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APP

   

u Exibição ao vivo de várias câmeras

u Fácil de usar e instalar

u Pesquisa forense

u Acesso remoto a vídeo

Video Security Client é o aplicativo de vigilância por
vídeo do mercado que é fácil de usar e é fornecido
pela Bosch para monitoramento local ou remoto de
câmeras e dispositivos IP. O software é compatível
com pequenos sistemas de 1 a 16 pontos de vigilância
na plataforma Windows ou 1 a 128 pontos de
vigilância nas plataformas Android e iOS com até 128
câmeras cada, e é a escolha perfeita para o
monitoramento de perdas em supermercados, lojas,
escritórios e hotéis.
O Video Security Client permite a monitorização em
direto e a reprodução de câmaras de vigilância IP onde
quer que haja uma ligação de rede. A aplicação
suporta câmaras de rede autónomas ou qualquer
dispositivo da gama DIVAR IP. Como o
Video Security Client se liga diretamente aos
dispositivos Bosch, não é necessária nenhuma
configuração local. Para obter uma vista geral mais
clara e uma organização individual, os dispositivos são
representados como locais remotos.

Visão geral do sistema

Visualização ao vivo de câmeras
O Video Security Client monitor principal (visualização
ao vivo) permite que uma combinação de até oito
câmeras IP no Windows ou até quatro câmeras IP no

Android e no iOS seja visualizada ao mesmo tempo.
Vários layouts de janelas de vídeo podem ser
escolhidos.
Várias telas de câmera podem ser arrastadas e
exibidas em visualizações definidas pelo usuário. Cada
usuário pode definir livremente visualizações
individuais mostrando uma composição lógica de
imagens de câmera. As visualizações podem ser
acessadas com facilidade e permitem exibição com um
clique de imagens de câmera relacionadas. A linha de
tempo na janela permite a repetição com um clique do
vídeo gravado.
A câmera com recurso PTZ pode ser manipulada com
facilidade por meio do controle PTZ na janela. Ajustes
predefinidos das câmeras PTZ estão disponíveis para
cada vídeo.
O sistema suporta instantâneos e talkback. Mapas
geográficos podem ser usados para localizar câmeras
e gerenciar sua visualização.



Reprodução e exportação do vídeo gravado
A vista Reprodução está otimizada para reproduzir e
exportar vídeo gravado de 8 câmaras em simultâneo.
As fontes de gravação incluem a gama DIVAR IP e a
gravação em cartões SD.
O painel de linha cronológica apresenta as gravações
ordenadas cronologicamente. Desta forma, é mais fácil
identificar as gravações de um determinado momento.
Com linhas cronológicas individuais (opcional), é
possível rever em simultâneo gravações de diferentes
pontos no tempo. Os intervalos de tempo de vídeo
selecionados podem ser exportados facilmente. As
exportações podem ser guardadas localmente ou
transferidas para o FTP ou Dropbox na aplicação. Os
instantâneos de vídeo gravado podem ainda ser
exportados.

Pesquisa forense

A vista Pesquisa Forense ajuda-o a definir critérios de
procura nas funcionalidades de pesquisa altamente
avançadas, exclusivas dos produtos CCTV da Bosch.
Neste painel, o utilizador pode definir pesquisas
complexas, por exemplo, o número de pessoas que
entram por uma porta ou numa área específica. O
Video Security Client permite que o utilizador procure
eventos em qualquer altura, a partir de qualquer lugar,
utilizando as funcionalidades de pesquisa remotas.

Funções

Visualização ao vivo
• Lista de câmeras (todas as câmeras IP) com conexão

de câmera, pré-visualização e filtro para acesso
rápido às câmeras

• Lista de visualizações favoritas especificada pelo
usuário

• Repetição com status
• Grades personalizadas exibindo imagens de câmera

ao vivo com talkback, controle PTZ e reprodução
instantânea

• Barra de ferramentas com alternância entre ao vivo,
reprodução e pesquisa forense

• Exportação para
– Instantâneos (JPEG) para o disco rígido local ou

e-mail
– Vídeo gravado (MP4) para o disco rígido local

(somente Windows), FTP ou Dropbox
• Gerenciamento, visualização e navegação de câmeras

usando mapas geográficos integrados
• Dados de rastreamento de VCA com referência

geográfica nos mapas (se disponível)
• Seleção fácil de transcodificador (se disponível)

Visualização de reprodução
• Lista de câmeras (todas as câmeras IP) com conexão

de câmera, pré-visualização e filtro para acesso
rápido às câmeras

• Lista de visualizações favoritas especificada pelo
usuário

• Grades personalizadas exibindo vídeos gravados
• Linha de tempo global para espaço de trabalho ou

linha de tempo individual para cada vídeo, oito
câmeras no Windows ou quatro câmeras no Android e
no iOS simultaneamente com calendário e função de
pesquisa por intervalo de tempo e seleção de
exportação

• Exportação para
– Instantâneos (JPEG) para o disco rígido local ou

e-mail
– Vídeo (MP4) para o disco rígido local (somente

Windows), FTP ou Dropbox
• Seleção fácil de transcodificador (se disponível)

Vista Pesquisa Forense
• Lista de câmaras (todas as câmaras IP) com ligação

da câmara, imagem de pré-visualização e filtro para
acesso rápido à câmara

• Funcionalidades de pesquisa remota para eventos
específicos: Qualquer movimento, Atravessar uma
linha, Objeto no campo ou Deteção de rosto na
função de pesquisa por calendário e linha cronológica

• Gráfico de atividades para resultados da pesquisa

Peças incluídas

Quantida
de

Componente

1 Aplicativo Video Security Client gratuito
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Especificações técnicas

Sistema operacional O aplicativo funciona em
celulares, tablets e laptop com
Android 6.0 ou superior com
OpenGL ES 3.0 ou superior,
iOS 11 ou superior,

Windows 10.1607 “Atualização
de aniversário” (64 bits) ou
superior

Conexão de rede Uma conexão com a Internet é
necessária para utilizar recursos
adicionais, como verificação
automática de atualizações e
mapas.

Informações sobre pedidos

MFT-VSC Video Security Client
Aplicativo de vigilância por vídeo gratuito e fácil de
usar para visualização e reprodução ao vivo de
câmeras, disponível para download para Windows no
catálogo de produtos, para iOS na Apple App Store e
para Android na Google Play Store.
Número do pedido MFT-VSC

3 | MFT-VSC Video Security Client

Representado por:

North America: Latin America and Caribbean:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2020 | Dados sujeitos a alterações sem aviso
63546478859 | pt-BR, V3, 27. Fev 2020


