
"Sertifikalı Dolandırıcılık Denetçileri (CEF'ler), kuruluşların yıllık gelirlerinin %5'ini çalışanların 
yaptığı hırsızlık, dolandırıcılık veya mesleki suistimaller nedeniyle kaybettiğini tahmin ediyor."
Kaynak: ACFE Global Study on Occupational Fraud & Abuse 2020* (ACFE Mesleki Dolandırıcılık ve Kötüye Kullanıma İlişkin Küresel Araştırma)

Hırsızlığı önleme - Varlıkların çalınması, tesislere izinsiz girilmesi 
veya çalışanlarla ilgili hırsızlık nedeniyle birçok işletme için yaygın bir 
durumdur. Bu nedenle, etkisini azaltmak için önlemler alınmalıdır. 
İş yerinin sürekli izlenmesi yoluyla, değerli varlıkların elde tutulması 
tamamen garanti edilebilir. Mesai saatleri dışında gözetlemede hareket 
algılama işlevlerinin kullanılması, olası zorla girme girişimlerine yanıt 
verilmesini sağlarken yüz tanıma, suçluların kimliğinin belirlenmesine 
yardımcı olabilir. 

Bilançoların zaten büyük baskı altında olduğu bir dönemde, işletmelerdeki suç, dolandırıcılık ve endüstriyel casusluktan 
kaynaklanan tehditler de giderek daha şiddetli hale geliyor. Hem içeriden hem de dışarıdan bir dizi farklı potansiyel kaynağın 
sorumlu olmasıyla, bir şirketin karlılığına, pazar payına veya itibarına önemli zararlar verilebilir.

Sertifikalı Dolandırıcılık Denetçileri Derneği (ACFE) tarafından yayınlanan bir raporda dolandırıcılıkla mücadele uzmanları, kuruluşların 
gelirlerinin yaklaşık %5'inin her yıl çalışanların yaptığı hırsızlık, dolandırıcılık veya mesleki suistimaller nedeniyle kaybedildiğini tahmin 
ediliyor. Bu, gelişmiş gözetim sistemlerinin uygulanmasının son derece önemli olmasının nedenlerinden biridir; ihtiyaç duyulan yatırım, 
elde edilen çeşitli temel faydalarla kolayca gerekçelendirilir. 
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Fikri mülkiyeti koruma - Gözetim sistemlerinin, çeşitli dolandırıcılık 
davranışlarını ortaya çıkarmada da oldukça etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. Şüpheli faaliyetleri kaydetmek, gözetim sistemlerinin 
bir iş ortamında uygulanabileceği yöntemler arasındadır. Bunlar, 
hassas belgeleri değiştiren veya bir şirketin fikri mülkiyet haklarını 
tehlikeye atacak öğelerin fotoğraflarını çeken kişileri içerebilir. 
Kaydedilen video görüntüleri, önceki olayların izini sürmek için 
kullanılabilir, böylece kanıtlar derlenebilir. 

Çalışanları koruma - Personelin güvenli ve emniyetli bir ortamda 
çalışabilmesini sağlamak, herhangi bir işletme için kesinlikle önemli 
noktalardan biridir. Sonuç olarak, uygun şekilde konumlandırılmış 
kameralar kullanılarak ofislerin veya kurumsal kampüslerin giriş/
çıkışlarının 24 saat izlenmesi çok önemlidir. 

Toshiba'nın yüksek performanslı veri depolama teknolojisi, 
işletme gözetim sistemleri için optimize edilmiştir ve şirketlerin 
çalışanlarını, varlıklarını ve fikri mülkiyetlerini korumalarına 
yardımcı olur. 6 TB'ye kadar kapasite sürümleri bulunan 
Toshiba'nın S300 HDD'leri, olağanüstü kalite ve güvenilirliği 

HDD Önerileri
birleştiren depolama çözümleri sunar. 64 adede kadar yüksek 
çözünürlüklü video kamerayı aynı anda destekleyen bu HDD'ler, 
her büyüklükteki işletmenin gözetim operasyonlarına dahil 
edilebilir.
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S300

Kapasite 6 TB 4 TB 2 TB 1 TB

Form faktörü 3,5“

Arabirim SATA

Desteklenen kamera 
sayısı 64 adede kadar 32 adede kadar

Dönüş hızı (rpm) 5.400 rpm 5.400 rpm 5.400 rpm 5.700 rpm

7/24 çalışma Evet

Arabellek 256 MB 256 MB 128 MB 64 MB

Sınırlı garanti (yıl) 3

Kullanım alanı • Gözetim Sistemi Dijital Video Kaydediciler (sDVR)
• Gözetim Sistemi Ağ Video Kaydediciler (sNVR)
• Karma sDVR (analog ve IP)


