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Wyłącznym dystrybutorem MAZi w Polsce jest GDE Polska.

 Broszura ma na celu:

• prezentację marki MAZi

• zapoznanie z dostępnym darmowym oprogramowaniem przeznaczonym dla urządzeń MAZi

O MAZi

MAZi  to  europejska  marka  na  rynku  CCTV.  MAZi  powstała  na  początku  2013  roku  dzięki
współpracy 4 firm z sektora zabezpieczeń posiadających wieloletnie doświadczenie w tej branży.

MAZi – w języku greckim μαζι – znaczy „razem”. Oddaje to przesłanie towarzyszące powstaniu tej
marki oraz ideę szerokiej współpracy z partnerami.

Celem jest dostarczenie pełnej oferty rozwiązań i produktów z zakresu zabezpieczeń technicznych.
Obecnie koncentrujemy się na systemach telewizji dozorowej, jednak ciągle rozbudowujemy ofertę.

https://www.gde.pl/
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Główną  ideą  MAZi  jest  dostarczanie  najlepszych  i  najnowszych  rozwiązań  bezpieczeństwa  w
atrakcyjnych cenach. Chcemy pomagać naszym partnerom w osiąganiu większej konkurencyjności
oraz korzyści dla ich firm.

Naszą  filozofią  jest  dostarczenie  wyjątkowego  wsparcia  i  obsługi  posprzedażowej  dla  naszych
partnerów co jest kluczowe dla naszej działalności od samego początku - tak budujemy zaufanie i
reputację.

Pełną ofertę marki MAZi znajdziesz na gde.pl - telewizja dozorowa

Oferta obejmuje m. in.:

• rejestratory hybrydowe (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP) od 4 do 32 kanałów

• rejestratory IP od 4 do 256  kanałów

• kamery analogowe HD oraz IP od 2 do 8Mpx

• kamery PTZ analogowe HD oraz IP 

• akcesoria:

◦ uchwyty ścienne, słupowe, sufitowe

◦ puszki montażowe

◦ reflektory IR

https://www.gde.pl/
https://www.gde.pl/telewizja-dozorowa
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Darmowa chmura
Chmura MAZi służy do zdalnego połączenia z rejestratorem bez konieczności konfiguracji routera
oraz posiadania zewnętrznego adresu IP.
Chmura MAZi pozwala na połączenie z rejestratorem po prostym założeniu konta (potrzebny jest e-
mail)  i  dodaniu do niego rejestratora (potrzebny jest  kod QR odczytany z urządzeniu lub jego
numer seryjny).

Darmowe oprogramowanie

• CMS-MAZi dla Windows oraz MacOS
• CTR-MAZi dla Android oraz iOS
• Batch Configuration
• SADPTool

https://www.gde.pl/
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Dostępny jest scentralizowany system zarządzania CMS-MAZi pozwalający połączyć wszystkie 
urządzenia w sieciowy system monitoringu za pomocą jednego oprogramowania, w tym również 
urządzenia z różnych lokalizacji.

• oprogramowanie jest darmowe dla wszystkich klientów MAZi
• zarządzanie za pomocą prostego interfarce'u graficznego
• efektywne zarządzanie rozległym system z jednego komputera, jeśli jesteś poza swoim 

systemem możesz otrzymywać powiadomienia przez e-mail lub aplikację mobilną 

CMS-MAZi zaprojektowano tak by maksymalnie uprościć obsługę, lecz bez uszczerbku dla jego 
rozbudowanych funkcji. Interface użytkownika jest czytelny i intuicyjny pozwalając na wygodne 
konfigurowanie opcji od ustawień wideo po zarządzanie użytkownikami.

Najważniejsze funkcje:
• podgląd na żywo
• przeszukiwanie i odtwarzanie nagrań
• możliwość pracy przy małej przepustowości łącza (może wymagać dodatkowej 

konfiguracji kamer i rejestratora)
• zarządzanie alarmami
• zarządzanie funkcjami wideo
• integracja z e-mapą
• zarządzanie prawami użytkowników
• obsługa kamer rybie oko (fish-eye) oraz PTZ
• obsługa rozpoznawania twarzy oraz kontroli dostępu
• współpraca z kamerami LPR

https://www.gde.pl/
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Mobilna aplikacja CTR-MAZi stworzona jest do obsługi kamer i rejestratorów MAZi.

Najważniejsze funkcje:
• dostęp przez chmurę Cloud P2P - chmura pozwala połączyć się z naszym urządzeniem 

nawet gdy nie posiadamy routowalnego adresu IP oraz dostępu do routera
• dostęp przez adres IP
• podgląd na żywo
• odtwarzanie nagrań
• powiadomienia Push
• udostępnienie wybranych urządzeń z wybranymi uprawnieniami innym użytkownikom 

chmury

Batch Configuration to program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową
cechą  jest  możliwość  konfiguracji  wielu  urządzeń  a  zwłaszcza  kamer  IP,  równocześnie.  Np.
możemy włączyć i stworzyć użytkownika ONVIF równocześnie w wielu kamerach, unikamy w ten
sposób logowania się do każdej z kamery z osobna przez przeglądarkę i  pracochłonnej ręcznej
konfiguracji.

Program znacząco przyspiesza i upraszcza uruchamianie systemów CCTV a także ich późniejszą
obsługę.

Najważniejsze funkcje:
• wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci
• program jest przeznaczony do kamery serii H (np. IWH-xx, IDH-xx). Może też służyć do

zarządzania  kamerami  serii  N  (IWN-xx,  IVN-xx),  lecz  do  kamer  serii  N  zalecamy
program AllConfig 1.0.1.48

• aktywacja urządzeń, w tym aktywacja wielu urządzeń jednocześnie

https://www.gde.pl/
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• przydzielanie  adresów  IP,  możliwe  jest  przydzielenie  adresu  IP  wielu  urządzeniom
jednocześnie

• aktualizacja firmware'u w wielu urządzeniach jednocześnie
• przywrócenie ustawień fabrycznych
• podgląd
• i inne

Kolejny program narzędziowy to SADPTool, służący do aktywacji i zarządzania kamerami IP oraz
rejestratorami marki MAZi.

SADPTool obsługuje wszystkie rejestratory MAZi (np. INVR-xx, IMVR-xx, ADVR-xx, HTVR-xx,
HAVR-xx,  HSVR-xx,  HDVR-xx,  HXVR-xx,  z  wyjątkiem  serii  S,  tu  stosujemy  program
PlatformSetup) oraz kamery IP.

Najważniejsze funkcje:
• wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci
• program jest przeznaczony do kamery serii H (np. IWH-xx, IDH-xx) ale może też służyć

do zarządzania kamerami serii N (IWN-xx, IVN-xx). Do kamer serii N zalecamy program
AllConfig 1.0.1.48.

• aktywacja urządzeń, w tym aktywacja wielu urządzeń jednocześnie
• przydzielanie  adresów  IP,  możliwe  jest  przydzielenie  adresu  IP  wielu  urządzeniom

jednocześnie
• filtrowanie urządzeń po nazwie
• umożliwia samodzielnego odblokowania rejestratora w przypadku zapomnienia hasła:

◦ za pomocą pliku GUID generowanego podczas aktywacji urządzenia
◦ za pomocą pytań bezpieczeństwa skonfigurowanych podczas aktywacji urządzenia

• usunięcie urządzenia z konta w chmurze P2P, nawet gdy nie znamy konta do jakiego
zostało ono dodane

Jeśli  potrzebujesz  pomocy  przy  doborze  urządzeń  lub  pojawił  się  jakiś  problem  podczas
uruchomienia:

- zadzwoń:

tel: 12 256 50 25; 12 256 50 35

- napisz:
e-mail: cctv@gde.pl

https://www.gde.pl/
mailto:cctv@gde.pl

