Zaproszenie na szkolenie
PROWADZĄCY: JACEK KOŁODZIEJCZAK

DZIEŃ DOBRY,

Chcielibyśmy zaprosić wszystkie zainteresowane
Straże Miejskie i Gminne do udziału w e-szkoleniu
„Mobilne kamery monitoringu – prosty sposób na
przedłużenie zasięgu monitoringu miejskiego”.

NA SZKOLENIU PORUSZYMY CZĘSTO
ZADAWANE PYTANIA:
Czy fotopułapki, których używam, powinny
mieć szyfrowanie danych?
Co się bardziej opłaca – nowy punkt kamerowy
z zasilaniem stałym i światłowodem, czy
kamera mobilna?
Czy mogę i powinienem używać kamer
nasobnych?
Mobilne wieże do monitoringu na maszcie –
czy przyczepa jest niezbędna?
Czy minikamera na kablu z własnym
akumulatorem w walizce nadaje się do
nagrywania podrzucających śmieci w terenie
miejskim?
Operatorzy monitoringu w naszej jednostce
korzystają z kilku oprogramowań do obsługi
kamer jednocześnie, czy mogę je połączyć w
jeden spójny system?
Laboratorium do pomiaru czystości powietrza
montowane pod dronem – dlaczego lepiej
używać laboratorium, które pobiera próbki
powietrza bez rurki?

Wszystkim uczestnikom firma TVprzemyslowa
prześle Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

JAK
DOŁĄCZYĆ?
By dołączyć do
wideoprezentacji
wystarczy kliknąć w
odpowiedniego
linka. Spotkanie
odbędzie się przez
platformę Cisco
Webex. Link można
przesyłać kolegom i
koleżankom. Czas
trwania szkolenia to
ok 1 h.

Zainteresowani
konkretnym
terminem szkolenia
proszeni są o
przesłanie krótkiego
maila z informacją o
Nazwie jednostki
Nazwisku
uczestników
Wybranym
terminie
szkolenia
Na adres mailowy:
mobilne@tvprzemys
lowa.pl

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno
Komendantów, jak i wszystkich Strażników
zajmujących
się
technicznymi
aspektami
monitoringu. Zachęcamy również do zapraszania
współpracowników z lokalnych Urzędów Gmin i
Miast – informatyków, przełożonych, pracowników
referatów finansowych i ochrony środowiska.

Szkolenie jest darmowe i otwarte,
będzie miało formę
wideoprezentacji na żywo i zostanie
przeprowadzone w trzech
terminach:

24.02.2021 godzina 10:00: DOŁĄCZ
2.03.2021 godzina 12:00: DOŁĄCZ
9.03.2021 godzina 14:00: DOŁĄCZ

Zachęcamy
do
wzięcia udziału – w
czasie
szkolenia
każdy
segment
będzie zakończony
chwilą na zadawanie
pytań
i
będzie
świetną okazją by
poszerzyć wiedzę o
doświadczenia
i
rozwiązania
problemów,
które
mogły pojawiać się w
innych jednostkach.

