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u Software de gravação e gestão para vídeo IP

u Ligue até 64 fontes de vídeo por estação

u Suporta Bosch H.264/MPEG-4, dispositivos MPEG-4
e JPEG de outros fabricantes, codificadores e
câmaras em conformidade com a norma ONVIF

u Suporte de câmara HD/Megapixéis

u Número ilimitado de estações de recepção remota

Desenvolvida a partir da tecnologia DiBos, a Recording
Station utiliza a comprovada tecnologia de
comunicação, gravação e gestão de vídeo da Bosch,
levando a vigilância baseada em IP a um novo nível. É
também uma parte integrante das soluções gerais de
segurança para muitas aplicações, incluindo bancos,
grandes superfícies comerciais, estações de caminhos-
-de-ferro, centros comerciais, instalações industriais e
edifícios de escritórios.
Com a Recording Station, pode obter vídeo em directo
ou gravado a partir de qualquer ponto da rede. Quer
esteja no local ou num ponto remoto da rede, o
pessoal autorizado tem acesso fácil e prático a todas
as informações, o que torna a Recording Station a
solução perfeita para vigilância em redes distribuídas.
A Recording Station suporta visualização e gravação
em directo em qualquer resolução até 2048 x 1536
pixéis (3 megapixéis), incluindo resoluções em
formato de ecrã panorâmico HD. Faz a gestão de, no
máximo, 64 fontes de vídeo IP (da Bosch e de outros
fabricantes) que sejam compatíveis com as seguintes
normas de compressão de vídeo:

• Bosch H.264
• Bosch MPEG-4
• Axis MPEG-4
• MJPEG via HTTP e TFTP

• Suporte de câmara em conformidade com a norma
ONVIF

A interface gráfica do utilizador (GUI) expansível e
única permite que as imagens em directo e as imagens
gravadas de várias estações remotas sejam
visualizadas num único PC (estação receptora). Com
esta poderosa função, os responsáveis pela segurança
podem monitorizar e supervisionar vários locais em
simultâneo, mesmo se as estações remotas estiverem
ligadas através de uma WAN.
Cada câmara proporciona uma função de controlo da
rotação horizontal/vertical e zoom no ecrã, em
instalações locais ou remotas. As imagens são
apresentadas com a data/hora, local, nome da câmara
e estado dos dispositivos ligados, como, por exemplo,
detectores e sensores.
A Recording Station pode ser programada para reagir
a determinadas situações e eventos de forma
automática. Na resposta a alarmes, o sistema pode ser
programado para gravar com uma qualidade mais
elevada e para transmitir imagens ou mensagens ao
pessoal afecto à segurança.
A reprodução é fácil graças a funções de pesquisa e
navegação familiares, comandadas por um controlo
gráfico de escala de tempo. Os utilizadores podem
reproduzir gravações de várias estações em
simultâneo e de forma sincronizada numa única



interface. As poderosas e rápidas funções de pesquisa
de imagens, como a Pesquisa inteligente de
movimentos, eliminam as demoradas pesquisas
manuais.
Para exportar o vídeo para um arquivo basta apenas
um toque num botão - todas as imagens ficam com
marcas de água digitais para garantir a credibilidade
das gravações. Também é possível exportar várias
câmaras de diferentes gravadores. Utilize a exportação
agendada para efectuar cópias de segurança
recorrentes das suas gravações em vários dispositivos
de armazenamento, tais como conjuntos de discos
externos e NAS (armazenamento ligado à rede).
Para assegurar a mais elevada segurança, todo o
acesso ao sistema é controlado por múltiplos níveis de
autorização para utilizadores, que determinam as
permissões individuais para cada utilizador a um nível
muito elevado de detalhe. Estes níveis de autorização
determinam o que um utilizador pode fazer no
sistema. Elementos como a visualização e o controlo
de uma câmara, a reprodução e a exportação das
gravações e ainda os tipos de definições de
configuração possíveis, podem ser configurados
individualmente.
Os diversos eventos, como início de sessão, final de
sessão, alterações de estado, transmissão de imagens,
exportação de vídeos e encerramento do sistema, são
registados numa base de dados e podem ser
facilmente importados para programas de folhas de
cálculo, como o MS Excel. Com o objectivo de
detectar qualquer tentativa de alterar as imagens
gravadas, está incorporada a autenticação de vídeo.
A Recording Station dispõe de várias interfaces com
outros sistemas, como soluções de acesso e painéis
de alarme da Bosch, e com sistemas externos, como
terminais de ATM e POS, sistemas de alarme contra
incêndios, equipamento de captura de placas de
matrícula e soluções de análise de conteúdos de
vídeo.
A integração com outros sistemas de segurança e
gestão de edifícios é conseguida com o OPC (OLE
para controlo de processos). Quando for necessário
uma integração ainda mais estreita, o nosso VideoSDK
proporciona uma caixa de ferramentas completa de
módulos para reprodução, pesquisa, visualização e
muito, muito mais.
Utilize a Recording Station num ambiente LAN com o
Video Management System da Bosch para avançar
para uma verdadeira solução empresarial que
proporciona um conjunto abrangente de funções, tais
como gestão centralizada de utilizadores, de eventos e
de alarmes, estações de trabalho multimonitores com
mapas das instalações com zoom e controlo CCTV por
teclado.
Para casos especiais, em que o cliente pretende ter
hardware independente, oferecemos um dongle USB
que proporciona uma assinatura digital exclusiva (ID

do dongle). Continua a ser necessário obter uma
licença para a Recording Station através de uma
autorização de software e SLMS.
Este dongle USB também pode ser utilizado se a
assinatura digital for alterada sempre que a Recording
Station é iniciada devido, por exemplo,

• ao sistema RAID que protege/altera as IDs do HDD ou
fornece uma ID de hardware própria (codificada)

• ao Windows 7/Server 2008 que mostra apenas os
MACs que estão efectivamente ligados

• a diferentes utilizadores do Windows que têm
diferentes permissões para aceder ao hardware do
PC

Especificações Técnicas

Resoluções de gravação QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, HD 720p, HD
1080p
Megapixéis (resolução JPEG arbitrária até
2048 x 1536 pixéis)

Velocidades de gravação
por canal

PAL: 0,5 - 25 IPS
NTSC: 0,5 – 30 IPS

Codecs/protocolos de
vídeo suportados

Bosch MPEG-4
Bosch H.264
Axis MPEG-4,
JPEG/MJPEG via HTTP/TFTP

Câmaras IP MPEG-4/H.
264 da Bosch suportadas

AutoDome Junior HD/HD IVA
AutoDome 100/200/300/500
AutoDome Easy IP/IP II/IP II E
Axis MPEG-4 (sem PTZ)
Dinion IP (MPEG-4)
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
FlexiDome IP
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
AutoDome VG4 (módulo IP H.264)
AutoDome VG5 HD/SD
VOT 320 V
NEI-30 Câmara com infravermelhos IVA
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Codificadores H.264 e
MPEG-4 da Bosch
suportados (servidores
de vídeo)

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

Câmaras IP JPEG da
Bosch suportadas

NWC-0700/0800 Câmara IP Megapixel
NWC-0900 Câmara IP Megapixel Dia/
Noite

Suporte de câmaras IP
JPEG de outros
fabricantes

Câmaras IP da Arecont Vision, Axis,
Mobotix, Sony e outras câmaras
compatíveis que suportem HTTP/TFTP e
forneçam um caminho fixo para imagens
JPEG

Câmaras em
conformidade com a
norma ONVIF suportadas

AXIS M7014 Codificador de vídeo
AXIS P1347 Câmara de rede
AXIS P5534 Câmara dome de rede PTZ
AXIS Q6035 Câmara dome de rede PTZ
AXIS Q1604
Sony SNC-CH240
Panasonic WV-SC386 Série PTZ

Número máximo de
câmaras ligadas:

64

Número máximo de
estações remotas
configuradas numa
estação receptora

500 (podem ser configuradas, visíveis na
lista de dispositivos)

Número de estações
remotas ligadas em
simultâneo a uma estação
receptora

Máximo: 32

Idiomas suportados Checo, dinamarquês, holandês, alemão,
grego, inglês, finlandês, francês, húngaro,
italiano, norueguês, polaco, português,
russo, espanhol, sueco e turco.

Acesso a browser HTTP
(WAN)

A IIS deve estar instalada e configurada na
Bosch Recording Station. É possível a
existência de uma porta HTTP
personalizada.

Servidor Web da BRS ActiveX necessário no browser.
Para Windows XP Professional:
máximo de 3 ligações a uma estação

Sistemas operativos
suportados

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

Requisitos mínimos para PCs da estação de trabalho
executarem a Bosch Recording Station (Gravador e
Receptor)

Velocidade máxima de
gravação

50 Mbit/s

CPU CPU Core 2 Duo

RAM 2 GB

Placa gráfica Profundidade de cor de 32 bits (suporte
de hardware DirectX 9, sem memória
partilhada)

Espaço livre em disco 2 GB na partição do sistema

Partição de gravação Partição dedicada (ex. D:) para gravação

Adaptador de rede 1000 Base-T, Gbit

Recomendações para a placa gráfica

desempenho padrão NVIDIA FX380
NVIDIA FX580

desempenho elevado NVIDIA FX1700
NVIDIA FX1800
NVIDIA FX4800

Requisitos mínimos para as plataformas de servidor
executarem a Bosch Recording Station

Velocidade máxima de
gravação

100 Mbit/s (sem visualização local)

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

RAM 4 GB

Partição de gravação Partição dedicada (ex. D:) para gravação,
expansão de armazenamento possível
com conjuntos de discos ligados
directamente à porta SCSI interna

Conjuntos de discos
suportados

Conjunto de discos SCSI DVA-xxK-
-xxxxxRA
Conjunto de discos SCSI DVA-08E-
-xxxxxRA;
sem "daisy chain", máx. 16 TB de
armazenamento físico

Servidores suportados MHW-S360xx-xx, MHW-S380xx-xx

Servidores HP de
referência

DL360/DL380

Funções de compatibilidade/integração de
dispositivos

Video Management
System da Bosch

Versão 3.0.
Requer ligações de 1 Gbit/s ao servidor
central e à estação de trabalho;
comunicação através da porta TCP 135
mais 4 portas TCP e 4 portas UDP
atribuídas dinamicamente no intervalo
entre 1025 e 65535

Integração com ATM DTP3N via RS232 (apenas EMEA)

Integração com
servidores IP

Qualquer servidor IP que utilize ligações
por tomada para comunicação

Integração com painel de
alarme (intrusão,
incêndio, acesso)

Integração via RS232:
AZ1010, BZ500, BZ1012, BZ1060,
FPA5000, Painéis da série G, NZ500,
NZ1008, NZ1012, NZ1060, UEZ,
UGM2020
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Módulos E/S digitais E/S digital 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,

Servidor OPC O servidor DiBos 8 OPC (v8.7) também
suporta a Bosch Recording Station e deve
ser instalado em separado. O ficheiro de
instalação está incluído no DVD de
configuração
Nota: o servidor OPC não é suportado
pelo Windows 7 nem pelo Windows
Server 2008

Entradas virtuais Até 132 entradas virtuais

Como encomendar

Caixa DVD + Manual sem licença
Caixa DVD da Estação de gravação e Manual, sem
Licença
N.º de encomenda BRS-DVD-00A

Caixa DVD + Manual para 16 câmaras IP
Caixa DVD da Estação de gravação e Manual, Licença
base para 16 câmaras IP incluída
N.º de encomenda BRS-DVD-16A

Caixa DVD + Manual para 32 câmaras IP
Caixa DVD da Estação de gravação e Manual, Licença
base para 32 câmaras IP incluída
N.º de encomenda BRS-DVD-32A

Opções de software

Licença base para 4 câmaras IP (e-license)
Licença base da Estação de gravação para 4 câmaras
IP
N.º de encomenda BRS-BASE-04A

Licença base para 8 câmaras IP (e-license)
Licença base da Estação de gravação para 8 câmaras
IP
N.º de encomenda BRS-BASE-08A

Licença base para 16 câmaras IP (e-license)
Licença base da Estação de gravação para 16 câmaras
IP
N.º de encomenda BRS-BASE-16A

Licença base para 32 câmaras IP (e-license)
Licença base da Estação de gravação para 32 câmaras
IP
N.º de encomenda BRS-BASE-32A

Licença de expansão para 4 câmaras IP (e-license)
Licença de expansão da Estação de gravação para 4
câmaras IP
N.º de encomenda BRS-XCAM-04A

Licença de expansão para 8 câmaras IP (e-license)
Licença de expansão da Recording Station para 8
câmaras IP adicionais
N.º de encomenda BRS-XCAM-08A

Licença de expansão para 16 câmaras IP (e-license)
Licença de expansão da Recording Station para 16
câmaras IP adicionais
N.º de encomenda BRS_XCAM-16A

Licença de expansão para 32 câmaras IP (e-license)
Licença de Expansão da Recording Station para 32
câmaras IP
N.º de encomenda BRS-XCAM-32A

Licença para função ATM POS bridge (e-license)
Licença da Estação de gravação para função de
integração ATM/POS bridge
N.º de encomenda BRS-FATM-A

Licença para função Servidor IP (e-license)
Licença da Estação de gravação para função de ligação
a tomada de Servidor IP
N.º de encomenda BRS-FIPS-A

Licença para função de Painel de segurança (e-license)
Licença da Estação de gravação para função de
integração com Painel de segurança
N.º de encomenda BRS-FPAN-A

Licença para função de gravação em CD/DVD para Re-
ceptor (e-license)
Licença para função de gravação em CD/DVD para
Recording Station (Receptor)
N.º de encomenda BRS-FWRI-A

Dongle USB da BRS
Dongle USB da Recording Station. Fornece uma ID
única caso a assinatura digital mude frequentemente.
N.º de encomenda BRS-DNGL-A

Licença de demonstração de 30 dias (e-license)
Licença de demonstração da Estação de gravação para
32 câmaras IP (expira após 30 dias)
N.º de encomenda BRS-DEMO-32A
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