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Menggapai keunggulan

MENGGAPAI KEUNGGULAN

6th

Posisi 6 terbesar Video
pengawasan di pasar global

Uniview adalah pionir dan sekaligus yang terdepan dalam pemantauan video IP. Menjadi yang pertama kali memperkenalkan pemantauan video IP di Tiongkok, Uniview kini menempati posisi ketiga
terbesar dalam pemantauan video di Tiongkok. Tahun 2017, Uniview menduduki posisi ke-6 di
kancah pangsa pasar global.
Uniview memiliki jajaran produk pemantauan video IP lengkap seperti kamera IP, alat transmisi,
NVR/Hybrid NVR, penyimpanan, VMS/aplikasi dan produk Layar, menjangkau berbagai sektor pasar
seperti retail, gedung, industri, pendidikan, komersial, pemantauan kota dan lain-lain.
Tujuan kami adalah menjadi perusahaan nomor satu di dunia dalam industri pemantauan video,
yang berupaya membangun dunia yang lebih aman dengan menyediakan produk-produk dan
layanan yang profesional, andal, dan mutakhir.

140

Hampir 100%

140 negara yang telah dijangkau

tingkat pertumbuhan tahunan di pasar luar negeri

13

years of IP video
surveillance experience

>15%
2011

2015

2016

2017

15% pendapatan
dialokasikan untuk
penelitian dan
pengembangan (R&D)
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AHLI DI BIDANG IP

Posisi 6 terbesar
Pangsa pasar global (2017 IHS Markit)

2017

Merilis solusi Ultra 265

Menaklukkan posisi 5 besar

2015

2016

Pertama yang merilis teknologi H.265
Telah Menjangkau 105 negara
Meluncurkan produk UKM luar negeri

No.8 di seluruh pasar global

2014

Memasuki pasar internasional

Ahli di bidang IP

2012
ke-3 di Tiongkok
Pertama yang merilis “High Quality Surveillance”
Terbesar

Uniview memulai pemantauan video pada awal 2005, dan
berdiri secara independen pada tahun 2011. Alih-alih menempuh jalan mudah, Uniview mengawali bisnis dari pemantauan
video IP, yang merupakan produsen pertama di Tiongkok saat
itu. Berbekal tim R&D yang inovatif dan kemampuan pengendalian mutu yang sangat baik, Pada tahun 2014 Uniview mulai
menjalani ke pasar internasional

2011
Pertama

2005

Dari Huawei & 3COM
Pertama yang menginovasi solusi pemantauan IP

yang merilis “High Quality Surveillance”
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TETAP SELANGKAH LEBIH MAJU

Tetap selangkah lebih maju

1477

Faktor apakah yang menentukan vitalitas suatu perusahaan?
Dalam pandangan kami yang terpenting adalah kemampuan dalam
berinovasi, Uniview juga telah menanamkan semangat-semangat kuat
dalam berinovasi di perusahaan.

1477 paten diajukan di
Tiongkok per bulan
Desember 2017

>15%
15% pendapatan dialokasikan
untuk penelitian dan
pengembangan (R&D)

Uniview selalu berpikir kedepan, untuk menciptakan produk-produk
handal yang mampu mengikuti segala lingkungan, dan peka dalam
menyesuaikan diri terhadap kondisi jaringan dan di dalam keadaan
cahaya tingkat yang sangat rendah, kami mencetuskan teknologi-teknologi inovatif dalam penelitian dan pengembangan produk.

No.1

>1600

dari segi kemampuan
inovasi per kapita

lebih dari 1600 karyawan R&D

4

4 R&D Center

83%

83% paten inovasi
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KUALITAS ADALAH YANG UTAMA

Kualitas adalah yang utama

Pengujian R&D yang Teliti

Uniview senantiasa memperluas batas kualitas tinggi.

37

Kami mencermati setiap elemen dan chip, memilih semua bahan
secara detail. Setiap detail dirancang, dibangun, dan dibuat secara
teliti sampai akhirnya produk memiliki kualitas yang terbaik di
industri.

22

418

37 kali uji fungsi
level produk

22 uji lingkungan
dan keandalan

418 uji papan

Sistem Jaminan Kualitas

8

Pemilihan Komponen

Uji kualitas
komponen

Pengembangan

Uji papan
sirkuit

Uji
sistem

Uji l
ingkungan
berat

Sistem peringatan risiko dan kontrol uji

Produksi ujicoba

Produksi skala besar

Penilaian
kemampuan
produksi

Uji fungsi
otomatisasi

Pemeriksaan
komponen s
ebelum
dirakit

201

8 kali pemeriksaan
sistem

Kualitas terjamin di seluruh proses pengembangan perangkat keras dan di sepanjang rentang umur produk

201 uji produk

Sertifikasi Kualitas

ISO9000/14000/18000

CMMI5

IC

BERHENTI

KC

BSMI

RCM
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ULTRA 265

Ultra 265
Fitur Kamera IP

Bukan sekadar teknologi kompresi, ini merupakan solusi yang dapat menghemat biaya sebesar 75%.
Uniview - Perusahaan penyedia solusi berbasis H.265 yang masuk dalam 3 besar

H.265+U-Code=UItra 265
Standar Industri

Kamera IP

Inovasi Algoritme

Transmisi

NVR/Hybrid NVR

Storage
(Penyimpanan)

Solusi H.265 Terbaik

VMS/Aplikasi

Produsen yang masuk dalam 3 besar
Memiliki jajaran produk dan solusi yang lengkap

S

U

Smart (Cerdas)
Deteksi wajah/Line crossing/
Penyusup/Pergantian kondisi/
Deteksi kehilangan fokus
Penyisihan audio/
Pelacakan Suara MIC3
Penghitungan orang
Pelacakan otomatis
LPR/Pengenalan wajah

P

U-Code

E

R

Picture (Gambar) Easy (Mudah)

Penurunan bitrate
hingga 95%

Seri StarView
resolusi tinggi 4K
120dB WDR
Smart IR
3D DNR
60fps

PoE Jarak Jauh
Plug & Play
3-Axis
Lensa vari-focal yang
digerakkan oleh motor
Kartu SD & ANR

Reliable (Andal)
Input tegangan yang luas
Tahan air berstandar IP67
Tahan Getaran & Guncangan
EMC

Fitur NVR

Layar

S

T

Storage
(Penyimpanan)

Tops
(Terbaik)

Ultra 265
RAID
Hot-swap
ANR
NAS

Tayangan terbaik
Jangkauan PoE terbaik
Kegunaan terbaik

A
Analysis
(Analisis)
VCA efisien
VCA ditingkatkan
Pencarian cerdas
Pemutaran-ulang cerdas

R
Reliable
(Andal)
Kualitas
Arsitektur
Perangkat keras
Perangkat lunak

KERJA SAMA MELIPATGANDAKAN
KEBERHASILAN
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Kerja sama
untuk keberhasilan
Pelanggan：Strategi penjualan, pemasaran, dan brand yang fleksibel
Pengiriman：Kemampuan pengiriman yang cepat
Skala：CAGR > 100%

Mitra VMS
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Tanggung Jawab Sosial

Tanggung Jawab Sosial
Uniview menyadari betul akan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Uniview bersertifikasi ISO14000 dan RoHS.
Kami berkomitmen untuk senantiasa ramah lingkungan dalam
produksi maupun pekerjaan.
Uniview juga menaruh kepedulian tinggi terhadap warga dan
masyarakat. Kami memandang bahwa sudah menjadi tanggung
jawab sosial kami untuk membantu sesama. Uniview memiliki
tim relawan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan amal
untuk membantu kalangan lemah.

