
STORITEV »PARTIZAN CLOUD«

 

 

Storitev »Partizan Cloud« ali prevedeno v Slovenščino »Partizan oblak« je sistem video 
nadzora, ki zahteva samo kamero in internet. Storitev deluje na način, da se prek omrežja 
povežete z oddaljenim "virtualnim snemalnikom", kjer se videoposnetek obdela in shrani 
na posebej zavarovanem strežniku, dostop do njega pa imate samo vi kot lastnik računa. 
Lokalne naprave za snemanje: DVR-ji s trdim diskom ali pomnilniške kartice niso potrebni.  

Ta storitev je ena najnaprednejših možnosti na področju varnosti v zadnjih letih, ki je zaradi svoje 
dostopnosti in udobja uspela osvojiti veliko uporabnikov po vsem svetu. Zaradi nenehnega razvoja 
tehnologije se pojavljajo številne ponarejene storitve, ki predstavljajo skupno funkcijo oddaljenega 
dostopa do sistema za video nadzor kot »oblak«, ki pa to v resnici ni. 

Posebej pogosto te storitve izdelujejo kitajski proizvajalci, ki jih nato ponujajo na vprašljivo 
zavarovanih spletnih mestih in aplikacijah. Te od vas zahtevajo razkritje precejšnjega dela zasebnosti 
(dostop do vaše lokacije naprave, slik v galeriji, stikov ipd.) in jih ponudniki oglašujejo kot svojo 
tehnologijo »oblak«, vendar storitev, ki jo ponujajo, nima nič skupnega s tem pojmom. Zaradi 
naraščanja števila teh storitev in novosti tehnologije je včasih še strokovnjaku težko razlikovali pravi 
oblak od lažnega, amater pa se bo zagotovo izgubil v labirintu opisov, shem in specifikacij. 

Zaradi lažjega razlikovanja med pravim »oblakom za video nadzor«, kot ga ponuja proizvajalec 
opreme Partizan v storitvijo »Partizan Cloud«, katere naprave in storitve lahko kupite pri nas, vam v 
nadaljevanju predstavljamo nekaj razlik med pravim oblakom in ponarejenim. Te vam bodo 
pomagale pri odločitvi, kdo je kdo in komu ne morete zaupati svoje varnosti.  

 1. Vaš ponudnik storitev vam omogoča snemanje in shranjevanje videoposnetkov na pomnilniški 
kartici ali trdem disku, ne pa na posebej opremljenem oddaljenem pomnilniku. 

 

 



To je prvi znak, da vas želijo prevarati in zagotoviti "ponarejeno storitev". Pravi videonadzor v oblaku 
ne zahteva zapisa na lokalnem nosilcu podatkov – trdih diskih, pomnilniških karticah in drugih 
napravah. Video v pravem oblaku se posname in shrani v specializiranem oddaljenem pomnilniku s 
funkcionalnostjo, ki je podobna skupnemu lokalnemu snemalniku - DVR-ju, vendar je veliko bolj 
varna. 

 

2. Za nastavitev storitve in kamere morate spremeniti nastavitve omrežja. 

 

Na primer: lažna storitev zahteva, da spremenite IP-naslov omrežja ali kamere, da pošljete številko 
porta vašega routerja in poznate in spremenite druge lastnosti vašega dostopa do interneta ali da jim 
pošljete gesla za skrbnika sistema. Nekaj teh nastavitve bo mogoče potrebnih v primeru 
konfiguriranja omrežne povezave Partizan snemalnika - DVR-ja v »Partizan Cloud«, vendar to ni 
potrebno za obliko povezave posamezne video kamere. Največja prednost video nadzornih naprav 
blagovne znamke Partizan, ki jo morate vedeti, je edinstven identifikator s katerim dodate napravo v 
storitev »Partizan Cloud«. To je MAC-naslov naprave, ki je v primeru video kamer Partizan označen 
na škatli ali neposredno na video kameri. 

 

3. 24-urni dostop do spletne oddaje in arhiva. 

 

Vsaka video nadzorna storitev v oblaku mora omogočati spletni dostop do ogleda posnetkov dodanih 
naprav »v živo« in arhivskih posnetkov v 24-urnem načinu, tako iz osebnega računalnika kot s 
pametnega telefona, ki ima dostop do interneta. Poleg tega mora biti upravljanje in predvajanja 
posnetkov in nastavitev na voljo iz katere koli naprave - tako kot če bi nastavitve opravljali z lokalnim 
snemalnikom – DVR-jem. Če storitev video nadzora v oblaku nima aplikacije za pametni telefon ali 
mobilne različice spletnega dostopa, ali je vredno zaupati lastno varnost tej storitvi ? 

 



4. Vaša storitev samo zapisuje in shranjuje videoposnetke. 

 

Poleg teh funkcij pravi video nadzor v oblaku omogoča konfiguracijo načinov snemanja, nastavitev 
zaznavanja gibanja, pošiljanje obvestil o alarmih, upravljanje nastavitev snemanja in zagotavljanje 
drugih možnosti, ki so skupne sistemom video nadzora. V nasprotnem primeru to ni video nadzor v 
oblaku ampak je Dropbox. 

 

5. Pomembne omejitve obsega arhiva in pristojbine za spletni video. 

 

Če celo najdražja tarifa v storitvi oblak vključuje shranjevanje arhiva za največ en mesec ali dva, je 
vredno razmisliti o tehničnih zmogljivostih vašega ponudnika te storitve, verjetno so zelo skromne. 
Poleg tega vsaka storitev v oblaku, ki spoštuje sebe in stranke, za ogled video posnetkov v živo ne 
zaračuna stroškov in pristojbin. Tako je tudi v primeru storitve »Partizan Cloud«, kjer si ogled 
posnetka »v živo« lahko ogledate brezplačno za vse dodane naprave ! 

 

6. Prekoračene storitve 

 

Videonadzor  v oblaku je klasičen najemni model shranjevalnika posnetkov, primeren za uporabo 
majhnega števila video kamer ali kratkoročno - za nekoga je to leto, za nekoga pa je lahko več. Če 



znesek polletne naročnine po najnižji tarifi presega stroške povprečnega snemalnika – DVR-ja, ta 
storitev vsekakor ni rentabilna. Čeprav je videonadzor v oblaku relativno nov pojem, visoki stroški 
niso kazalnik kakovosti opravljenih storitev. Visoki stroški uporabe storitev »oblak« so v prvi vrsti 
želja ponudnika storitev, da bi zaslužil čim več na račun novih tehnologij. Videonadzor v oblaku 
zagotovo ni vedno primeren. Na primer: je lahko neučinkovit pri razvejanih, medsebojno povezanih 
in večjih varnostnih sistemih, v nasprotnem primeru pa je optimalna rešitev za male varnostne 
sisteme - za dom, trgovino ali pisarno. 

Možnost dodajanja različnih video nadzornih kamer Partizan v storitev »Partizan Cloud« (notranje, 
robotske, zunanje) vam omogoča, da jih povežete v celoto in si ustvarite svoj video nadzorni sistem, 
do katerega lahko dostopate kdajkoli od koder koli. Posnetke video kamer »v živo« si lahko ogledate 
zastonj, ob mesečnem plačilu slabih 5 EUR pa si lahko posnetke ogledujete za nazaj. Možno je 
shranjevanje posnetkov za več kot dve leti !!  

Če cenite udobje, enostavno upravljanje, skrb za lastno varnost in ste dovzetni za nove tehnologije, je 
storitev »Partizan Cloud« odlična rešitev za vaš zanesljiv video nadzorni sistem. Na povezavi 
http://partizancloud.com/advantages/ najdete več informacij o tej storitvi. V primeru, da vas ta 
storitev ali nakup video nadzorne opreme Partizan zanima, se lahko obrnete na nas na spletni naslov 
www.eyespy.si ali nam pišete na info@eyespy.si , kjer vam bomo z veseljem pomagali !  

Najdete nas tudi na facebooku, kjer z vami delimo uporabne nasvete. 

 

V sodelovanju z družbo Partizan – vaša ekipa Eyespy  

http://partizancloud.com/advantages/
http://www.eyespy.si/

