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BVIP Lite Suite-installeringspakke
Denne installeringspakken gir deg en arbeidsstasjon for
videobehandling som er enkel og intuitiv i bruk. Den
installerer Viewer, Archive Player, Configuration Manager
og det nødvendige programvaremiljøet. Deretter kan du få
lisens på installeringen i samsvar med kravene til
bruksområdet, og du kan konfigurere den som en
enkeltstående arbeidsstasjon eller som en klient for
VIDOS Server eller VRM Server.

BVIP Lite Suite med Viewer, Archive Player og
Configuration Manager er svært godt egnet for små til
middels store ITV-bruksområder.

BVIP Lite Suite kan fungere som en sanntidsvisnings- og
avspillingsklient i kombinasjon med VIDOS Server eller
VRM Server, noe som muliggjør sentralisert behandling og
kontroll. Dette gjør administratoren i stand til å stille inn
forskjellige autorisasjonsnivåer for brukere, kameraer,
monitorer og alarmer, som er grunnlaget for tilgang til
sanntidsvisning, PTZ-kontroll, opptak og innhenting for
Viewer-klienten og Archive Player.

Viewer støtter opptil 16 kameraer uten lisens og kan
utvides til opptil 64 kameraer. Archive Player trenger ikke
lisens, unntatt for eksportfunksjonen, IntuiKey-støtte og
juridisk søk.

Viewer
Viewer er et enkelt begynnerprogram som gjør det mulig
for operatøren å kontrollere profesjonelle sikkerhets- og
overvåkingssystemer ganske enkelt ved å klikke med
musen. Med det intuitive grafiske brukergrensesnittet
trenger man bare å dra og slippe for å styre kameraene.
For øyeblikkelig bruk kan man velge layout for
videovinduet fra forhåndsdefinerte innstillinger og endre
det raskt når situasjonen krever det.

Viewer kan integreres med alt eksisterende tilleggsutstyr
som domekameraer og multiplekser. Med avanserte
patruljeringsfunksjoner og funksjoner for opptak og
arkivering har Viewer mye mer å by på enn bare enkel
visning.

Opptaket fra hvert enkelt kamera kan registreres lokalt på
PCens harddisk for senere å spilles av med den sømløst
integrerte Archive Player. Bilder kan også lagres fra et
kamera når som helst eller sendes via e-post.

Archive Player
Archive Player gjør det enkelt for operatøren å søke etter
og spille av forhåndsinnspilte videoer og hendelser og
eksportere dem for senere bruk. Programvaren gjør det
mulig for operatøren å spille av fra hvilken som helst
iSCSI, NVR, VRM eller lokal harddisk, søke etter
videosekvenser og bokmerker og enkelt eksportere
sekvenser.

Bosch video over IP (BVIP) Lite Suite
▶ sanntidsvisning fra flere kameraer

▶ lokale opptak og snapshots

▶ PTZ- og objektivkontroll og digital zoom

▶ automatiske vaktrunder (samtidighetsvalg)

▶ avspilling fra iSCSI, NVR, VRM og lokal harddisk

▶ søk etter kamera og hendelse

▶ umiddelbar avspilling og modus for lureavspilling
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Archive Player er et raskt og enkelt brukergrensesnitt som
er utviklet for å gjøre det raskere å bla gjennom
tilgjengelige opptak. Det tar i bruk intuitive klokkeslett- og
kalenderfunksjoner for å rette seg inn mot bestemte
hendelser og bokmerker. Ved å skifte mellom skjermene
for avspilling og eksport umiddelbart reduseres søketiden
ytterligere. Alle søkeresultater registreres i konsise lister
som enkelt kan eksporteres til andre lagringsmedier. Med
den integrerte funksjonen for direkte brenning kan
eksportfilene brennes direkte på CD eller DVD (forutsatt
at en CD/DVD-RW-stasjon er tilkoblet). Filer kan også
eksporteres i Windows Media-format.

Ta i bruk de ergonomiske fordelene med Bosch IntuiKey
ITV-tastaturet, som gir deg full kontroll over avspilling i
luremodus. Operatøren kan få tilgang til nesten alle
Archive Player-funksjonene uten bruk av mus eller PC-
tastatur, noe som bringer den tradisjonelle
matriseinngangsenheten opp på et helt nytt nivå. Gjør
migreringen fra en analog til en digital verden enklere ved
å skifte mellom kameraer og monitorer via tastaturet.
Kontroller avspillingshastigheten og -retningen med
styrespaken, og bruk programmerbare taster for rask
navigering i Archive Player.

Den unike Bosch IntuiKey-funksjonen for programmerbare
taster gjør det mulig med opptil seks fullstendig
programmerbare taster per valgte hovedfunksjon i
Archive Player, som avspilling, zoom, eksport eller søk.

Bruk den allsidige tidslinjen og de tilhørende kontrollene
for rask og enkel tilgang til enhver hendelse og scene, for
flere samtidige avspillinger.

I luremodus kan du bruke kontrollene til å ta enkelttrinn
eller spole forover eller bakover i alle samtidige
avspillinger med svært nøyaktig synkronisme.

Du kan bla gjennom opptak enda raskere ved å skrape
over tidslinjen. Denne metoden, i likhet med lyd-
scratching på lange avspillinger, produserer raske
bildeoppdateringer fra tidspunktet som ble skrapt over,
og gjør det mulig å finne målscenen raskt.

Med intuitive muskontroller kan du zoome inn på
tidslinjen og raskt markere søkeområder eller
eksportutvalg.

Både Viewer og Archive Player kan ha hardwaremonitorer
(dekodere) tilordnet til bestemte programvaremonitorer.
Ved å dra et kamera eller opptak inn i en slik
programvaremonitor vil den samme videoen av kameraet
eller opptaket også automatisk dras til den tildelte
hardwaremonitoren, som kan f.eks. være en VIP-XD i
enkelt- eller quadvisning.

Configuration Manager
Configuration Manager er kjernen i systemkonfigurasjon.
Ved hjelp av den kontrollerer du innstillingene til alle
tilkoblede enheter samt systeminnstillingene.

Configuration Manager gir brukernivåer for uerfarne
brukere samt for erfarne administratorer. Ved hjelp av en
veiviser kan du enkelt konfigurere nye enheter med noen
få, enkle trinn. Med enhetstilordneren kan kameraer og
kodere enkelt legges til i systemet og grupperes slik at de
enklere kan finnes i enhetstreet. Med en tabellvisning kan
du eksportere og arkivere bestemte systeminnstillinger for
senere referanse. All lisensiering av systemet håndteres
også ved hjelp av Configuration Manager.

Tekniske spesifikasjoner

Systemkrav

Hardware PC

CPU Dual Core, 3,0 GHz eller bedre

RAM 2 GB min.

Operativsystem 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

Ethernet-kort 100 MB/s

Lydkort Anbefalt
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Programvare DirectX 9.0

Ledig minne
(installasjon)

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

Programvarefunksjoner

Visning

Trevisning Ressurstre som kan konfigureres av brukeren

Display Dra og slipp-kontroll av koblinger

Videovinduer som kan velges av bruker

Innebygd digital zoomefunksjon

Visning av flere videostreamer samtidig

Visning på fullskjerm

PTZ-kamerakontrolldialog på skjermen eller i
bildet

Konfigurasjon Gjennom Configuration Manager

Opptil tre nivåer med kameragrupper

Innstilling av enheter

Tilordning av hardwaremonitor

Programmering av forhåndsinnstilte
kamerasekvenser (samtidighetsvalg)

Opptak JPEG-snapshots

Video- og lydopptak fra flere kameraer samtidig

Archive Player

Trevisning Ressurstre som kan konfigureres av brukeren

Gruppering opptil tre nivåer

Avspilling Fra VIP/VideoJet-enheter, NVR, VRM og lokal
harddisk

Innebygd digital zoomefunksjon

Dynamisk tidslinje

Modus for lureavspilling

Video-scratching

Fullskjermmodus

JPEG-bilde med funksjon for direkte utskrift

Søk Søkefunksjon for kalender og tidsperiode

Funksjon for å angi bokmerke og søke

Juridisk søk etter IVMD-metadata (lisensiert
tilleggsfunksjon)

IntuiKey Støttes (lisensiert tilleggsfunksjon)

Eksportering Eksportering av video og lyd fra flere opptak
samtidig (lisensiert tilleggsfunksjon)

Brenning direkte på CD eller DVD

Konfigurasjon Gjennom Configuration Manager

Opptil tre nivåer med kameragrupper

Innstilling av enheter

Tilordning av hardwaremonitor

Bestillingsinformasjon

VIDOSLV32CAM Viewer, 32 kameraer
Viewer med lisens for 32 kameraer

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer, 64 kameraer
Viewer med lisens for 64 kameraer

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer, oppgradering 8
Viewer-lisens for utvidelse med 8 kameraer

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer, oppgradering 16
Viewer-lisens for utvidelse med 16 kameraer

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer-klientlisens
Viewer med klientlisens per PC uten
kameraer

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL-5P Viewer-klient, 5-pakning
Viewer med klientlisens per PC uten
kameraer, 5-pakning

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL-10P Viewer-klient, 10-
pakning
Viewer med klientlisens per PC uten
kameraer, 10-pakning

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Archive Player-eksportlisens

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Lisens for Archive Player IVA juridisk søk

MVC-FAPFS

Programvarevalg

VIDOSKBD IntuiKey-tastaturlisens
IntuiKey-tastaturlisens

VIDOSKBD

VIDOSKBD-5P IntuiKey-tastaturlisens, 5-
pakning
IntuiKey-tastaturlisens, 5-pakning

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD-10P IntuiKey-tastaturlisens,
10-pakning
IntuiKey-tastaturlisens, 10-pakning

VIDOSKBD-10P
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