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u Software pro nahrávání a správu videodat v síti IP

u Možnost připojení až 64 zdrojů videodat k jedné
stanici

u Podpora zařízení H.264 a MPEG-4 od společnosti
Bosch, zařízení MPEG-4 a JPEG od jiných
dodavatelů, kamer kompatibilních se standardem
ONVIF a kódovacích zařízení

u Podpora kamer HD a megapixelových kamer

u Neomezený počet vzdálených přijímacích stanic

Software Recording Station vychází z technologie
DiBos a používá osvědčenou technologii správy
videodat, nahrávání a komunikace společnosti Bosch a
posouvá videosledování založené na protokolu IP na
novou úroveň. Tvoří nedílnou součást celkových
bezpečnostních řešení pro mnohé aplikace, včetně
bank, velkých obchodů, železničních stanic, městských
center, průmyslových zařízení a administrativních
budov.
Pomocí softwaru Recording Station můžete získat živý
obraz a nahraná videodata z libovolného místa v síti. Ať
už se pověřený personál nachází přímo na místě nebo
na vzdáleném stanovišti připojeném k síti, má rychlý a
pohodlný přístup ke všem informacím, což ze softwaru
Recording Station činí dokonalé řešení pro sledování
přes distribuované sítě.
Software Recording Station podporuje sledování
živého obrazu a nahrávání v libovolném rozlišení až do
2 048 × 1 536 pixelů (3 megapixely), včetně rozlišení
HD pro širokoúhlé obrazovky. Spravuje až 64 zdrojů
videodat IP (od společnosti Bosch nebo jiných
výrobců), které jsou kompatibilní s následujícími
standardy pro kompresi videodat:

• Bosch H.264
• Bosch MPEG-4
• Axis MPEG-4
• MJPEG prostřednictvím protokolů HTTP a TFTP

• Podpora kamer se standardem ONVIF
Unikátní přizpůsobitelné grafické uživatelské rozhraní
umožňuje sledovat živý obraz a nahrané obrazy z více
vzdálených stanic na jednom počítači (přijímací
stanici). Pomocí této výkonné funkce mohou
bezpečnostní pracovníci sledovat současně více míst a
dohlížet na ně, i když jsou vzdálené stanice připojeny
přes síť WAN.
Každá kamera nabízí funkce pro ovládání otáčení,
naklánění a transfokace přímo v okně programu
z lokálních i vzdálených stanovišť. Obrazy jsou
zobrazovány s uvedením data a času, místa, názvu
kamery a stavu připojených zařízení, jako jsou hlásiče a
senzory.
Software Recording Station lze naprogramovat tak,
aby automaticky reagoval na určité situace a události.
Software může být naprogramován tak, aby v reakci na
poplachy nahrával ve vyšší kvalitě a přenášel obraz
nebo zprávy bezpečnostnímu personálu.
Přehrávání je snadné zásluhou důvěrně známých funkcí
pro vyhledávání a navigaci používajících ovládání na
grafické časové ose. Uživatelé mohou přehrávat
nahrávky z více stanic současně a synchronizovaně
v jednom rozhraní. Zásluhou rychlých a výkonných
funkcí vyhledávání obrazu, jako je inteligentní
vyhledávání pohybu Smart Motion, odpadá časově
náročné manuální vyhledávání.



Videodata lze stisknutím jednoho tlačítka exportovat
do archivu, přičemž jsou všechna opatřena digitálním
vodoznakem, aby byla zajištěna věrohodnost nahrávek.
Můžete dokonce exportovat obraz více kamer
z různých rekordérů. Plánovaný export lze využít
k periodickému zálohování nahrávek na různá
paměťová zařízení, jako jsou externí disková pole a
síťová úložiště (NAS).
K zajištění nejvyššího zabezpečení je veškerý přístup
k systému řízen pomocí několika úrovní autorizace
uživatelů, které určují individuální oprávnění pro
jednotlivé uživatele do velmi vysoké úrovně
podrobností. Tyto úrovně autorizace určují, co může
uživatel v systému provést. Prvky, jako jsou zobrazení
obrazu z kamery a ovládání kamery, přehrávání a
export nahrávek, stejně jako povolené typy
konfiguračních nastavení systému, lze nakonfigurovat
individuálně.
Události, jako jsou přihlášení, odhlášení, změny stavu,
přenos obrazu, export videodat a vypnutí systému,
jsou zaprotokolovány do databáze a lze je snadno
importovat do tabulkových aplikací, jako je MS Excel.
Vestavěné ověřování pravosti videodat detekuje
veškeré pokusy o úpravu nahraných obrazů.
Software Recording Station poskytuje různá rozhraní
pro další systémy, jako jsou řešení pro řízení přístupu
a poplachové ústředny od společnosti Bosch, a také
pro externí systémy, jako například bankomaty a
pokladní terminály, systémy EPS, zařízení pro snímání
registračních značek a řešení pro analýzu obsahu
obrazu.
Integrace s dalšími zabezpečovacími systémy a
systémy správy budov se provádí pomocí technologie
OPC (OLE for Process Control). Pokud je vyžadována
ještě těsnější integrace, naše sada Video SDK poskytne
úplnou sadu modulů pro přehrávání, vyhledávání,
sledování obrazu a mnoho, mnoho dalších.
Použitím softwaru Recording Station v prostředí sítě
LAN se systémem Bosch Video Management System
lze postoupit na skutečné podnikové řešení, které
poskytuje komplexní sadu funkcí, jako jsou
centralizovaná správa uživatelů, událostí a poplachů,
pracovní stanice s více monitory a zvětšitelnými
mapami míst a ovládání pomocí klávesnic CCTV.
Pro speciální případy, kdy zákazník vyžaduje
hardwarovou nezávislost, nabízíme hardwarový klíč
USB, který poskytuje jedinečné označení počítače (ID
hardwarového klíče). Software Recording Station musí
být přesto licencován pomocí autorizace softwaru a
řešení SLMS (HP Software Licensing & Management
Solutions).
Tento hardwarový klíč USB lze použít také v případě,
že se označení počítače mění při každém spuštění
softwaru Recording Station, což může být způsobeno
například

• polem RAID, které skrývá či mění ID pevných disků
nebo poskytuje vlastní – většinou šifrované – ID
hardwaru.

• operačním systémem Windows 7 / Server 2008
zobrazujícím pouze adresy MAC, které jsou opravdu
připojené

• různými uživateli operačního systému Windows
majícími různá oprávnění pro přístup k hardwaru
počítače

Technické specifikace

Rozlišení nahrávání QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, HD 720p, HD
1080p
Megapixelové (libovolné rozlišení pro
formát JPEG až do 2 048 × 1 536 pixelů)

Rychlosti nahrávání na
kanál

PAL: 0,5 až 25 snímků/s
NTSC: 0,5 až 30 snímků/s

Podporované
videokodeky/protokoly

Bosch MPEG-4
Bosch H.264
Axis MPEG-4
JPEG/MJPEG prostřednictvím protokolů
HTTP/TFTP

Podporované kamery IP
MPEG-4/H.264 od
společnosti Bosch

AutoDome Junior HD / HD IVA
AutoDome 100/200/300/500
AutoDome Easy IP / IP II / IP II E
Axis MPEG4 (nikoli PTZ)
Dinion IP (MPEG4)
Dinion NBN-832V-P HD
Dinion NBN-921-P
Dinion NBx 4xx P / P IVA
Dinion NBx 4xx P SD / P SD IVA
Dinion NDx 4xx P SD / P SD IVA
Dinion HD Den/Noc 1080p
Dinion NER-L2
Extreme IP
FlexiDome IP
FlexiDome NDN-921-P
FlexiDome NDx 4xx P / P IVA
FlexiDome HD Den/Noc 1080p
NBC 255-P / 265 P / 225 P
NBC-255-W / NBC-265-W 265-W
NDC 265 P / 225-P / 225 P I
NDC-255-P / 255 P I
NDC-274 / 284
NTC-265-PI
NDN-265-PIO
NDN-822 x
AutoDome 700 IP
VG4 AutoDome (modul IP H.264)
VG5 AutoDome HD / SD
VOT 320V
NEI-30 Infračervený snímač obrazu
s inteligentní analýzo obrazu (IVA)

Podporované kodéry
(videoservery) H.264 a
MPEG-4 společnosti
Bosch

VideoJet 10 / 1000
VideoJet X10 / X20 / X40
VideoJet X10 SN / X20 SN / X40 SN
VideoJet X1 XF / X1 XF W
VideoJet X20 XF E / X40 XF E
VIP10
VIP 1600 / 1600 XFM4
VIPX1 / VIPX1A / VIPX2 / VIPX2A /
VIPX1 XF E
VJ8004 / VJ8004A
VJ8008 / VJ8008A
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Podporované kamery IP
JPEG společnosti Bosch

NWC-0700/0800 Megapixelová
kamera IP
NWC-0900 Megapixelová kamera IP
Den/Noc

Podporované kamery IP
JPEG od jiných výrobců

Kamery IP od společností Arecont Vision,
Axis, Mobotix a Sony a další kompatibilní
kamery, které podporují protokoly HTTP/
TFTP a poskytují pevnou cestu k obrazu ve
formátu JPEG

Podporované kamery
kompatibilní se
standardem ONVIF

AXIS M7014 Videokodér
AXIS P1347 Síťová kamera
AXIS P5534 Síťová kamera PTZ
s kopulovitým krytem
AXIS Q6035 Síťová kamera PTZ
s kopulovitým krytem
AXIS Q1604
Sony SNC-CH240
Kamera PTZ řady WV-SC386 od
společnosti Panasonic

Maximální počet
připojených kamer:

64

Maximální počet
nakonfigurovaných
vzdálených stanic v jedné
přijímací stanici

500 (lze nakonfigurovat, viditelné
v seznamu zařízení)

Počet současně
připojených vzdálených
stanic k jedné přijímací
stanici

Maximálně: 32

Podporované jazyky Čeština, dánština, holandština, němčina,
řečtina, angličtina, finština, francouzština,
maďarština, italština, norština, polština,
portugalština, ruština, španělština,
švédština a turečtina

Přístup prostřednictvím
prohlížeče HTTP (WAN)

V softwaru Bosch Recording Station musí
být nainstalovány a nakonfigurovány
služby IIS. Je možný vlastní port HTTP.

Webový server BRS Prohlížeč vyžaduje ovládací prvky ActiveX.
Pro operační systém Windows XP
Professional:
maximálně 3 připojení k jedné stanici

Podporované operační
systémy

Windows 7 (32bitová/64bitová verze)
Windows Server 2008 (32bitová verze)
Windows Server 2008 R2 (64bitová
verze)
Windows XP Professional SP3 (32bitová
verze)
Windows Server 2003 (32bitová verze)

Minimální požadavky na pracovní stanice se
softwarem Bosch Recording Station (rekordér a
přijímač)

Maximální rychlost
nahrávání

50 Mb/s

Procesor Procesor Core 2 Duo

Paměť RAM 2 GB

Grafická karta 32bitová hloubka barev (hardwarová
podpora rozhraní DirectX 9, nesdílená
paměť)

Volné místo na pevném
disku

2 GB v systémovém oddílu

Oddíl pro nahrávání Vyhrazený oddíl (např. D:) pro nahrávání

Síťový adaptér 1000 Base-T, Gbit

Doporučené grafické adaptéry

Standardní výkon NVIDIA FX380
NVIDIA FX580

Vysoký výkon NVIDIA FX1700
NVIDIA FX1800
NVIDIA FX4800

Minimální požadavky na platformy serverů se
softwarem Bosch Recording Station (pouze
rekordér)

Maximální rychlost
nahrávání

100 Mb/s (bez místního zobrazování)

Procesor Čtyřjádrový procesor Intel
Procesor Xeon 5504 (2,0 GHz)

Paměť RAM 4 GB

Oddíl pro nahrávání Vyhrazený oddíl (např. D:) pro nahrávání,
možnost rozšíření úložiště diskovými poli
připojenými přímo k internímu portu SCSI

Podporovaná disková
pole

Diskové pole SCSI DVA-xxK-xxxxxRA
Diskové pole SCSI DVA-08E-xxxxxRA;
bez zapojení do řetězce, fyzické úložiště
max. 16 TB

Podporované servery MHW-S360xx-xx, MHW-S380xx-xx

Referenční servery HP DL360/DL380

Kompatibilita zařízení / integrační funkce

Bosch Video Management
System

Verze 3.0
Vyžaduje připojení s rychlostí 1 Gb/s
k centrálnímu serveru a pracovní stanici,
komunikaci přes port TCP 135 a navíc
4 porty TCP a 4 porty UDP dynamicky
přiřazené v rozsahu od 1 025 do 65 535

Integrace bankomatů DTP3N přes rozhraní RS232 (pouze
EMEA)

Integrace serveru IP Libovolný server IP používající pro
komunikaci soketová připojení

Integrace poplachové
ústředny (EZS, EPS,
řízení přístupu)

Integrace přes rozhraní RS232:
AZ1010, BZ500, BZ1012, BZ1060,
FPA5000, ústředny řady G, NZ500,
NZ1008, NZ1012, NZ1060, UEZ,
UGM2020
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Moduly digitálních vstupů
a výstupů

Digital I/O Advantech ADAM-6017,
ADAM-6018, ADAM-6022, ADAM-6024,
ADAM-6050, ADAM-6050-W,
ADAM-6051, ADAM-6051-W,
ADAM-6052, ADAM-6055, ADAM-6060,
ADAM-6060-W, ADAM-6066

Server OPC Server OPC DiBos 8 (verze 8.7) také
podporuje software Bosch Recording
Station a musí být instalován samostatně.
Instalační soubor je obsažen na
instalačním disku DVD
Poznámka: Server OPC není podporován
operačními systémy Windows 7 a
Windows Server 2008

Virtuální vstupy Až 132 virtuálních vstupů

Informace o objednání

Disk DVD v obalu + příručka, bez licence
Disk DVD se systémem Recording Station v obalu a
příručka, bez licence
Číslo objednávky BRS-DVD-00A

Disk DVD v obalu + příručka, pro 16 kamer IP
Disk DVD se systémem Recording Station v obalu a
příručka, součástí je základní licence pro 16 kamer IP
Číslo objednávky BRS-DVD-16A

Disk DVD v obalu + příručka, pro 32 kamer IP
Disk DVD se systémem Recording Station v obalu a
příručka, součástí je základní licence pro 32 kamer IP
Číslo objednávky BRS-DVD-32A

Softwarové příslušenství

Základní licence pro 4 kamery IP (elektronická licence)
Základní licence pro systém Recording Station pro
4 kamery IP
Číslo objednávky BRS-BASE-04A

Základní licence pro 8 kamer IP (elektronická licence)
Základní licence pro systém Recording Station pro
8 kamer IP
Číslo objednávky BRS-BASE-08A

Základní licence pro 16 kamer IP (elektronická licence)
Základní licence pro systém Recording Station pro
16 kamer IP
Číslo objednávky BRS-BASE-16A

Základní licence pro 32 kamer IP (elektronická licence)
Základní licence pro systém Recording Station pro
32 kamer IP
Číslo objednávky BRS-BASE-32A

Rozšiřující licence pro 4 kamery IP (elektronická licen-
ce)
Rozšiřující licence pro systém Recording Station pro
4 další kamery IP
Číslo objednávky BRS-XCAM-04A

Rozšiřující licence pro 8 kamer IP (elektronická licence)
Rozšiřující licence pro software Recording Station pro
8 dalších kamer IP
Číslo objednávky BRS-XCAM-08A

Rozšiřující licence pro 16 kamer IP (elektronická licen-
ce)
Rozšiřující licence pro software Recording Station pro
16 dalších kamer IP
Číslo objednávky BRS_XCAM-16A

Rozšiřující licence pro 32 kamer IP (elektronická licen-
ce)
Rozšiřující licence pro zařízení Recording Station pro
32 kamer IP
Číslo objednávky BRS-XCAM-32A

Licence na funkce pro přemostění ATM/POS (elektronic-
ká licence)
Licence na funkce systému Recording Station pro
integraci přemostění ATM/POS
Číslo objednávky BRS-FATM-A

Licence na funkce pro server IP (elektronická licence)
Licence na funkce systému Recording Station pro
soketová připojení serveru IP
Číslo objednávky BRS-FIPS-A

Licence na funkce pro ústřednu EZS (elektronická licen-
ce)
Licence na funkce systému Recording Station pro
integraci ústředny EZS
Číslo objednávky BRS-FPAN-A

Licence na funkce pro zápis na disky CD/DVD pro přijí-
mací stanici (elektronická licence)
Licence na funkce softwaru Recording Station
(přijímač) pro zápis na disky CD/DVD
Číslo objednávky BRS-FWRI-A

Hardwarový klíč USB pro zařízení BRS
Hardwarový klíč USB pro zařízení Recording Station.
Poskytuje jedinečné ID, pokud se často mění podpis
počítače.
Číslo objednávky BRS-DNGL-A

Licence pro 30denní demoverzi (elektronická licence)
Licence pro demoverzi systému Recording Station pro
32 kamer IP (platnost vyprší po 30 dnech)
Číslo objednávky BRS-DEMO-32A
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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