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u Λογισμικό εγγραφής και διαχείρισης για βίντεο μέσω
IP

u Συνδέστε έως και 64 πηγές βίντεο ανά σταθμό

u Υποστηρίζει συσκευές Bosch H.264/MPEG-4,
συσκευές MPEG-4 και JPEG τρίτων κατασκευαστών,
κάμερα ONVIF και κωδικοποιητές

u Υποστήριξη κάμερας HD/Megapixel

u Απεριόριστοι σταθμοί απομακρυσμένης λήψης

Με βάση την τεχνολογία DiBos, το Recording Station
χρησιμοποιεί τη δοκιμασμένη τεχνολογία διαχείρισης
βίντεο, εγγραφής και επικοινωνιών της Bosch και
προάγει την βιντεοπαρακoλούθηση μέσω IP σε νέα
επίπεδα. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα γενικών λύσεων
ασφαλείας για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών –
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, μεγάλων
καταστημάτων λιανικής, σιδηροδρομικών σταθμών,
κέντρων μεγαλουπόλεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων
και γραφείων.
Με το Recording Station μπορείτε να ανακτήσετε
ζωντανό και εγγεγραμμένο βίντεο από οποιοδήποτε
σημείο του δικτύου. Είτε επιτόπου είτε σε
απομακρυσμένες τοποθεσίες δικτύου το
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό μπορεί να έχει
γρήγορη και άνετη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες,
καθιστώντας το Recording Station την τέλεια λύση για
παρακολούθηση σε κατανεμημένα δίκτυα.
To Recording Station υποστηρίζει ζωντανή μετάδοση
και εγγραφή σε οποιαδήποτε ανάλυση, έως και 2048 x
1536 pixel (3 Megapixel), συμπεριλαμβανομένων
αναλύσεων ευρείας οθόνης HD. Διαχειρίζεται έως και

64 πηγές βίντεο IP (Bosch και τρίτων προμηθευτών)
που είναι συμβατές με τα ακόλουθα πρότυπα συμπίεσης
βίντεο:

• Bosch H.264
• Bosch MPEG-4
• Axis MPEG-4
• MJPEG μέσω HTTP και TFTP
• Υποστήριξη κάμερας ONVIF

Το μοναδικό, επεκτάσιμο γραφικό περιβάλλον χρήστη
(GUI) επιτρέπει την προβολή ζωντανών και
εγγεγραμμένων εικόνων από πολλαπλούς
απομακρυσμένους σταθμούς, ώστε να μπορούν να
προβληθούν σε έναν και μόνο υπολογιστή (σταθμός
λήψης). Με αυτή την πανίσχυρη λειτουργία οι
διαχειριστές ασφαλείας μπορούν να παρακολουθούν και
να επιβλέπουν ταυτόχρονα πολλαπλές τοποθεσίες,
ακόμα και εάν οι απομακρυσμένοι σταθμοί είναι
συνδεδεμένοι μέσω WAN.
Κάθε κάμερα προσφέρει λειτουργίες οριζόντιας
κίνησης, κλίσης και ζουμ εντός οθόνης από τοπικές ή
απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. Οι εικόνες
εμφανίζονται με ενδείξεις ημερομηνίας/ώρας,
τοποθεσίας, ονόματος κάμερας και την κατάσταση
συνδεδεμένων συσκευών όπως ανιχνευτών και
αισθητήρων.



To Recording Station μπορεί να προγραμματιστεί ώστε
να αποκρίνεται αυτόματα σε συγκεκριμένες καταστάσεις
και συμβάντα. Ως απόκριση σε συναγερμούς, το
σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εγγράφει
σε υψηλότερη ποιότητα και να μεταδίδει εικόνες ή
μηνύματα στο προσωπικό ασφαλείας.
Η αναπαραγωγή είναι εύκολη χάρη στις οικίες
λειτουργίες αναζήτησης και πλοήγησης με έλεγχο
γραφικής γραμμής χρόνου. Οι χρήστες μπορούν να
αναπαράγουν ταυτόχρονα και σε συγχρονισμό εγγραφές
από πολλαπλούς σταθμούς σε μία διασύνδεση. Οι
γρήγορες, ισχυρές λειτουργίες αναζήτησης εικόνων,
όπως η ευφυής ανίχνευση κίνησης, εξαλείφουν τις
χρονοβόρες, μη αυτόματες αναζητήσεις.
Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των βίντεο σε ένα αρχείο
με το πάτημα ενός κουμπιού - με όλα τα βίντεο να
φέρουν ψηφιακό υδατογράφημα για τη διασφάλιση της
αξιοπιστίας των εγγραφών. Μπορείτε ακόμα να κάνετε
εξαγωγή από πολλαπλές κάμερες από διαφορετικές
συσκευές εγγραφής. Χρησιμοποιήστε την
προγραμματισμένη εξαγωγή για την περιοδική
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των εγγραφών σας
σε διάφορες συσκευές αποθήκευσης, όπως εξωτερικές
συστοιχίες δίσκων και NAS (δικτυακά συνδεδεμένη
συσκευή αποθήκευσης).
Για να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο
ασφαλείας, κάθε πρόσβαση στο σύστημα ελέγχεται από
πολλαπλά επίπεδα εξουσιοδότησης χρήστη που
καθορίζουν επιμέρους δικαιώματα για κάθε χρήστη σε
πολύ λεπτομερές επίπεδο. Αυτά τα επίπεδα
εξουσιοδότησης καθορίζουν τι μπορεί να κάνει ένας
χρήστης στο σύστημα. Τα στοιχεία, όπως η προβολή και
ο έλεγχος κάμερας, η αναπαραγωγή και εξαγωγή
εγγραφών, όπως και οι επιτρεπόμενοι τύποι
διαμόρφωσης ρυθμίσεων συστήματος, μπορούν να
διαμορφωθούν μεμονωμένα.
Τα συμβάντα, όπως η σύνδεση, η αποσύνδεση, οι
αλλαγές κατάστασης, η μετάδοση εικόνας, η εξαγωγή
βίντεο και ο τερματισμός λειτουργίας συστήματος
καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων και μπορεί να
εισαχθούν εύκολα σε προγράμματα υπολογιστικού
φύλλου όπως το MS Excel. Υπάρχει ενσωματωμένη
δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας μέσω βίντεο για την
ανίχνευση οποιασδήποτε προσπάθειας αλλοίωσης των
εγγεγραμμένων εικόνων.
To Recording Station επιτρέπει διάφορες διασυνδέσεις
με άλλα συστήματα, όπως λύσεις πρόσβασης και
πίνακες συναγερμού της Bosch, αλλά και με εξωτερικά
συστήματα όπως τερματικά ATM και POS, συστήματα
πυροπροστασίας, εξοπλισμό λήψης αριθμού πινακίδων
κυκλοφορίας και λύσεις ανάλυσης περιεχομένου βίντεο.
Η ενσωμάτωση με άλλα συστήματα ασφαλείας και
διαχείρισης κτιρίων επιτυγχάνεται μέσω OPC (OLE για
τον έλεγχο διεργασιών). Όταν απαιτείται ακόμα πιο
στενή ενσωμάτωση, το σύστημα VideoSDK σας παρέχει
ένα πλήρες πακέτο εργαλείων δομοστοιχείων για
αναπαραγωγή, αναζήτηση, προβολή και πολλά
περισσότερα.

Χρησιμοποιήστε το Recording Station σε περιβάλλον
LAN με το Bosch Video Management System για να
προχωρήσετε σε μια πραγματική επιχειρηματική λύση
που παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο
χαρακτηριστικών, όπως κεντρική διαχείριση χρήστη,
συμβάντος και συναγερμού, σταθμούς εργασίας με
πολλαπλές οθόνες και χάρτες τοποθεσίας με
δυνατότητα ζουμ και ελέγχου CCTV μέσω
πληκτρολογίου.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου ο πελάτης επιθυμεί να μην
εξαρτάται από το υλικό, προσφέρουμε κλειδί υλικού
USB, το οποίο παρέχει μια μοναδική Υπογραφή
υπολογιστή (Dongle ID). Ωστόσο, εξακολουθεί να
υφίσταται η ανάγκη αδειοδότησης του Recording
Station μέσω εξουσιοδότησης λογισμικού και SLMS.
Αυτό το κλειδί υλικού USB μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που η Υπογραφή
υπολογιστή αλλάζει με κάθε εκκίνηση του Recording
Station που προκαλείται για παράδειγμα από

• το RAID που καλύπτει / τροποποιεί τα αναγνωριστικά
της μονάδας σκληρού δίσκου ή παρέχει δικό του,
κυρίως κρυπτογραφημένα, αναγνωριστικό υλικού

• τα Windows 7 / Server 2008 που εμφανίζουν μόνο τα
MAC που είναι συνδεδεμένα

• διάφορους χρήστες των Windows, που έχουν
διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στο υλικό του
υπολογιστή

Τεχνικά στοιχεία

Αναλύσεις εγγραφής QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, HD 720p, HD
1080p
Megapixel (αυθαίρετη ανάλυση JPEG έως
και 2048 x 1536 pixel)

Ταχύτητες εγγραφής ανά
κανάλι

PAL: 0,5 - 25 IPS
NTSC: 0,5 – 30 IPS

Υποστηριζόμενα codec/
πρωτόκολλα βίντεο

Bosch MPEG-4
Bosch H.264
Axis MPEG-4,
JPEG/MJPEG μέσω HTTP/TFTP
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Υποστηριζόμενες κάμερες
MPEG-4/H.264 IP της
Bosch

AutoDome Junior HD / HD IVA
AutoDome 100/200/300/500
AutoDome Easy IP / IP II / IP II E
Axis MPEG4 (όχι PTZ)
Dinion IP (MPEG4)
Dinion NBN-832V-P HD
Dinion NBN-921-P
Dinion NBx 4xx P / P IVA
Dinion NBx 4xx P SD / P SD IVA
Dinion NDx 4xx P SD / P SD IVA
Dinion HD 1080p D/N
Dinion NER-L2
Extreme IP
Κάμερες IP FlexiDome
FlexiDome NDN-921-P
FlexiDome NDx 4xx P / P IVA
FlexiDome HD 1080p D/N
NBC 255-P / 265 P / 225 P
NBC-255-W / NBC-265-W 265-W
NDC 265 P / 225-P / 225 P I
NDC-255-P / 255 P I
NDC-274 / 284
NTC-265-PI
NDN-265-PIO
NDN-822 x
AutoDome 700 IP
VG4 AutoDome (μονάδα H.264 IP)
VG5 AutoDome HD / SD
VOT 320V
NEI-30 Σύστημα απεικόνισης υπερύθρων
IVA

Υποστηριζόμενοι
κωδικοποιητές Bosch H.
264 και MPEG-4
(διακομιστές βίντεο)

VideoJet 10/1000
VideoJet X10 / X20 /X40
VideoJet X10 SN / X20 SN / X40 SN
VideoJet X1 XF / X1 XF W
VideoJet X20 XF E / X40 XF E
VIP10
VIP 1600 / 1600 XFM4
VIPX1 / VIPX1A / VIPX2 / VIPX2A / VIPX1
XF E
VJ8004 / VJ8004A
VJ8008 / VJ8008A

Υποστηριζόμενες κάμερες
JPEG IP της Bosch

Κάμερα NWC-0700/0800 Megapixel IP
Κάμερα NWC-0900 ημέρας/νύκτας
Megapixel IP

Υποστηριζόμενες κάμερες
JPEG IP από άλλους
κατασκευαστές

Κάμερες IP από τις Arecont Vision, Axis,
Mobotix, Sony και άλλες συμβατές
κάμερες που υποστηρίζουν HTTP/TFTP και
παρέχουν σταθερή διαδρομή σε εικόνα
JPEG

Υποστηριζόμενες κάμερες
ONVIF

AXIS M7014 Κωδικοποιητής βίντεο
AXIS P1347 Κάμερα δικτύου
AXIS P5534 Κάμερα δικτύου θόλου PTZ
AXIS Q6035 Κάμερα δικτύου θόλου PTZ
AXIS Q1604
Sony SNC-CH240
Panasonic WV-SC386 Σειρά PTZ

Μέγιστος αριθμός
συνδεδεμένων καμερών:

64

Μέγιστος αριθμός
διαμορφωμένων
απομακρυσμένων
σταθμών σε ένα σταθμό
λήψης

500 (μπορεί να διαμορφωθούν, ορατοί
στις λίστες συσκευών)

Αριθμός ταυτόχρονα
συνδεδεμένων
απομακρυσμένων
σταθμών σε έναν σταθμό
λήψης

Μέγιστος: 32

Υποστηριζόμενες γλώσσες Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά,
Ελληνικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά,
Ουγγρικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά,
Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά
και Τουρκικά

Πρόσβαση μέσω
προγράμματος
περιήγησης HTTP (WAN)

Πρέπει να εγκατασταθεί και να
διαμορφωθεί το IIS στο Bosch Recording
Station. Υπάρχει δυνατότητα ειδικής θύρας
HTTP.

BRS WebServer Απαιτείται ActiveX στο πρόγραμμα
περιήγησης.
Για Windows XP Professional:
έως και 3 συνδέσεις σε ένα σταθμό

Υποστηριζόμενα
λειτουργικά συστήματα

Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Windows Server 2008 (32-bit)
Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows XP Professional SP3 (32-bit)
Windows Server 2003 (32-bit)

Ελάχιστες απαιτήσεις για Η/Υ σταθμούς εργασίας που
εκτελούν το Bosch Recording Station (Συσκευή
εγγραφής και Δέκτη)

Μέγιστη ταχύτητα
εγγραφής

50 Mbit/s

CPU Επεξεργαστής Core 2 Duo

Μνήμη RAM 2 GB

Κάρτα γραφικών 32-Bit βάθος χρώματος (DirectX 9
υποστήριξη υλικού, χωρίς κοινόχρηστη
μνήμη)

Ελεύθερος χώρος στο
σκληρό δίσκο

2 GB στο διαμέρισμα συστήματος

Διαμέρισμα εγγραφής Αποκλειστικό διαμέρισμα για εγγραφή (π.χ.
D:)

Κάρτα δικτύου 1000 Base-T, Gbit

Συνιστώμενες κάρτες γραφικών

τυπικής απόδοσης NVIDIA FX380
NVIDIA FX580

υψηλής απόδοσης NVIDIA FX1700
NVIDIA FX1800
NVIDIA FX4800
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Ελάχιστες απαιτήσεις για πλατφόρμες διακομιστών με
Bosch Recording Station (μόνο συσκευή εγγραφής)

Μέγιστη ταχύτητα
εγγραφής

100 Mbit/s (χωρίς τοπική προβολή)

CPU quad-core Intel
Επεξεργαστής Xeon 5504 (2,0 GHz)

Μνήμη RAM 4 GB

Διαμέρισμα εγγραφής Αποκλειστικό διαμέρισμα (π.χ. D:) για
εγγραφή, δυνατότητα επέκτασης
αποθήκευσης με συστοιχίες δίσκων που
είναι άμεσα συνδεδεμένες στην εσωτερική
θύρα SCSI

Υποστηριζόμενες
συστοιχίες δίσκων

Συστοιχία δίσκου DVA-xxK-xxxxxRA SCSI
Συστοιχία δίσκου DVA-08E-xxxxxRA SCSI,
χωρίς αλυσιδωτή σύνδεση, φυσικός χώρος
αποθήκευσης έως και 16 TB

Υποστηριζόμενοι
διακομιστές

MHW-S360xx-xx, MHW-S380xx-xx

Διακομιστές αναφοράς HP DL360/DL380

Χαρακτηριστικά συμβατότητας/ενσωμάτωσης
συσκευής

Bosch Video Management
System

Έκδοση 3.0.
Απαιτεί συνδέσεις 1 Gbit/s σε κεντρικό
διακομιστή και σταθμό εργασίας.
επικοινωνία μέσω θύρας TCP 135 συν 4
θύρες TCP και 4 θύρες UDP, δυναμικά
εκχωρημένες στο εύρος από 1025 ως
65535

Ενσωμάτωση ATM DTP3N μέσω RS232 (μόνο EMEA)

Ενσωμάτωση διακομιστή
IP

Οποιοσδήποτε διακομιστής IP χρησιμοποιεί
σύνδεση υποδοχής για επικοινωνία

Ενσωμάτωση πίνακα
συναγερμού (ανίχνευση
εισβολής, πυρκαγιάς,
πρόσβασης)

Ενσωμάτωση μέσω RS232:
AZ1010, BZ500, BZ1012, BZ1060,
FPA5000, Πίνακες Σειράς G, NZ500,
NZ1008, NZ1012, NZ1060, UEZ,
UGM2020

Ψηφιακές μονάδες
εισόδου/εξόδου

Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι Advantech
ADAM-6017, ADAM-6018, ADAM-6022,
ADAM-6024, ADAM-6050, ADAM-6050-
W, ADAM-6051, ADAM-6051-W,
ADAM-6052, ADAM-6055, ADAM-6060,
ADAM-6060-W, ADAM-6066,

Διακομιστής OPC Ο διακομιστής DiBos 8 OPC (v8.7)
υποστηρίζει επίσης το Bosch Recording
Station και πρέπει να εγκατασταθεί
χωριστά. Το αρχείο εγκατάστασης
περιλαμβάνεται στο DVD ρύθμισης
Σημείωση: Ο διακομιστής OPC δεν
υποστηρίζεται στα Windows 7 και τον
Windows Server 2008

Εικονικές είσοδοι Έως και 132 εικονικές είσοδοι

Πληροφορίες παραγγελίας

Θήκη DVD + εγχειρίδιο χωρίς άδεια χρήσης
Θήκη DVD και εγχειρίδιο σταθμού εγγραφής, χωρίς
άδεια χρήσης
Αρ. παραγγελίας BRS-DVD-00A

Θήκη DVD + Εγχειρίδιο καμερών 16 IP
Θήκη DVD και εγχειρίδιο σταθμού εγγραφής,
περιλαμβάνεται βασική άδεια χρήσης για 16 κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS-DVD-16A

Θήκη DVD + Εγχειρίδιο καμερών 32 IP
Θήκη DVD και εγχειρίδιο σταθμού εγγραφής,
περιλαμβάνεται βασική άδεια χρήσης για 32 κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS-DVD-32A

Αξεσουάρ λογισμικού

Βασική άδεια χρήσης για 4 κάμερες IP (ηλεκτρονική
άδεια)
Βασική άδεια χρήσης σταθμού εγγραφής για 4 κάμερες
IP
Αρ. παραγγελίας BRS-BASE-04A

Βασική άδεια χρήσης για 8 κάμερες IP (ηλεκτρονική
άδεια)
Βασική άδεια χρήσης σταθμού εγγραφής για 8 κάμερες
IP
Αρ. παραγγελίας BRS-BASE-08A

Βασική άδεια χρήσης για 16 κάμερες IP (ηλεκτρονική
άδεια)
Βασική άδεια χρήσης σταθμού εγγραφής για 16
κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS-BASE-16A

Βασική άδεια χρήσης για 32 κάμερες IP (ηλεκτρονική
άδεια)
Βασική άδεια χρήσης σταθμού εγγραφής για 32
κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS-BASE-32A

Άδεια επέκτασης για 4 κάμερες IP (ηλεκτρονική άδεια)
Άδεια επέκτασης σταθμού εγγραφής για 4 επιπλέον
κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS-XCAM-04A

Άδεια επέκτασης για 8 κάμερες IP (ηλεκτρονική άδεια)
Άδεια επέκτασης Recording Station για 8 επιπλέον
κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS-XCAM-08A

Άδεια επέκτασης για 16 κάμερες IP (ηλεκτρονική άδεια)
Άδεια επέκτασης Recording Station για 16 επιπλέον
κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS_XCAM-16A

Άδεια επέκτασης για 32 κάμερες IP (ηλεκτρονική άδεια)
Άδεια επέκτασης Recording Station για 32 κάμερες IP
Αρ. παραγγελίας BRS-XCAM-32A
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Άδεια χαρακτηριστικού γέφυρας POS ATM (ηλεκτρονική
άδεια)
Άδεια χαρακτηριστικού σταθμού εγγραφής για
ενσωμάτωση γέφυρας ATM/POS
Αρ. παραγγελίας BRS-FATM-A

Άδεια χαρακτηριστικού διακομιστή IP (ηλεκτρονική
άδεια)
Άδεια χαρακτηριστικού σταθμού εγγραφής για
συνδέσεις υποδοχής διακομιστή IP
Αρ. παραγγελίας BRS-FIPS-A

Άδεια χαρακτηριστικού πίνακα ασφαλείας (ηλεκτρονική
άδεια)
Άδεια χαρακτηριστικού σταθμού εγγραφής για
ενσωμάτωση πίνακα ασφαλείας
Αρ. παραγγελίας BRS-FPAN-A

Άδεια χαρακτηριστικού εγγραφής CD/DVD για το σταθμό
λήψης (ηλεκτρονική άδεια)
Άδεια χαρακτηριστικού Recording Station (Δέκτη)
εγγραφής CD/DVD
Αρ. παραγγελίας BRS-FWRI-A

Κλειδί υλικού USB BRS
Κλειδί υλικού USB του Recording Station. Παρέχει ένα
μοναδικό ID για τις συχνές αλλαγές υπογραφής
υπολογιστή.
Αρ. παραγγελίας BRS-DNGL-A

Άδεια χρήσης επίδειξης 30 ημερών (ηλεκτρονική άδεια)
Άδεια επίδειξης σταθμού εγγραφής για 32 κάμερες IP
(λήγει μετά από 30 ημέρες)
Αρ. παραγγελίας BRS-DEMO-32A
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