
VIP-X, de ruimtebesparende oplossingen voor een- en tweekanaals 
hoogwaardige videobewaking over IP
De kwaliteit van videobewaking wordt verhoogd en de functionaliteit wordt uitgebreid 
door onze serie VIP-producten (Video over IP) uit te breiden met de nieuwe VIP-X1 
en VIP-X2 encoders voor video en de VIP-XD decoder. Dankzij de geavanceerde en 
qua bandbreedte zuinige MPEG-4-technologie bieden deze ultracompacte modules 
u DVD-beeldkwaliteit met hoge resolutie en hoge beeld snelheden. Bovendien 
vereenvoudigen zij het integreren van uw bestaande analoge  camera’s en -
monitors in een nieuw systeem met IP-technologie.

Videobewaking over IP:
Afstand doet niet terzake

VIP-X SERIE
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Meer mogelijkheden, minder ruimte
De nieuwe ‘X’-familie biedt alle geavanceerde functies van de bestaande types in onze 
VIP-reeks, inclusief dual streaming, waarmee het mogelijk is een speciale videostroom 
bij een bepaalde beeldsnelheid op te nemen en een andere videostroom te gebruiken voor 
rechtstreeks bekijken. Er zijn echter meer extra functies, waaronder USB 2.0-poorten voor 
het aansluiten van externe hardware (bijvoorbeeld voor lokale opslag)*.

VIP-modules zijn volledig functionele videoservers voor een IP-netwerk met prints op 
creditcard-formaat – klein genoeg voor montage in bestaande camerabehuizingen om die 
eenvoudig geschikt te maken voor IP-netwerken. De speciaal voor de nieuwe reeks 
ontwikkelde hardware biedt vele voordelen, waaronder hogere prestaties van de processor, 
betere voorbereiding op de toekomst en lagere exploitatiekosten. Bovendien wordt het 
netwerk hierdoor minder belast, zijn er meer mogelijkheden voor video-opnames en is de 
capaciteit voor afspelen vergroot. 

Nieuwe mogelijkheden van de VIP-X1 eenkanaals en de VIP-X2 tweekanaals encoders 
zijn onder meer:

• Hogere resolutie en beeldsnelheden tot 25 ips op MPEG-4 4CIF via IP-netwerken.

• Optionele audio-ingangen.

• Voeding via de Ethernet aansluiting (Power over Ethernet – PoE) * *. 

Mogelijkheden van de VIP-XD decoder.

• Onafhankelijke BNC- en VGA-uitgangen.

• Enkelvoudig of Quad scherm door één tot vier IP-videostreams te combineren.

Voordelen van IP
CCTV bewakingssystemen op basis van IP 
worden overal ter wereld meer en meer 
ingezet bij veel ondernemingen, instellingen 
en organisaties. Vergeleken met oudere 
systemen bieden IP-netwerken inherente 
voordelen van uitbreidbaarheid, fl exibiliteit, 
veelzijdige aansluitmogelijkheden en 
aantrekkelijke exploitatiekosten – 
overtuigende argumenten voor nieuwe en 
bestaande gebruikers om te investeren in 
beveiligingssystemen met IP-technologie.

Waarom Bosch?
Bosch Security Systems is de pionier en 
wereldleider in IP-netwerkvideo voor 
bewakingssystemen. Onze producten zijn 
compatibel met analoge componenten in 
bestaande netwerken. U kunt dan ook 
geleidelijk naar IP overstappen zonder uw 
bestaande mogelijkheden kwijt te raken. En 
als u een nieuwe gebruiker bent, biedt 
Bosch u het geweldige voordeel van de 
allernieuwste bewakingstechnologie – 
een goede investering op de toekomst.

Bosch IP encoders en decoders
Onze VIP- en VideoJet-systemen bieden real-
time IP-oplossingen van ongeëvenaard hoge 
kwaliteit. In combinatie met onze Digital en 
Network Video Recorders (DVR’s en NVR’s) 
beveiligen zij tegen netwerkstoringen en bieden 
zij recording met pre-alarm. Tevens kunnen zij 
gecodeerde analoge video, audio, alarm- en 
relaissignalen en PTZ-besturingssignalen voor 
camera’s verzenden. Bij lokale, satelliet- en/of 
internet-bewaking kan de ingebouwde 
bewegings detectie gebruikt worden om naar 
een hogere beeldsnelheid op te schakelen om 
een gebeurtenis gedetailleerd vast te leggen. 
Zodoende mist u niets terwijl waardevolle 
capaciteit wordt bespaard als er niets gebeurt. 
Ondersteuning voor multicasting zorgt dat 
meerdere gebruikers tegelijkertijd de beelden 
van één camera via een LAN of WAN kunnen 
bekijken zonder de encoder te overbelasten – 
een belangrijk winstpunt in uitbreidbare 
oplossingen.

* toekomstige ondersteuning

** Beschikbaar Q4 2005

www.boschsecurity.nl
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