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BVIP Lite Suite Kurulum Paketi
Bu kurulum paketi, kolay ve anlaşılır video yönetim iş
istasyonu kullanımı sağlar. Viewer, Archive Player,
Configuration Manager ve gerekli yazılım ortamını kurar.
Uygulamanın gereksinimlerine göre lisans alınır ve
kurulum, bağımsız bir iş istasyonu veya VIDOS Server veya
VRM Server için bir istemci olarak çalışmak üzere
konfigüre edilir.

Viewer, Archive Player ve Configuration Manager içeren
BVIP Lite Suite, küçük - orta ölçekli CCTV uygulamaları için
idealdir.

BVIP Lite Suite, merkezi yönetim ve kontrole olanak veren
VIDOS veya VRM Server ile birlikte görüntüleme ve
oynatma istemcisi olarak çalışabilir. Bu durum yöneticinin;
canlı görüntüleme, PTZ kontrolü, kayıt ve erişime Viewer
istemcisi ve Archive Player erişimi için temel olan,
kullanıcılar, kameralar, monitörler ve alarmlar için farklı
yetkilendirme kademeleri belirlemesini sağlar.

Viewer, lisans olmadan 16 adete kadar kamerayı destekler
ve 64 kameraya kadar genişletilebilir. Archive Player,
aktarma işlevi, IntuiKey desteği ve Forensic Search
haricinde lisans gerektirmez.

Viewer
Viewer, operatörün profesyonel güvenlik ve gözetim
sistemlerini bir fare tıklatmasıyla kontrol etmesini sağlayan
kullanımı kolay, giriş seviyesinde bir uygulamadır. Anlaşılır
grafik kullanıcı arabirimi ile, kameraları kontrol etmek
sürükleyip bırakmak kadar kolaydır. Anında kullanım için
video penceresi görünümü ön tanımlı ayarlardan seçilebilir
ve iş gereksinimlerine bağlı olarak kullanım sırasında
değiştirilebilir.

Viewer, dome kameralar ve analog monitörler gibi mevcut
tüm çevrebirim cihazlarıyla entegre edilebilir. Gelişmiş
gezinme ve devriye işlevleri, kayıt ve arşiv özellikleri ile
Viewer, basit görüntülemeden çok daha fazlasını sunar.

Sorunsuz bir biçimde entegre edilen Archive Player ile her
kamera, tekrar oynatım için bilgisayar sabit diskine yerel
olarak kaydedilebilir. Ayrıca, her kamera için her zaman
anlık görüntüler saklanabilir veya e-posta ile gönderilebilir.

Archive Player
Archive Player, operatörlerin, önceden kaydedilmiş
görüntüleri ve olayları kolaylıkla aramalarına ve
oynatmalarına ve bu görüntüleri daha sonra kullanılmak
üzere aktarmalarına olanak tanır. Yazılım, operatörlerin
herhangi bir iSCSI, NVR, VRM veya yerel sabit diskten
görüntü oynatmalarına, video sekansı ve yer imleri
aramalarına ve sekansları kolayca aktarmalarına olanak
tanır.

Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite
▶ Birden fazla kameranın canlı görüntülenmesi

▶ Yerel kayıt ve anlık görüntüler

▶ PTZ ve lens kontrolü ve Dijital Zoom

▶ Otomatik genel bakış (Salvolar)

▶ iSCSI, NVR, VRM ve yerel sabit diskten oynatma

▶ Kamera ve olay arama

▶ Anında oynatım ve hassas modda oynatım
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Archive Player, mevcut kayıtları tarama işlemini
hızlandırmak için tasarlanmış kullanımı hızlı ve kolay bir
arabirim sunar ve belirli olaylar ve yer imlerine dönmek
için sezgisel süre ve takvim özelliklerini kullanır. Oynatma
ve aktarma ekranları arasında anında geçiş yaparak arama
süresini daha da kısaltır. Tüm arama sonuçları, bir başka
depolama ortamına aktarmak için kolaylıkla işlenebilen
kısa listelerde izlenir. Entegre Direct-Burn işlevi ile,
aktarılan dosyalar doğrudan CD'ye veya DVD'ye
yazdırılabilir (CD/DVD-RW sürücüsünün takılı olduğu
varsayılarak). Dosyalar, Windows Media Formatında da
aktarılabilir.

Hassas modda oynatımın tam kontrolü için Bosch IntuiKey
CCTV klavyesinin ergonomik avantajlarını kullanın.
Operatör, neredeyse tüm Archive Player işlevlerine, fare
veya bilgisayar klavyesi olmadan erişebilir; klasik matris
giriş cihazı yeni bir deneyim seviyesine taşınır. Tuş takımı
ile kamera ve monitörler arasında geçiş yaparak,
analogdan dijital dünyaya geçişi kolaylaştırın. Kumanda
kolu ile oynatma hızını ve yönünü kontrol edin ve
Archive Player içinde hızlı gezinme için kısayol tuşlarını
kullanın.

Bosch IntuiKey benzersiz ve isteğe göre programlanabilir
kısayol tuşu özelliği, oynatma, zoom, verme veya arama
gibi seçilen Archive Player ana işlevleri başına altı adet
tamamen programlanabilir kısayol tuşu sağlar.

Aynı anda birden fazla oynatım için herhangi bir olaya veya
sahneye hızlı ve kolay erişim amacıyla çok yönlü zaman
tablosunu ve kontrollerini kullanın.

Hassas mod seçildiğinde kontroller, tüm çoklu
oynatımlarda son derece hassas senkronda bir adım veya
hızlı adım ileri veya geri oynatma sağlar.

Zaman tablosunda hızlı arama ile kayıtlar arasında daha
hızlı tarama yapılabilir. Uzun oynatmalarda sesli hızlı
aramaya benzeyen bu yöntem, başlatılan zamandan hızlı
görüntü güncellemelere oluşturur ve dolayısıyla hedef
sahnenin hızlı bir şekilde bulunmasına olanak verir.

Kolay fare kontrolleri, zaman tablosunun yaklaştırılmasına
ve arama alanlarının veya verme seçimlerinin hızlı bir
şekilde işaretlenmesine olanak verir.

Viewer ve Archive Player, belirli yazılım monitörlerine
atanmış donanım monitörlerine (kod çözücüler) sahip
olabilir. Bir kameranın sürüklenmesi veya bu tür bir yazılım
monitörüne kayıt yapılması, kameranın aynı görüntüsünü
veya kaydını, tekli veya dörtlü görünümde VIP‑XD
olabilecek atanmış donanım monitörüne otomatik olarak
çeker.

Configuration Manager
Configuration Manager, sistem yapılandırmasının
temelidir. Bağlı tüm cihaz ayarlarının yanı sıra sistem
ayarlarının kontrol edilmesine yardımcı olur.

Configuration Manager, deneyimsiz kullanıcılar ve bilgili
yöneticiler için kullanıcı seviyeleri sağlar. Yeni cihazların
birkaç basit adımla kolayca yapılandırılmasını sağlayan bir
Sihirbaz bulunur. Cihaz bölüştürücü ile kameralar ve
kodlayıcılar, sisteme kolayca eklenebilir ve cihaz ağacında
bulmayı kolaylaştırmak için gruplanabilir. Tablo görünümü,
belirli sistem ayarlarının daha sonra başvurmak üzere
verilmesine ve arşivlenmesine olanak verir. Ayrıca, tüm
sistem lisanslaması Configuration Manager ile yönetilir.

Teknik Spesifikasyonlar

Sistem Gereksinimleri

Donanım Kişisel Bilgisayar

CPU Dual Core, 3.0 GHz veya üzeri

RAM 2 GB min

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

Ekran Kartı 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 Kartı 100 MB/sn

Ses Kartı Önerilen
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Yazılım DirectX 9.0

Boş Bellek (Kurulum) 145 MB (.NET ortamı, Viewer, Archive Player,
Configuration Manager, MPEG‑ActiveX)

Yazılım Özellikleri

Viewer

Ağaç Görünümü Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir kaynak
ağacı

Ekran Sürükle ve bırak bağlantı kontrolü

Kullanıcının seçebileceği video pencereleri

Bütünleşik dijital zoom işlevi

Birçok video akışının aynı anda görüntülenmesi

Tam ekran modunda görüntüleme

Ekran üzeri veya görüntü içi PTZ kamera kontrolü
iletişim kutusu

Konfigürasyon Configuration Manager yoluyla

3 kamera grubu seviyesine kadar

Cihaz ayarları

Donanım monitörü atama

Hazır ayarlı kamera sekanslarının programlanma-
sı (Salvolar)

Kayıt JPEG anlık görüntüleri

Birden fazla kamera görüntü ve sesinin eşzamanlı
kaydı

Archive Player

Ağaç Görünümü Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir kaynak
ağacı

3 seviyeye kadar gruplama

Oynatım VIP/VideoJet cihazları, NVR, VRM ve yerel sabit
diskten

Bütünleşik dijital zoom işlevi

Dinamik zaman tablosu

Hassas mod oynatımı

Hızlı video arama

Tam ekran modu

Doğrudan yazdırma işlevi ile JPEG resmi

Arama Takvim ve zaman aralığı arama işlevi

Yer imi belirleme ve arama işlevi

IVMD meta verilerinde Forensic Search (lisans
seçeneği)

Intuikey Desteklenen (lisans seçeneği)

Aktar Birden fazla kaydın görüntü ve seslerinin eşza-
manlı aktarımı (lisans seçeneği)

Doğrudan CD'ye veya DVD'ye yazdırma

Konfigürasyon Configuration Manager yoluyla

3 kamera grubu seviyesine kadar

Cihaz ayarları

Donanım monitörü atama

Sipariş Bilgileri

VIDOSLV32CAM Viewer 32 kamera
32 kamera için lisansla Viewer

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 kamera
64 kamera için lisansla Viewer

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 Yükseltme
8 kamera ile genişletme için Viewer lisansı

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 Yükseltme
16 kamera ile genişletme için Viewer lisansı

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer İstemci Lisansı
Kamerasız bilgisayar başına İstemci Lisansı
ile Viewer

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer İstemci 5'li Paket
Kamerasız bilgisayar başına İstemci Lisansı
ile Viewer 5'li Paket

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer İstemci 10'lu
Paket
Kamerasız bilgisayar başına İstemci Lisansı
ile Viewer 10'lu Paket

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Archive Player Exporter lisansı

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Archive Player IVA Forensic Search lisansı

MVC-FAPFS

Yazılım Aksesuarları

VIDOSKBD IntuiKey Keyboard Lisansı
IntuiKey Keyboard Lisansı

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey Keyboard Lisansı
5'li paket
IntuiKey Keyboard Lisansı 5'li paket

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey Keyboard Lisansı
10'lu paket
IntuiKey Keyboard Lisansı 10'lu paket

VIDOSKBD-10P
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Turkey:
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