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Installationspaket för BVIP Lite Suite
Med det här installationspaketet kan du på ett enkelt och
intuitivt sätt använda arbetsstationen för videohantering. I
paketet ingår Viewer, Archive Player,
Configuration Manager samt den nödvändiga
programvarumiljön. Installationen kan sedan licensieras i
enlighet med tillämpningskraven och konfigureras till att
köras som en fristående arbetsstation eller fungera som
en klient för VIDOS Server eller VRM Server.

BVIP Lite Suite med Viewer, Archive Player och
Configuration Manager passar perfekt för små till
medelstora CCTV-tillämpningar.

BVIP Lite Suite kan fungera som en klient för visning och
uppspelning i kombination med VIDOS eller VRM Server
som möjliggör centraliserad hantering och styrning. Det
gör att en administratör kan ställa in olika
behörighetsnivåer för operatörer, kameror, monitorer och
larm som sedan utgör grunden för Viewer-klienten och
Archive Player för åtkomst till livevisning, PTZ-kontroll,
inspelning och hämtning.

Viewer kan hantera upp till 16 kameror utan licensiering
och kan utökas med upp till 64 kameror. Archive Player
kräver ingen licens förutom för exportversionen, IntuiKey-
funktionen och Forensic Search.

Visningsprogram
Viewer är ett lättanvänt, grundläggande program som ger
användaren möjlighet att kontrollera professionella
säkerhets- och övervakningssystem med enkla musklick.
Tack vare det intuitiva grafiska användargränssnittet kan
du kontrollera kameror genom att dra och släppa.
Fönsterlayout för video kan väljas utifrån fördefinierade
inställningar, som sedan snabbt kan ändras efter
situationens behov.

Viewer integreras med all befintlig kringutrustning, som
domekameror och multiplexenheter. Viewer har
avancerade funktioner för kamerarondering och
patrullering. Du kan inte bara visa utan även spela in och
arkivera.

Varje kamera kan spelas in lokalt på datorns hårddisk för
att senare spelas upp med den helt integrerade Archive
Player. Även stillbilder kan när som helst lagras från alla
kameror eller skickas från e-post.

Archive Player
Archive Player ger en operatör möjlighet att mycket enkelt
söka efter och spela upp inspelade videoklipp och
händelser och sedan exportera dem för framtida behov.
Med programvaran kan operatörer spela upp från vilken
iSCSI, NVR, VRM eller lokal hårddisk som helst, söka efter
videosekvenser och exportera sekvenser.

Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite
▶ Livevisning av flera kameror

▶ Lokal inspelning och stillbilder

▶ PTZ och objektivstyrning och digital zoom

▶ Automatiserade simultana videoväxlingar (Salvos)

▶ Uppspelning från iSCSI, NVR, VRM och lokal hårddisk

▶ Sökning efter kamera och händelse

▶ Direktuppspelning och uppspelning i trickläge
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Archive Player har ett snabbt och lättanvänt gränssnitt
som är utformat så att du snabbt kan bläddra i tillgängliga
inspelningar. Gränssnittet använder intuitiva tids- och
kalenderfunktioner vid sökningar efter särskilda händelser
och bokmärken. Växlingen mellan uppspelnings- och
exportfönster är snabb, vilket minskar söktiden
ytterligare. Alla sökresultat presenteras i kortfattade listor
som enkelt kan bearbetas för export till andra
lagringsmedier. Med hjälp av den integrerade Direct-Burn-
funktionen kan exportfilerna skrivas direkt till en CD- eller
DVD-skiva (förutsatt att en CD/DVD-RW-enhet är
ansluten). Filerna kan även exporteras i Windows Media-
format.

Använd de ergonomiska fördelarna med Bosch IntuiKey
CCTV-tangentbord för full kontroll av uppspelning i
trickläge. Praktiskt taget alla Archive Player-funktioner är
tillgängliga utan att operatören behöver använda mus eller
datortangentbord, vilket tar den traditionella
matrisbaserade indataenheten till en helt ny
upplevelsenivå. Förenkla övergången från den analoga till
den digitala världen genom att växla kameror och
bildskärmar via knappsatsen. Reglera
uppspelningshastigheten och riktningen med styrspaken
och använd snabbtangenterna för snabb navigering i
Archive Player.

Bosch IntuiKeys unika funktion för programmerbara
snabbtangenter ger upp till sex fullständigt
programmerbara snabbtangenter per vald Archive Player,
för huvudfunktioner som uppspelning, zoom, export och
sök.

Använd den praktiska tidslinjen och dess kontroller för att
få snabb och enkel åtkomst till en händelse eller ett motiv
för flera uppspelningar samtidigt.

I trickläge kan du enkelstega eller snabbspola framåt och
bakåt med kontrollerna vid flera uppspelningar med
mycket precis synkronisering.

Du kan bläddra igenom inspelningarna ännu snabbare
genom att punktsöka på en specifik tidpunkt på tidslinjen.
Denna metod påminner om ljudsökning på längre ljudspår
och ger snabba bilduppdateringar från den tidpunkt du
punktsöker på, vilket gör att du snabbare hittar det motiv
du letar efter.

Intuitiva muskontroller gör det möjligt att zooma in
tidslinjen och snabbmarkera sökområden eller
exportmarkeringar.

Både Viewer och Archive Player kan ha externa
bildskärmar (avkodare) tilldelade till specifika bildfönster
på skärmen. Om du drar in en kamera eller inspelning i ett
sådant bildfönster på skärmen, drar du automatiskt
samma video för en kamera eller inspelning till den
tilldelade externa bildskärmen, som t.ex. kan vara en
VIP‑XD i enbildsvy eller fyrbildsvy.

Configuration Manager
Configuration Manager är hjärtat i systemkonfigurationen.
Med den styr du inställningarna för alla anslutna enheter
samt systeminställningarna.

Configuration Manager har användarnivåer både för den
oerfarna användaren och för den avancerade
administratören. En guide hjälper dig att enkelt
konfigurera nya enheter med några få tydliga steg. Via
enhetstilldelaren kan kameror och kodare enkelt läggas till
i systemet och grupperas för att bli lättare att hitta i
enhetsträdet. Via en tabellvy kan du exportera och
arkivera specifika systeminställningar för framtida
referens. All licensiering av systemet hanteras också via
Configuration Manager.

Tekniska specifikationer

Systemkrav

Maskinvara Persondator

Processor Dual Core, 3.0 GHz eller bättre

Arbetsminne Minst 2 GB

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
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Ljudkort Rekommenderas

Programvara DirectX 9.0

Ledigt minne (installa-
tion)

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

Programvarufunktioner

Visningsprogram

Trädvy Resursträd som går att konfigurera av använda-
ren

Display Anslutningskontroll genom att dra och släppa

Videofönster som väljs av användaren

Inbyggd funktion för digital zoom

Samtidig visning av flera videoströmmar

Visning i helskärmsläge

Dialogruta för PTZ-kontroll på skärmen eller i bil-
den

Konfiguration via Configuration Manager

Upp till tre nivåer för kameragrupper

Inställningar för enheter

Bildskärmstilldelning

Programmering av förinställda kamerasekvenser
(Salvos)

Inspelning JPEG-ögonblicksbilder

Samtidig inspelning av video och ljud för flera ka-
meror

Archive Player

Trädvy Resursträd som går att konfigurera av använda-
ren

Gruppering upp till tre nivåer

Uppspelning Från VIP/VideoJet-enheter, NVR, VRM och den
lokala hårddisken

Inbyggd funktion för digital zoom

Dynamisk tidslinje

Uppspelning i trick-läge

Videosökning

Helskärmsläge

JPEG-ögonblicksbild med funktion för direktut-
skrift

Sök Sökfunktion för kalender- och tidsintervall

Inställning av bokmärke och sökfunktion

Forensic Search på IVMD-metadata (licenstillval)

Intuikey Stöds (licenstillval)

Exportera Samtidig export av video och ljud från flera in-
spelningar (licenstillval)

Direktbränning på CD- eller DVD-skiva

Konfiguration via Configuration Manager

Upp till tre nivåer för kameragrupper

Inställningar för enheter

Bildskärmstilldelning

Beställningsinformation

VIDOSLV32CAM Viewer 32 cam
Viewer med licens för 32 kameror

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 cam
Viewer med licens för 64 kameror

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 uppgradering
Viewer-licens för tillägg av 8 kameror

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 uppgradering
Viewer-licens för tillägg av 16 kameror

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer klientlicens
Viewer med klientlicens per dator utan kame-
ror

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer-klient, 5-pack
Viewer med klientlicens per dator utan kame-
ror, 5-pack

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer-klient, 10-pack
Viewer med klientlicens per dator utan kame-
ror, 10-pack

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Archive Player Exporter-licens

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Archive Player IVA-licens för Forensic Search

MVC-FAPFS

Programvarutillbehör

VIDOSKBD IntuiKey-tangentbordslicens
IntuiKey-tangentbordslicens

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey-
tangentbordslicens, 5-pack
IntuiKey-tangentbordslicens, 5-pack

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey-
tangentbordslicens, 10-pack
IntuiKey-tangentbordslicens, 10-pack

VIDOSKBD-10P
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Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se
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