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u Birden fazla kameranın canlı izlenmesi

u Kullanımı ve kurulumu kolay

u Adli Arama

u Videoya uzaktan erişim

Video Security Client, pazarda IP kameraların ve
cihazların yerel olarak ve uzaktan izlenmesi için Bosch
tarafından sunulan, kullanımı kolay video gözetim
uygulamasıdır. Her biri en fazla 128 kamera olacak
şekilde Windows'da 1-16 veya Android'de ve iOS'ta ise
1-128 sahadan oluşan küçük sistemleri destekleyen
yazılım, süpermarketler, butikler, ofisler ve otellerde
kayıp izleme için ideal tercihtir.
Video Security Client, ağ bağlantısı bulunan her yerde
IP gözetim kameralarını canlı izlemeye ve yeniden
oynatmaya imkan tanır. Uygulama, bağımsız IP
kameraları veya DIVAR IP ailesindeki her türlü cihazı
destekler. Video Security Client Bosch cihazlarına
doğrudan bağlı olduğundan yerel yapılandırma gerekli
değildir. Cihazlar daha iyi bir genel görünüm ve tek bir
kuruluş için, uzak siteler olarak gösterilir.

Sisteme genel bakış

Kameraların canlı izlenmesi
Video Security Client ana monitörü (Canlı izleme)
Windows'da 8 adede kadar IP kameradan veya Android
ve iOS'ta 4 adede kadar IP kameradan oluşan bir
karmanın aynı anda izlenmesini sağlar. Video
pencereleri için çeşitli yerleşimler seçebilirsiniz.
Birden fazla kamera sürüklenerek kullanıcı tanımlı
görünümlerde gösterilebilir. Kamera görüntülerinin
mantıksal bir birleşimini gösteren tek görünümler her
kullanıcı tarafından serbestçe tanımlanabilir. Bu

görünümlere kolayca erişilebilir ve görünümler ilgili
kamera görüntülerinin tek tıklamayla görüntülenmesini
sağlar. Kaydedilen video pencere içi zaman
çizelgesinde tek tıklamayla oynatılabilir.
PTZ özelliğine sahip kamera, pencere içi PTZ kontrolü
kullanılarak kolayca yönlendirilebilir. Her video için PTZ
kameraların kayıtlı hazır ayarları vardır.
Hareketsiz anlık görüntüler ve yanıt verme desteklenir.
Coğrafi haritalar, kameraları bulmak ve görünümlerini
yönetmek için kullanılabilir.



Kaydedilen videonun kayıttan izlenmesi ve video
klip aktarılması
Kayıttan izleme görünümü, 8 adede kadar kameranın
kayıtlı videolarının eş zamanlı olarak yeniden
oynatılması ve dışa aktarılması için optimize edilmiştir.
Kayıt kaynakları, DIVAR IP ailesi ve SD kart kayıtlarıdır.
Zaman çizelgesi paneli, kayıtları zaman sırasında
gösterir. Belirli bir zamandaki kayıtların yerinin
saptanmasını kolaylaştırır. Tek pencere içi zaman
çizelgeleri ile zaman içinde farklı noktalardan yapılan
kayıtlar eş zamanlı olarak incelenebilir. Seçilen video
süreleri, kolayca dışa aktarılabilir. Dışarı aktarılanlar,
yerel olarak saklanabilir veya uygulama içinde FTP'ye
veya Dropbox'a aktarılabilir. Ayrıca kaydedilen
videonun hareketsiz anlık görüntüleri de dışa
aktarılabilir.

Adli

Adli görünüm, Bosch CCTV ürünlerine özgü son derece
gelişmiş arama kolaylıkları için arama kriterleri
tanımlamaya yardımcı olur. Kullanıcı bu panelde bir
kapıya veya belirli bir alana giren insan sayısı gibi
karmaşık aramalar tanımlayabilir. Video Security Client
kullanıcının uzaktan arama özelliklerini kullanarak her
zaman her yerden olayları aramasını sağlar.

İşlevler

Canlı görünüm
• Kamera bağlantısı, ön izleme görüntüsü ve hızlı

kamera erişimi için filtre içeren kamera listesi (tüm IP
kameralar)

• Kullanıcı tarafından belirtilen sık kullanılan
görünümler listesi

• Durum içeren yeniden oynatma
• Yanıt verme, PTZ kontrolü ve anında kayıttan izleme

özelliğine sahip canlı kamera görüntülerinin gösteren
özelleştirilebilir ızgaralar

• Canlı, Kayıttan İzleme, Adli arasında geçiş sağlayan
araç çubuğu

• Aşağıdakiler için dışa aktarma:
– Anlık görüntülerin (JPEG) yerel sabit sürücüye

veya e-postaya
– Kayıtlı videoların (MP4) yerel sabit sürücüye

(sadece Windows), FTP'ye veya Dropbox'a

• Coğrafi haritalarda yapı kullanarak kameraları
yönetme, görüntüleme ve aralarında gezinme

• Haritalarda coğrafi başvuru yapılan VCA takip verileri
(varsa)

• Çapraz kodlayıcının (varsa) kolay seçimi

Kayıttan izleme görünümü
• Kamera bağlantısı, ön izleme görüntüsü ve hızlı

kamera erişimi için filtre içeren kamera listesi (tüm IP
kameralar)

• Kullanıcı tarafından belirtilen sık kullanılan
görünümler listesi

• Kayıtlı videoları görüntüleyen özelleştirilebilir ızgaralar
• Takvim ve zaman aralığı arama işlevi ve dışa aktarma

seçimiyle eş zamanlı olarak Windows'da 8 kamera
veya Android ve iOS'ta 4 kameradan alınan her video
için çalışma alanı ve tek zaman çizelgesine yönelik
genel zaman çizelgesi

• Aşağıdakiler için dışa aktarma:
– Anlık görüntülerin (JPEG) yerel sabit sürücüye

veya e-postaya
– Videoların (MP4) yerel sabit sürücüye (sadece

Windows), FTP'ye veya Dropbox'a
• Çapraz kodlayıcının (varsa) kolay seçimi

Adli görünüm
• Kamera bağlantısı, ön izleme görüntüsü ve hızlı

kamera erişimi için filtre içeren kamera listesi (tüm IP
kameralar)

• Belirli olaylar için uzaktan arama özellikleri: Zaman
çizelgesinde veya takvim arama işlevinde Her türlü
hareket, Bir çizgiyi geçme Alandaki nesne veya Yüz
algılama

• Arama sonuçları için faaliyet grafiği

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 Ücretsiz Video Security Client uygulaması

Teknik özellikler

İşletim sistemi Uygulama aşağıdakilere sahip
telefonlar, tabletler ve dizüstü
bilgisayarlarda çalışır:
OpenGL ES 3.0 veya üzeri
bulunan Android 6.0 veya üzeri,
iOS 11 veya üzeri,
Windows 10.1607 “Anniversary
Update” (64 bit) veya üzeri

Ağ bağlantısı Otomatik güncelleme kontrolü ve
haritalar gibi ek özellikler için
İnternet bağlantısı gereklidir.

Sipariş bilgileri

MFT-VSC Video Security Client
Canlı izleme ve kameraları kayıttan izlemek için
ücretsiz ve kullanımı kolay video gözetim uygulaması,
ürün kataloğundan Windows, Apple App Store'dan iOS
ve Google Play Store'dan Android için indirilebilir.
Sipariş numarası MFT-VSC
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