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u Oprogramowanie do nagrywania i zarządzania
obrazem w sieci

u Możliwość podłączenia maks. 64 źródeł sygnału
wizyjnego na jedną stację

u Obsługa standardu Bosch H.264/MPEG-4,
działających w standardach MPEG-4 i JPEG
urządzeń innych producentów oraz kamer i
nadajników ONVIF

u Obsługa kamer działających w rozdzielczości HD/
megapikselowych

u Nieograniczona liczba zdalnych stacji odbiorczych

Oprogramowanie Recording Station bazuje na
technologii DiBos, która wykorzystuje sprawdzone
rozwiązania firmy Bosch w zakresie zarządzania
sygnałem wizyjnym, rejestracji obrazu i komunikacji
oraz przenosi technologię sieciowego monitoringu
wizyjnego na zupełnie nowy poziom efektywności.
Oprogramowanie jest integralną częścią
kompleksowego rozwiązania dozorowego,
wykorzystywanego w wielu różnych zastosowaniach,
np. w bankach, dużych obiektach handlowych,
stacjach kolejowych, centrach miast, zakładach
przemysłowych oraz biurowcach.
Dzięki oprogramowaniu Recording Station można
odbierać bieżący oraz nagrany obraz wideo z
dowolnego miejsca w sieci. Bez względu na to, czy
użytkownik znajduje się na miejscu, czy też korzysta ze
zdalnego połączenia sieciowego, autoryzowany
personel ma szybki i wygodny dostęp do potrzebnych
informacji, dzięki czemu oprogramowanie Recording
Station stanowi doskonałe rozwiązanie dozorowe w
sieciach rozproszonych.

Oprogramowanie Recording Station obsługuje podgląd
na żywo oraz zapis materiału w rozdzielczości do 2048
x 1536 pikseli (3 megapiksele), w tym również w trybie
panoramicznym HD. Umożliwia zarządzanie
maksymalnie 64 źródłami obrazu wideo IP (produkcji
Bosch oraz innych firm), zgodnymi z poniższymi
standardami kompresji wideo:

• Bosch H.264
• Bosch MPEG-4
• Axis MPEG-4
• MJPEG przez HTTP i TFTP
• Obsługa kamer ONVIF

Unikalny, skalowalny graficzny interfejs użytkownika
umożliwia podgląd obrazów na żywo i nagrań z
różnych stacji zdalnych z jednego komputera PC (stacji
odbiorczej). Dzięki tej zaawansowanej funkcji
operatorzy systemu dozorowego mogą jednocześnie
monitorować i nadzorować wiele różnych lokalizacji,
nawet jeśli stacje zdalne są podłączone na
pośrednictwem sieci WAN.



Podgląd z każdej kamery obejmuje funkcje obsługi
obrotu, pochylenia i powiększenia, wykonywanych na
obrazie w oknie ekranowym. Możliwy jest przy tym
wybór kamer lokalnych i zdalnych. Obrazy wyświetlane
są wraz z datą, czasem, lokalizacją i nazwą kamery.
Wyświetlany jest również stan podłączonych urządzeń,
np. czujek lub detektorów.
System Recording Station można zaprogramować w
taki sposób, aby automatycznie reagował na określone
sytuacje i zdarzenia. W przypadku wystąpienia alarmu
system może przełączyć się na zapis w wyższej
rozdzielczości i przesyłać komunikaty lub obrazy do
personelu ochrony lub centrum monitoringu.
Odtwarzanie ułatwia znana funkcja wyszukiwania i
nawigacji, wykorzystująca graficzne sterowanie za
pomocą osi czasu. Przy użyciu jednego interfejsu
użytkownicy mogą równocześnie i synchronicznie
odtwarzać materiał zarejestrowany przez różne stacje.
Szybkie i zaawansowane funkcje wyszukiwania
obrazów, takie jak inteligentne wyszukiwanie na
podstawie ruchu w obrazie, eliminują czasochłonne
ręczne przeszukiwanie materiału.
Archiwizacja materiału wideo odbywa się za
naciśnięciem jednego przycisku – wszystkie obrazy
posiadają cyfrowy znacznik autoryzacji, zapewniający
wiarygodność nagrań. Możliwe jest również
wyeksportowanie obrazu z wielu kamer z różnych
rejestratorów. Za pomocą funkcji zaplanowanego
eksportu można cyklicznie wykonywać kopię zapasową
zarejestrowanego materiału przy użyciu różnych
urządzeń pamięci masowej, takich jak zewnętrzny dysk
twardy lub NAS (sieciowe urządzenie archiwizujące).
Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa,
każdy rodzaj dostępu do systemu podlega
wielopoziomowej autoryzacji użytkownika, która
umożliwia bardzo szczegółowe określenie praw
dostępu do poszczególnych zasobów dla każdego z
nich. Poziomy autoryzacji określają działania, które
dany użytkownik może wykonywać w systemie. Można
indywidualnie skonfigurować takie elementy jak
podgląd z kamer i sterowanie nimi, odtwarzanie i
eksportowanie nagranego materiału, jak również typy
ustawień konfiguracji systemu.
Zdarzenia takie jak zalogowanie, wylogowanie, zmiana
stanu, transmisja obrazu, eksportowanie materiału
wideo oraz wyłączenie systemu są rejestrowane w
bazie danych i można je w łatwy sposób zaimportować
do arkusza danych, np. dostępnego w programie MS
Excel. Zintegrowana funkcja uwierzytelniania obrazu
wideo zabezpiecza przed manipulacją nagranego
obrazu.
System Recording Station umożliwia również obsługę
innych systemów firmy Bosch, takich jak rozwiązania
kontroli dostępu i centrale alarmowe, a także systemy
zewnętrzne, jak np. bankomaty i punkty sprzedaży,
systemy sygnalizacji pożaru, urządzenia do
przechwytywania numerów tablic rejestracyjnych oraz
rozwiązania w zakresie analizy zawartości obrazu.

Integrację z innymi systemami zabezpieczeń oraz
systemami zarządzania budynkiem można
przeprowadzić dzięki technologii OPC (OLE for
Process Control). Jeśli natomiast wymagana jest
jeszcze bardziej zaawansowana integracja, narzędzia
VideoSDK stanowią kompletny zestaw modułów
służących do odtwarzania, wyszukiwania, przeglądania
i wielu innych funkcji.
Użycie oprogramowania Recording Station w
środowisku sieci LAN z systemem Bosch Video
Management System umożliwia uzyskanie
prawdziwego rozwiązania dla przedsiębiorstw z
szeroką gamą funkcji, takich jak scentralizowane
zarządzanie użytkownikami, zdarzeniami i alarmami,
sterowanie wielomonitorowymi stacjami roboczymi z
mapami lokalizacji z funkcją zoom oraz obsługą
urządzeń CCTV za pomocą klawiatury.
Jeśli wymagane jest korzystanie z oprogramowania na
różnych komputerach, możliwe jest stosowanie klucza
sprzętowego USB z unikalną sygnaturą komputera
(identyfikatorem klucza sprzętowego). Mimo to
oprogramowanie Recording Station wymaga uzyskania
licencji drogą autoryzacji i rozwiązań z zakresu SLMS.
Opisywany klucz sprzętowy USB ma zastosowanie
również, gdy sygnatura komputera zmienia się
każdorazowo podczas uruchamiania oprogramowania
Recording Station, czego przyczyną może być na
przykład:

• Macierz RAID obejmująca/modyfikująca identyfikatory
HDD lub wprowadzająca własny – zazwyczaj
szyfrowany – identyfikator urządzenia

• System Windows 7/Server 2008 wyświetlający
wyłącznie adresy MAC aktualnie podłączonych
urządzeń

• System Windows współużytkowany przez różnych
użytkowników, posiadających zróżnicowane prawa
dostępu do urządzeń PC

Dane techniczne

Rozdzielczości zapisu QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, HD 720p, HD
1080p
Rozdzielczość megapikselowa (dowolna
rozdzielczość JPEG, maks. 2048 x 1536
pikseli)

Szybkość zapisu na kanał PAL: 0,5–25 obrazów/s
NTSC: 0,5–30 obrazów/s

Obsługiwane protokoły/
kodeki wideo

Bosch MPEG-4
Bosch H.264
Axis MPEG-4,
JPEG/MJPEG przez HTTP/TFTP
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Obsługiwane kamery
sieciowe firmy Bosch z
kodowaniem MPEG-4/H.
264

AutoDome Junior HD / HD IVA
AutoDome 100/200/300/500
AutoDome Easy IP / IP II / IP II E
Axis MPEG4 (bez 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 1080p D/N
Dinion NER-L2
Extreme IP
FlexiDome IP
FlexiDome NDN-921-P
FlexiDome NDx 4xx P / P IVA
FlexiDome HD 1080p D/N
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 (moduł sieciowy H.264
IP)
VG5 AutoDome HD / SD
VOT 320V
NEI-30 Kamera z promiennikiem
podczerwieni IVA

Obsługiwane nadajniki
Bosch H.264 i MPEG-4
(serwery wizyjne)

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

Obsługiwane kamery
sieciowe Bosch JPEG

NWC-0700/0800 Megapikselowa kamera
sieciowa
NWC-0900 Megapikselowa dualna
kamera sieciowa

Obsługiwane kamery
JPEG IP innych
producentów

Kamery IP Arecont Vision, Axis, Mobotix,
Sony oraz inne zgodne kamery
obsługujące protokół HTTP/TFTP oraz
zapewniające stałe pasmo dla obrazu
JPEG

Obsługiwane kamery
ONVIF

AXIS M7014 Nadajnik wizyjny
AXIS P1347 Kamera sieciowa
PTZ AXIS P5534 Sieciowa kamera
kopułkowa
PTZ AXIS Q6035 Sieciowa kamera
kopułkowa
AXIS Q1604
Sony SNC-CH240
Panasonic PTZ serii WV-SC386

Maksymalna liczba
podłączonych kamer:

64

Maksymalna liczba
skonfigurowanych
zdalnych stacji na jedną
stację odbiorczą

500 (możliwych do skonfigurowania,
widocznych na liście urządzeń)

Liczba równocześnie
podłączonych stacji
zdalnych na jedną stację
odbiorczą

Maksymalnie: 32

Obsługiwane języki Czeski, duński, holenderski, niemiecki,
grecki, angielski, fiński, francuski,
węgierski, włoski, norweski, polski,
portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki
i turecki

Dostęp za pomocą
przeglądarki HTTP (WAN)

W systemie Bosch Recording Station
muszą być zainstalowane i
skonfigurowane usługi IIS. Możliwe jest
utworzenie niestandardowego portu
HTTP.

BRS WebServer Przeglądarka musi mieć zainstalowany
pakiet ActiveX.
System Windows XP Professional:
Do 3 połączeń z jedna stacją

Obsługiwane systemy
operacyjne

Windows 7 (wersje 32-bitowe/64-bitowe)
Windows Server 2008 (wersje 32-bitowe)
Windows Server 2008 R2 (wersje 64-
bitowe)
Windows XP Professional SP3 (wersje 32-
bitowe)
Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe)

Minimalne wymagania wobec stacji roboczych PC
obsługujących oprogramowanie Bosch Recording
Station (rejestrator i odbiornik)

Maksymalna szybkość
zapisu

50 Mb/s

Procesor Core 2 Duo

Pamięć RAM 2 GB

Karta graficzna 32-bitowa głębia kolorów (obsługa
sprzętowa DirectX 9, brak pamięci
współdzielonej)

Wolne miejsce na dysku
twardym

2 GB na partycji systemowej

Partycja do zapisu
materiału

Dedykowana partycja (np. D:) do zapisu
materiału

Karta sieciowa 1000 Base-T, Gbit

Zalecenia dot. karty graficznej

Standardowe parametry NVIDIA FX380
NVIDIA FX580

Wysokie parametry NVIDIA FX1700
NVIDIA FX1800
NVIDIA FX4800
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Minimalne wymagania wobec platform serwerowych
obsługujących oprogramowanie Bosch Recording
Station (wyłącznie rejestrator)

Maksymalna szybkość
zapisu

100 Mb/s (brak podglądu obrazu)

Procesor Intel czterordzeniowy
Xeon 5504 (2,0 GHz)

Pamięć RAM 4 GB

Partycja do zapisu
materiału

Dedykowana partycja (np. D:) do zapisu
materiału, możliwość rozszerzenia
przestrzeni archiwizowania za pomocą
macierzy dyskowych podłączonych
bezpośrednio do portu SCSI

Obsługiwane macierze
dyskowe

DVA-xxK-xxxxxRA SCSI
DVA-08E-xxxxxRA SCSI
Brak możliwości łączenia łańcuchowego,
maksymalna pojemność 16 TB

Obsługiwane serwery MHW-S360xx-xx, MHW-S380xx-xx

Oznaczenia serwerów HP DL360/DL380

Dane dot. zgodności/integracji urządzeń

Bosch Video Management
System

Wersja 3.0
Wymaga połączeń 1 Gb/s z serwerem
centralnym i stacjami roboczymi;
komunikacja za pośrednictwem portu TCP
135 oraz 4 porty TCP i 4 porty UDP
przypisywane dynamicznie w zakresie od
1025 do 65535

Integracja obsługi
bankomatów

DTP3N przez RS232 (tylko EMEA)

Integracja obsługi
serwera IP

Dowolny serwer IP wykorzystujący do
komunikacji połączenia przez gniazdo

Integracja centrali
alarmowej (systemy
sygnalizacji włamania i
napadu, systemy
przeciwpożarowe,
systemy kontroli
dostępu)

Integracja przez RS232:
AZ1010, BZ500, BZ1012, BZ1060,
FPA5000, centrale serii G, NZ500,
NZ1008, NZ1012, NZ1060, UEZ,
UGM2020

Cyfrowe moduły wejścia/
wyjścia

Cyfrowe moduły wejścia/wyjścia
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

Serwer OPC Serwer DiBos 8 OPC (v8.7) obsługuje
również oprogramowanie Bosch
Recording Station i musi być
zainstalowany oddzielnie. Plik
instalacyjny znajduje się na instalacyjnej
płycie DVD
Uwaga: Serwer OPC nie jest obsługiwany
przez system Windows 7 i Windows
Server 2008.

Wirtualne wejścia Do 132 wejść wirtualnych

Zamówienia - informacje

Pudełko z płytą DVD i podręcznikiem, bez licencji
Pudełko z płytą DVD i podręcznik obsługi systemu
Recording Station, bez licencji
Numer zamówienia BRS-DVD-00A

Pudełko z płytą DVD i podręcznikiem, 16 kamery IP
W zestawie pudełko z płytą DVD i podręcznikiem
obsługi systemu Recording Station, podstawowa
licencja na 16 kamer IP
Numer zamówienia BRS-DVD-16A

Pudełko z płytą DVD i podręcznikiem, 32 kamery IP
W zestawie pudełko z płytą DVD i podręcznikiem
obsługi systemu Recording Station, podstawowa
licencja na 32 kamery IP
Numer zamówienia BRS-DVD-32A

Programy

Podstawowa licencja na 4 kamery IP (licencja elektro-
niczna)
Podstawowa licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 4 kamer IP
Numer zamówienia BRS-BASE-04A

Podstawowa licencja na 8 kamer IP (licencja elektro-
niczna)
Podstawowa licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 8 kamer IP
Numer zamówienia BRS-BASE-08A

Podstawowa licencja na 16 kamer IP (licencja elektro-
niczna)
Podstawowa licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 16 kamer IP
Numer zamówienia BRS-BASE-16A

Podstawowa licencja na 32 kamery IP (licencja elektro-
niczna)
Podstawowa licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 32 kamer IP
Numer zamówienia BRS-BASE-32A

Rozszerzona licencja dla 4 kamer sieciowych (licencja
elektroniczna)
Rozszerzona licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 4 dodatkowych kamer IP
Numer zamówienia BRS-XCAM-04A

Rozszerzona licencja dla 8 kamer IP (licencja elektro-
niczna)
Rozszerzona licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 8 dodatkowych kamer IP
Numer zamówienia BRS-XCAM-08A

Rozszerzona licencja dla 16 kamer IP (licencja elektro-
niczna)
Rozszerzona licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 16 dodatkowych kamer IP
Numer zamówienia BRS_XCAM-16A
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Rozszerzona licencja dla 32 kamer sieciowych (licencja
elektroniczna)
Rozszerzona licencja Recording Station dla 32 kamer
sieciowych
Numer zamówienia BRS-XCAM-32A

Licencja na funkcję pomostu ATM/POS (licencja elektro-
niczna)
Licencja Recording Station na funkcję integracji
interfejsu do bankomatów/punktów sprzedaży
Numer zamówienia BRS-FATM-A

Licencja na funkcję serwera IP (licencja elektroniczna)
Licencja Recording Station na funkcję połączenia z
serwerem IP za pomocą gniazda
Numer zamówienia BRS-FIPS-A

Licencja na funkcję centrali alarmowej (licencja elektro-
niczna)
Licencja Recording Station na funkcję integracji
centrali alarmowej
Numer zamówienia BRS-FPAN-A

Licencja na funkcję zapisu na płycie CD/DVD dla odbior-
nika (licencja elektroniczna)
Licencja na oprogramowanie Recording Station
(odbiornik), funkcja zapisu na płycie CD/DVD
Numer zamówienia BRS-FWRI-A

Klucz sprzętowy USB systemu BRS
Klucz sprzętowy USB Recording Station. Zapewnia
unikalny identyfikator na wypadek częstych zmian
sygnatury komputera.
Numer zamówienia BRS-DNGL-A

30-dniowa licencja demonstracyjna (licencja elektronicz-
na)
Licencja demonstracyjna oprogramowania Recording
Station na 32 kamery IP (wygasa po 30 dniach)
Numer zamówienia BRS-DEMO-32A
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