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BVIP Lite Suite installationspakke
Med denne installationspakke får du en management
arbejdsstation med nem og intuitiv videostyring.
Installationspakken indeholder Viewer, Archive Player,
Configuration Manager og det tilhørende softwaremiljø.
Antallet af licenser, der oprettes i forbindelse med
installationen, kan derefter tilpasses den enkelte løsnings
behov og konfigureres til at fungere som selvstændig
arbejdsstation eller klient for VIDOS Server eller VRM
Server.

BVIP Lite Suite med Viewer, Archive Player og
Configuration Manager passer perfekt til videoovervågning
af mindre eller middelomfang.

BVIP Lite Suite kan anvendes som visnings- og
afspilningsklient sammen med VIDOS eller VRM Server,
der muliggør centraliseret administration og styring. Dette
gør en administrator i stand til at angive forskellige
godkendelsesniveauer for brugere, kameraer, skærme og
alarmer, der danner grundlaget for adgangen til
livevisning, PTZ-styring, optagelse og søgning for Viewer-
klienten og Archive Player.

Viewer understøtter op til 16 kameraer uden licens og kan
udvides op til 64 kameraer. Archive Player behøver ikke en
licens, bortset fra til fgl. funktioner: eksportfunktion,
IntuiKey-understøttelse og kriminalteknisk søgning.

Viewer
Viewer er en brugervenlig startpakke, som gør det muligt
for en bruger at styre professionelle sikkerheds- og
overvågningssystemer ved at klikke med en mus. Med den
intuitive grafiske brugergrænseflade er det lige så nemt at
styre kameraer, som det er er at trække og slippe
objekter. For at gøre det hurtigt at komme i gang med
opsætningen i videovinduet kan foruddefinerede
indstillinger vælges fra en liste, som efterfølgende kan
ændres i forhold til behovet i forskellige situationer, på en
sådan måde at ændringerne træder i kraft med det
samme.

Viewer kan integreres med alle eksisterende ydre
enheder, f.eks. kuppelkameraer og multiplexere. Med de
avancerede funktioner til patruljering og
inspektionsrunder samt optagelses- og
arkiveringsfunktioner får du med Viewer langt mere end
bare fremvisning.

Alle kameraer kan optages lokalt på pc'ens harddisk, for
senere at blive afspillet ved hjælp af Archive Player, der er
fuldt ud integreret. Der kan også lagres snapshots fra alle
kameraer til enhver tid, eller de kan sendes via e‑mail.

Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite
▶ Livevisning af flere kameraer

▶ Lokal optagelse og snapshots

▶ PTZ- og optikstyring samt digital zoom

▶ Automatiske vagtrunder (Salvos)

▶ Afspilning fra iSCSI, NVR, VRM og lokal harddisk

▶ Kamera- og hændelsessøgning

▶ Afspilning med "Instant Replay og tricktilstand

www.boschsecurity.dk



2 | Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite

Archive Player
Archive Player gør det muligt for brugere at søge efter og
afspille allerede optagede videoklip og hændelser og at
eksportere dem til senere brug. Softwaren gør det muligt
for brugere at afspille video fra en hvilken som helst
iSCSI, NVR, VRM eller lokal harddisk, søge efter
videosekvenser og bogmærker samt at eksportere
sekvenser.

Archive Player har en hurtig og nem brugergrænseflade,
der er designet til at gøre det hurtigere at gennemse
tilgængelige optagelser, og som er udstyret med intuitive
tids- og kalenderfunktioner til fremsøgning af bestemte
hændelser og bogmærker. Søgetiden er yderligere
forkortet ved, at det er blevet muligt at foretage
øjeblikkelige skift mellem skærmbillederne til afspilning og
eksport. Alle søgeresultater gemmes i kortfattede lister,
der nemt kan behandles, så de kan eksporteres til andre
lagringsmedier. Ved hjælp af den indbyggede Direct Burn-
funktion kan eksportfilerne nemt overføres til en cd/dvd
(under forudsætning af, at der er tilsluttet et cd/dvd-rw-
drev). Filer kan også eksporteres i Windows Media
Format.

Udnyt de ergonomiske fordele ved Bosch IntuiKey CCTV-
tastaturer til at få fuld kontrol over netærksbaserede
overvågningssystemer. Der er adgang til næsten alle
Archive Player-funktioner uden brug af hverken mus eller
pc-tastatur, hvilket fører den traditionelle matrixenhed til
brugerinput op på et nyt niveau. Gør det lettere at gå fra
den analoge til den digitale verden ved at skifte mellem
kameraer og monitorer via tastaturet. Styr
afspilningshastigheden og retningen via joysticket, og brug
funktionstasterne til hurtig navigation i Archive Player.

Den enestående Bosch IntuiKey funktion til
brugerprogrammering af funktionstaster giver mulighed
for op til seks fuldt programmerbare funktionstaster pr.
valgte Archive Player hovedfunktioner, såsom afspilning,
zoom, eksport eller søgning.

Brug den alsidige tidslinje og dens funktioner til hurtig og
nem adgang til enhver hændelse eller scene for flere
samtidige afspilninger.

Når tricktilstand vælges, gør betjeningsenhederne det
muligt at bruge enkelt trin eller hurtigt trin frem og
baglæns i alle samtidige afspilninger i yderst præcis
synkronisering.

Endnu hurtigere søgning i optagelser kan opnås ved at
trække i tidslinjen. Denne metode, der minder om
hastighedsøgning på LP'er, producerer hurtige
billedopdateringer fra manipulationstidspunktet og
muliggør hurtig opsporing af målscenen.

Intuitiv betjening med mus muliggør zooming af tidslinjen
og hurtig markering af søgeområder eller eksportudvalg.

Både Viewer og Archive Player kan have
hardwaremonitorer (dekodere) tildelt til specifikke
softwaremonitorer. Ved at trække et kamera eller en
optagelse ind i sådan en softwaremonitor trækkes den
samme video fra et kamera eller optagelse automatisk til
den tildelte hardwaremonitor, der f.eks. kunne være en
VIP‑XD i enkelt- eller quad-visning.

Configuration Manager
Configuration Manager er systemkonfigurationens hjerte.
Den hjælper med at styre indstillingerne på alle tilsluttede
enheder samt systemindstillingerne.

Configuration Manager kan tilbyde brugerniveauer til både
den uerfarne bruger og den avancerede bruger. En guide
hjælper med at konfigurere nye enheder på en nem måde
med få enkle trin. Via enhedstildelingen kan kameraer og
indkodere nemt tilføjes til systemet og grupperes for
nemmere opsporing i enhedslisten. En tabeloversigt
muliggør eksport og arkivering af specifikke
systemindstillinger til senere reference. Alle licenser til
systemet håndteres også via Configuration Manager.
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Tekniske specifikationer

Systemkrav

Hardware PC

CPU Dual Core, 3.0 GHz eller højere

RAM 2 GB min.

OS Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3,
Windows Vista SP1/SP2

Grafikkort NVIDIA GeForce 7950 GT
NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 3700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 285 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 440 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 570 PCIe
ATI FireGL V7200 PCIe
ATI FireGL V3300 PCIe
ATI Radeon X1300

Ethernetkort 100 MB/sek.

Lydkort Anbefalet

Software DirectX 9.0

Ledig hukommelse (in-
stallation)

145 MB (.NET-miljø, Viewer, Archive Player,
Configuration Manager, MPEG‑ActiveX)

Softwarefunktioner

Viewer

Træstruktur Ressource-træ, som kan konfigureres af bruge-
ren

Display Forbindelsesstyring via træk og slip

Videovinduer, der kan vælges af brugeren

Indbygget funktion til digital zoom

Samtidig visning af flere video-streams

Visning i fuldskærmtilstand

Dialogboks til PTZ-kamerastyring på skærmen el-
ler i billedet

Konfiguration via Configuration Manager

Op til 3 niveauer med kameragrupper

Indstilling af enheder

Tildeling af hardwareskærm

Programmering af foruddefinerede kamerase-
kvenser (Salvos)

Optagelse JPEG-snapshots

Samtidig optagelse af billede og lyd fra flere ka-
meraer

Archive Player

Træstruktur Ressource-træ, som kan konfigureres af bruge-
ren

Grupperinger op til 3 niveauer

Afspilning fra VIP/VideoJet-enheder, NVR, VRM og lokal
harddisk

Indbygget funktion til digital zoom

Dynamisk tidslinje

Afspilning i tricktilstand

Videomanipulation

Fuldskærmtilstand

JPEG-snapshot med funktion til direkte udskriv-
ning

Søgning Søgefunktion til kalender- og tidsintervaller

Funktion til angivelse af bogmærker og søgning

Kriminalteknisk søgning på IVMD metadata (li-
censbetinget funktion)

Intuikey Understøttes (licensbetinget funktion)

Eksporter Samtidig eksport af billede og lyd fra flere opta-
gelser (licensbetinget funktion)

Direkte brænding til cd eller dvd

Konfiguration via Configuration Manager

Op til 3 niveauer med kameragrupper

Indstilling af enheder

Tildeling af hardwareskærm

Bestillingsoplysninger

VIDOSLV32CAM Viewer 32 cam
Viewer med licens til 32 kameraer

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 cam
Viewer med licens til 64 kameraer

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 Upgrade
Viewer licens til udvidelse med 8 kameraer

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 Upgrade
Viewer licens til udvidelse med 16 kameraer

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer Client License
Viewer med klientlicens pr. pc uden kameraer

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer Client 5-pack
Viewer med klientlicens pr. pc uden kamera-
er, pakke med 5 stk.

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer Client 10-pack
Viewer med klientlicens pr. pc uden kamera-
er, pakke med 10 stk.

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Archive Player Exporter license

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Archive Player IVA licens til kriminalteknisk
søgning

MVC-FAPFS
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Bestillingsoplysninger

Softwareoptioner

VIDOSKBD IntuiKey Keyboard License
Licens til IntuiKey-tastatur

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey Keyboard License
5-pack
IntuiKey tastaturlicens med 5 licenser

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey Keyboard
License 10-pack
IntuiKey tastaturlicens med 10 licenser

VIDOSKBD-10P
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