
CCTV | VIDOS Monitor Wall

VIDOS Monitor Wall-programmet ingår i
programvarupaketet VIDOS Pro och är den enklaste
lösningen för dig som vill kunna se videoströmmarna från
flera kameror på en toppmodern monitorvägg.
Monitorväggen är den moderna ersättaren för analoga
CRT-monitorer för CCTV-övervakning och den har många
fördelar. Eftersom VIDOS Monitor Wall är en digital
programvarulösning begränsas den inte av måtten hos
analoga monitorer. Tvärtom kan du få ut det mesta av
även väldigt små skärmar, inklusive platta TFT- och
plasmaskärmar som har blivit alltmer populära både inom
nätverks- och säkerhetscenter. Alla videosändningar sker
med den prisbelönta högpresterande VIP-kodaren samt
VideoJet MPEG-2- och MPEG-4-kodare.

VIDOS Monitor Wall kan användas tillsammans med VIDOS
3.0 för bättre visning, vilket lämpar sig särskilt bra för
större kontrollcenter. Genom att använda den tillsammans
med VIDOS-servern, som möjliggör centraliserad hantering
och kontroll, kan administratören definiera
användargrupper med tillhörande privilegier, vilket är
avgörande för att VIDOS 3.0-klienter ska få tillgång till
direktsänd visning, Pan-Tilt-Zoom-kontroll, inspelning och
hämtning samt eventuell visning med VIDOS Monitor Wall.

I kombination med de kraftfulla verktygen i
programvarusviten VIDOS Pro, t.ex. programmen
Configuration Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer och
VIDOS Archive Player och Exporter, är lösningen idealisk
för all CCTV-användning oavsett omfattning.

Beroende på datorns prestanda och grafikkortet kan
VIDOS Monitor Wall-programmet användas för en eller två
skärmar med olika layout, som täcker allt från
fullskärmsvisning till visning med 5x5 skärmbilder på varje
skärm. Genom att använda VIDOS och ett skript med
Automation Interface kan användaren dessutom växla
mellan olika skärmlayouter om exempelvis larmet skulle
gå.

VIDOS Monitor Wall finns som fristående programvara,
som kan installeras på en PC med höga prestanda, men
finns även i form av förkonfigurerade maskinvarulösningar.

VIDOS Monitor Wall
▶ Använd stora plasmaskärmar i ditt

övervakningssystem

▶ Visa videoströmmar från flera kameror på en
monitorvägg

▶ Flerkanalsdekoder med en eller två skärmar

▶ Konfigurerbar fönsterlayout

▶ Kompatibel med VIDOS 3.0

▶ Kompatibel med alla VIP- och VideoJet-kodare

▶ Fleranvändaranslutning (multicast)
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Tekniska specifikationer

Systemkrav

Maskinvara Persondator

Processor Pentium IV, 1,8 GHz eller bättre

Hårddiskgränssnitt IDE eller bättre

Arbetsminne 256 MB

Operativsystem Windows XP Home/XP Professional

Grafikkort NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ult-
ra eller FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI
RADEON 8500, 9500, 9800 eller liknande
(måste väljas noggrant för att uppfylla kraven
för användning)

Ethernet-kort 100 MB

Ljudkort Rekommenderas

Programvara DirectX 9.0

Ledigt minne (Inst.) 45 MB (.NET-miljö, MPEG ActiveX, VIDOS mo-
nitorvägg, Configuration Manager)

Programvarufunktioner

Display En eller två skärmar

Konfigurerbara fönster

Samtidig visning av flera videoströmmar.
(Prestanda varierar beroende på inställning-
arna av videokomprimeringen för varje
ström och bildens komplexitet.)

Konfiguration via Configuration Manager

Automatiskt med VIDOS

Beställningsinformation

VIDOSMW licens för VIDOS Monitor Wall
Digital programvarulösning för visning från
flera kameror på toppmoderna bildskärmar

VIDOSMW

VIDOSMW 5P licens för VIDOS Monitor
Wall
Digital programvarulösning för visning från
flera kameror på toppmoderna bildskärmar,
5-pack

VIDOSMW-5P

VIDOSMW 10P licens för VIDOS Monitor
Wall
Digital programvarulösning för visning från
flera kameror på toppmoderna bildskärmar,
10-pack

VIDOSMW-10P
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