda gcisterllecektir' Her hangi bir

kamerava baglanllmak istendiEinde kameranin ikonunu aEaetan tutarak' slirtiklenmesi ve izlenllmek istenen

kareye brrakrlmasl yeterli olacaktlr'

izleme Yazrlrmrnda Belen hareket algllamalar ve alarmlar liste olarak Stralanacaktlr' Bu liste uzerlnde her hangi bir

olayrn tizerinde saE trk yapllarak o anki olay kayrtlarrna eriSilebilecektir'

zl.me yazLlrmr rizerinden, kaylt izleme menlisiine gitmeden' canh kamera goriinttlsil Uzerinden 2 dakikaya kadar

le( Ie5i en bLz zaman geriden kayrt oynatrlabilecektir'

lzlcrne yazr lmr uzerinden 5esli anons Yapllabilecek ve kameranln baktlgl mekan dinlenebilecektir'

izlemeyazlllmlt]zerindenPTZkameralarlnkontroli]yapllabilecektir.BukontroljoystickileolabileceEiSlbii'

istasyonu klavyesi tizerinden Ya da mouse ile de olabilecektir'

Harita iizerindeki, hareket algllayan ya da alarm giriSi aktif olan kamera pop-up aeacaktrr' Her

.lrsinda da harita rizerindekiikona trklayarak kameranln o ankigoriintiisiine ulaSllacaktrr'

hangi bir olaY

ait bir zaman

izleme kare -

kare yapllabildiEi gibi, olay olay, bookmark bookmark Seklinde de olabilecektir'

izleme yazrlrmrndan istenilen kameranln goruntiisii AVI olarak Ya da dzel korumall formatta yedeklenebilecektir

--/--"-2,/ e-v""'-
f,i oit'ris

r c.ne yazrlrmr 64 kameranln kaydlnl aynl anda oynatabilecektir' Kaylt izlerken her kameraya

qrz-"lgesr olacaktlr. Bu gizelge sayesinde grafik olarak tlklanan zamana kayrt anrnda gidecektir' Kaylt

','.dikal :.!r' ' 1:r-1e q'''r'nlusL



Ir, vazr m Firma taraflndan kurulacak olan network

yapabieceklir' Aynr zamanda Yetkisi olan kameralarln

ilgili kayrt ciha2l Lizerinden kaylt izleme yapabilecektir'

lzleme yazrlrmr kurulacak olan bilgisayarrn iDARE tarafrndan mevcut kullanrlan bilgisayar olmasr

..tr.orke baElanabilmesi iein Eerekli olan network kartl iDARE tarafrndan temin ve tesis edilecektir'

','.i,' i .n canir i2leme ve kayrt izleme ozelliklerrni aynr anda kontroledebilmelidir'

durumunda

Yrr lm uzeflnden kameralarrn O5O (On Screen Display Ekran UstU K'rmanda) meniilerine ulaSrlabrlmeli' ayarlar

deBi5t rilebilmelive hareketli kameralarrn PTZ (Pan tilt zoom) fonksiyonlarl kontrol edrlebilme lidir'

Yazrhm uzerinden, riim kameralarrn asatlda belirtilen ayarlarr yapacaktrr;

. Tarih / Saat aYarlarl

. Cihazr Yeniden baSlatma

. Cihazl fabrika ayarlarrna gevirme

. Gljncelleme

. AYallarrnYedeklemesi

. Cihaz ile itgilitilm bilgrlerin raporlanmasl

. Cihaz ile ilgili LOG bllBileri

. Resim kalitesl aYarlarl

. Dual-Codec ayarlarr

. Stream kare Saylsl

. StreamCo/iinijrlirEti

. Stream kalitesi

. Ses Kontrolu

. PTZ (Pan Tilt Zoom) ozelliEinin k'rllanrlmasr

. Kullanrcl seviYesi belirleme

. Pre - Post Alarm AYarlarl

. Alarm dLlrumunda kayrtlarrn gdnderileceBi FTP ayarlan

. Alarm durumunda marllerin gonderilecetiSMTP ayarlarr

. TCPllP ayarlarr

. RTP Stream ayarlarl

. DONS Sunucu aYarlarl

v:z lrfr can r izleme ya da kayrt izleme anrnda fotoEraf eekip YazrcrYa fotoEraf gdnderecektir'

y./ irmda kameralar gruplandrrrlabilmelive bu gruplar ile izleme saglanacaktrr'

Yazrlrm H.264 ve MIPEG/IPEG formatlannl destekleyecektir'

60 fps kayrt teknoloiisini desleklemeldir'

hattrna baBll olacak, yetkisi oldutu kameraya canll izleme

kaylt izlemesini Yapabilmek iein network hattrna baElr olan

M,,-:L , -.- 'L' qorrlr c"'lmiLlsrl


