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Pakiet instalacyjny oprogramowania BVIP Lite Suite
Pakiet instalacyjny umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę
stacji roboczej zarządzania sygnałem wizyjnym. Instaluje
programy Viewer, Archive Player i Configuration Manager
wraz z niezbędnymi dodatkami programowymi. Instalacja
może posiadać ograniczenia licencyjne zgodnie z
wymaganiami danego zastosowania, może być również
skonfigurowana do pracy na samodzielnej stacji roboczej
lub jako klient serwera VIDOS lub VRM.

Pakiet BVIP Lite Suite z programami Viewer,
Archive Player i Configuration Manager doskonale nadaje
się do zastosowania w małych i średnich systemach CCTV.

Pakiet BVIP Lite Suite w połączeniu z serwerem VIDOS lub
VRM może pełnić rolę klienta podglądu i odtwarzania, co
umożliwia scentralizowane zarządzanie i sterowanie.
Pozwala to administratorowi na ustawienie różnych
poziomów autoryzacji dla użytkowników, kamer,
monitorów i alarmów, co stanowi podstawę dostępu
klienta przeglądarki Viewer oraz odtwarzacza
Archive Player do podglądu obrazu bieżącego, sterowania
obrotem, pochyleniem i zoomem (PTZ), zapisu i
odtwarzania obrazu.

Aplikacja Viewer bez licencji obsługuje do 16 kamer; liczbę
te można zwiększyć nawet do 64 kamer. Odtwarzacz
Archive Player nie wymaga licencji. Wyjątkiem jest funkcja
eksportu, obsługa klawiatury IntuiKey oraz funkcja
Forensic Search.

Viewer
Program Viewer jest prostą w obsłudze aplikacją,
umożliwiającą operatorowi kontrolę nad profesjonalnymi
systemami zabezpieczeń i monitoringu za pomocą myszy
komputerowej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi
graficznemu użytkownika sterowanie kamerami wymaga
jedynie przeciągania przy użyciu myszy. Aby uzyskać
natychmiastowy podgląd obrazu, możliwy jest wybór
układu okna obrazu z zaprogramowanych ustawień, a
także szybka zmiana tego układu w toku w celu jego
dostosowania do wymagań sytuacji.

Przeglądarka Viewer integruje wszystkie istniejące
urządzenia peryferyjne, takie jak kamery kopułkowe czy
multipleksery. Dzięki zaawansowanym funkcjom obsługi
trasy i patrolowania, funkcje zapisu i archiwizacji
oferowane przez aplikację Viewer wykraczają daleko poza
zwykły podgląd.

Obraz z każdej kamery może być zapisany lokalnie na
dysku twardym komputera PC w celu późniejszego
odtwarzania przy pomocy wbudowanego odtwarzacza
Archive Player. W każdej chwili możliwy jest również zapis
pojedynczych ujęć z dowolnej kamery oraz ich wysyłanie
pocztą e-mail.

Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite
▶ Podgląd obrazów bieżących z wielu kamer

▶ Lokalny zapis sekwencji i pojedynczych ujęć

▶ Sterowanie PTZ i obiektywami oraz cyfrowy zoom

▶ Zautomatyzowane trasy (Salvo)

▶ Odtwarzanie obrazu z urządzeń iSCSI, VRM,
rejestratora NVR i lokalnego dysku twardego

▶ Wyszukiwanie kamer i zdarzeń

▶ Natychmiastowe odtwarzanie i odtwarzanie w trybie
„trick”
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Archive Player
Program Archive Player umożliwia operatorom niezwykle
łatwe wyszukiwanie i odtwarzanie zapisanego obrazu i
zdarzeń oraz ich eksport w celu późniejszego
wykorzystania. Oprogramowanie to umożliwia operatorom
odtwarzanie obrazu z dowolnego urządzenia iSCSI, NVR,
VRM lub lokalnego dysku twardego, wyszukiwanie
sekwencji wideo, tworzenie znaczników oraz prosty
eksport sekwencji.

Program Archive Player zawiera łatwy w obsłudze interfejs
użytkownika przeznaczony do usprawnienia procesu
przeglądania dostępnych nagrań, oraz udostępnia
intuicyjne funkcje czasu i kalendarza w celu odnalezienia
ważnych zdarzeń i znaczników. Czas wyszukiwania można
jeszcze skrócić poprzez natychmiastowe przełączanie
pomiędzy ekranami odtwarzania i eksportowania.
Wszystkie wyniki wyszukiwania zebrane są w zwięzłych
listach, które mogą zostać łatwo przetworzone w celu
wyeksportowania na inne nośniki zapisu. Dzięki funkcji
bezpośredniego zapisu Direct-Burn, eksportowane pliki
mogą być natychmiast zapisane na płycie CD lub DVD
(jeśli dołączona jest nagrywarka CD/DVD -RW). Pliki
można także eksportować do formatu Windows Media.

Ergonomiczna klawiatura CCTV Bosch IntuiKey umożliwia
pełne sterowanie odtwarzaniem w trybie „trick”.
Klawiatura IntuiKey przenosi na nowy poziom
zaawansowania możliwości sterowania wszystkimi
funkcjami aplikacji Archive Player, dzięki czemu nie ma
konieczności używania myszy i klawiatury komputerowej.
Łatwa migracja z systemu analogowego do cyfrowego
poprzez przełączanie kamer i monitorów za
pośrednictwem klawiatury. Prędkość i kierunek
odtwarzania można kontrolować joystickiem, zaś przyciski
programowe umożliwiają szybkie poruszanie się po samym
programie Archive Player.

Wyjątkowa funkcja przypisywania przycisków klawiatury
IntuiKey pozwala korzystać z maksymalnie sześciu w pełni
programowalnych przycisków programowych dla
wybranych podstawowych funkcji programu
Archive Player, takich jak odtwarzanie, powiększenie,
eksport czy wyszukiwanie.

Dzięki uniwersalnej skali czasu i jej elementom sterującym
można szybko i łatwo uzyskać dostęp do dowolnego
zdarzenia lub sceny w wielu jednocześnie odtwarzanych
nagraniach.

Po wybraniu odtwarzania w trybie „trick” elementy
sterujące umożliwiają doskonale zsynchronizowane i
szybkie krokowe przewijanie do przodu i do tyłu we
wszystkich odtwarzanych nagraniach.

Przeciąganie po skali czasu pozwala na jeszcze szybsze
przeglądanie nagrań. Sposób ten, podobny do obracania
płytami gramofonowymi, umożliwia szybką aktualizację
obrazu na odpowiadający miejscu przewinięcia, co
pozwala natychmiast odnaleźć żądaną scenę.

Intuicyjne elementy sterujące kontrolowane myszą
umożliwiają przybliżanie i oddalanie skali czasu oraz
szybkie zaznaczanie obszarów wyszukiwania i obszarów
do eksportu.

Zarówno Viewer, jak i Archive Player umożliwiają
przypisanie monitorów sprzętowych (odbiorników) do
określonych monitorów programowych. Przeciągnięcie
kamery lub nagrania na taki monitor powoduje
automatyczne przeniesienie obrazu z danej kamery lub
nagrania na przypisany monitor sprzętowy, czyli np.
VIP‑XD w trybie pojedynczym lub poczwórnym (quad).

Configuration Manager
Program Configuration Manager to centrum konfiguracji
systemu. Ułatwia on kontrolę ustawień wszystkich
podłączonych urządzeń oraz samego systemu.

Aplikacja Configuration Manager oferuje poziomy
użytkowników przeznaczone dla osób niedoświadczonych
oraz dla zaawansowanych administratorów. W konfiguracji
nowych urządzeń pomaga kreator, który pozwala wykonać
odpowiednie czynności w kilku prostych krokach. Dzięki
alokatorowi urządzeń można bez trudu dodawać do
systemu kamery i nadajniki, a następnie łączyć je w grupy
w celu łatwiejszego znajdowania w drzewie urządzeń.
Widok tabel pozwala eksportować i archiwizować
określone ustawienia systemowe w celu ich wykorzystania
w przyszłości. Program Configuration Manager zapewnia
także obsługę wszystkich licencji związanych z systemem.
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Dane techniczne

Wymagania systemowe

Sprzęt Komputer PC

Procesor Dwurdzeniowy, 3,0 GHz lub szybszy

Pamięć RAM Minimum 2 GB

System operacyjny Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3,
Windows Vista SP1/SP2

Karta graficzna 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

Karta sieciowa 100 MB/s

Karta dźwiękowa Zalecana

Oprogramowanie DirectX 9.0

Wolne miejsce na dys-
ku (instalacja)

145 MB (środowisko .NET, programy Viewer, Ar-
chive Player, Configuration Manager, MPEG‑Acti-
veX)

Funkcje oprogramowania

Viewer

Widok drzewa Konfigurowane przez użytkownika drzewo zaso-
bów

Wyświetlacz Sterowanie połączeniem metodą „przeciągnij i
upuść”

Okna obrazu wybierane przez użytkownika

Wbudowana funkcja powiększenia cyfrowego

Jednoczesny podgląd kilku strumieni wizyjnych

Podgląd w trybie pełnoekranowym

Okno sterowania obrotem i pochyleniem kame-
ry, ekranowe lub na obrazie

Konfiguracja Poprzez aplikację Configuration Manager

Maks. 3 poziomy grup kamer

Ustawienia urządzeń

Przypisywanie monitora sprzętowego

Programowanie sekwencji kamer (Salvo)

Zapis Pojedyncze ujęcia w formacie JPEG

Jednoczesny zapis obrazu i dźwięku z wielu ka-
mer

Archive Player

Widok drzewa Konfigurowane przez użytkownika drzewo zaso-
bów

Tworzenie maks. 3 poziomów grup

Odtwarzanie Z urządzeń VIP/VideoJet, NVR, VRM i lokalnego
dysku twardego

Wbudowana funkcja powiększenia cyfrowego

Dynamiczna linia czasu

Odtwarzanie w trybie „trick”

Wstępne przeglądanie nagrania

Tryb pełnoekranowy

Pojedyncze ujęcia w formacie JPEG z funkcją
bezpośredniego wydruku

Wyszukiwanie Funkcja wyszukiwania przy użyciu kalendarza i
zakresu czasu

Ustawienie znaczników i funkcja wyszukiwania

Funkcja Forensic Search w metadanych IVMD
(opcja licencji)

Intuikey Obsługiwana (opcja licencji)

Eksport Jednoczesny eksport obrazu i dźwięku z wielu
nagrań (opcja licencji)

Bezpośrednie nagrywanie na płytach CD lub DVD

Konfiguracja Poprzez aplikację Configuration Manager

Maks. 3 poziomy grup kamer

Ustawienia urządzeń

Przypisywanie monitora sprzętowego

Zamówienia - informacje

VIDOSLV32CAM Aplikacja Viewer na 32
kamery
Aplikacja Viewer z licencją na 32 kamery

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Aplikacja Viewer na 64
kamery
Aplikacja Viewer z licencją na 64 kamery

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Uaktualnienie aplikacji
Viewer 8
Licencja aplikacji Viewer na rozszerzenie o
8 kamer

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Uaktualnienie aplikacji 16
Licencja aplikacji Viewer na rozszerzenie o
16 kamer

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Licencja klienta aplikacji
Viewer
Aplikacja Viewer z licencją klienta na kompu-
ter bez kamer

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Klient aplikacji Viewer, 5
szt.
Aplikacja Viewer z licencją klienta na kompu-
ter bez kamer, 5 szt.

VIDOSLVCL-5P

www.boschsecurity.pl
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Zamówienia - informacje

VIDOSLVCL‑10P Klient aplikacji Viewer,
10 szt.
Aplikacja Viewer z licencją klienta na kompu-
ter bez kamer, 10 szt.

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Licencja na funkcję Exporter odtwarzacza Ar-
chive Player

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Licencja na funkcję Forensic Search IVA do
klienta Archive Player

MVC-FAPFS

Programy

VIDOSKBD Licencja na klawiaturę IntuiKey
Licencja na klawiaturę IntuiKey

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P Licencja na klawiaturę
IntuiKey, 5 szt.
Licencja na klawiaturę IntuiKey, 5 szt.

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P Licencja na klawiaturę
IntuiKey, 10 szt.
Licencja na klawiaturę IntuiKey, 10 szt.

VIDOSKBD-10P
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