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Aplikace VIDOS Monitor Wall, která je součástí
softwarového balíku VIDOS Pro Software Suite,
představuje nejjednodušší způsob sledování obrazu více
kamer na stěnách pokrytých špičkovými monitory. Ty jsou
moderní náhradou důvěrně známých řad analogových
monitorů CRT CCTV a přináší velmi specifické výhody.
Protože VIDOS Monitor Wall je digitální softwarové řešení,
není nijak omezováno rozměry analogových monitorů.
Snadno dokáže napájet signálem libovolné displeje, od
největších až po ty zcela malé, včetně plochých
plazmových panelů, které jsou v síťových i bezpečnostních
řídicích centrech stále populárnější. Veškeré videosignály
jsou dodávány přes vysoce výkonné VIP a VideoJet
MPEG-2 a MPEG-4 kodéry nesoucí řadu ocenění.

Aplikaci VIDOS Monitor Wall lze používat ve spojení
s VIDOS 3.0 k rozšíření možností zobrazení, zejména ve
velkých řídicích centrech. Ve spojení s VIDOS Serverem,
umožňujícím centralizované řízení a ovládání, může
administrátor definovat skupiny uživatelů a související
práva určující přístup klienta VIDOS 3.0 k živému obrazu,
ovládání PTZ, nahrávání, přehrávání nahrávek a jejich
eventuální prezentaci na monitorové stěně VIDOS Monitor
Wall.

Tento software je spolu s výkonnými nástroji
softwarového balíku VIDOS Pro Software Suite, jako jsou
aplikace Configuration Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite
Viewer a VIDOS Archive Player and Exporter, ideální pro
aplikace průmyslové televize všech velikostí.

V závislosti na výkonu použitého počítače a grafické karty
může VIDOS Monitor Wall zobrazovat jednu nebo dvě
obrazovky s různými uspořádáními, od plné velikosti
obrazu až po zobrazení 5 × 5 na obou obrazovkách.
Pomocí VIDOS a skriptů využívajících rozhraní Automation
Interface je uspořádání obrazu dokonce možné přepínat,
např. když scénář poplachu vyžaduje jiné zobrazení.

VIDOS Monitor Wall je k dispozici jako software určený
k instalaci na libovolný výkonný počítač. Pro větší pohodlí
je možné také zvolit předem nakonfigurovaná hardwarová
řešení.

VIDOS Monitor Wall
▶ Využijte ve vašem monitorovacím středisku velké

plazmové obrazovky

▶ Sledování živého obrazu více kamer na monitorové
stěně

▶ Vícekanálový dekodér se zobrazením jedné či dvou
obrazovek

▶ Konfigurovatelné uspořádání okna

▶ Kompatibilní s VIDOS 3.0

▶ Kompatibilní se všemi VIP a VideoJet kodéry

▶ Multicasting
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Technické specifikace

Systémové požadavky

Hardware Osobní počítač

Procesor Pentium IV, 1,8 GHz nebo lepší

Rozhraní pevného disku IDE nebo lepší

Paměť RAM 256 MB

Operační systém Windows XP Home/XP Professional

Grafická karta NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900
Ultra nebo FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia,
ATI RADEON 8500, 9500, 9800 nebo podob-
ná (grafickou kartu je potřebné vybrat pečlivě,
aby splňovala požadavky aplikace)

Síťová karta Ethernet 100 Mb

Zvuková karta Doporučena

Software DirectX 9.0

Volné místo na disku (pro
instalaci)

45 MB (prostředí .NET, MPEG ActiveX, VIDOS
Monitor Wall, Configuration Manager)

Funkce softwaru

Zobrazení Jedna nebo dvě obrazovky

Konfigurovatelná okna

Současné zobrazení několika toků videodat
(Výkon se liší podle nastavení komprese vi-
deodat každého z toků a povahy scény.)

Konfigurace Prostřednictvím správce konfigurace Confi-
guration Manager

Automaticky prostřednictvím systému VI-
DOS

Informace o objednání

VIDOSMW Licence pro VIDOS Monitor Wall
Digitální softwarové řešení pro sledování ob-
razu z mnoha kamer na špičkových monito-
rech

VIDOSMW

VIDOSMW‑5P Licence pro VIDOS Monitor
Wall
Digitální softwarové řešení pro sledování ob-
razu z mnoha kamer na špičkových monito-
rech, 5 licencí

VIDOSMW-5P

VIDOSMW‑10P Licence pro VIDOS Monitor
Wall
Digitální softwarové řešení pro sledování ob-
razu z mnoha kamer na špičkových monito-
rech, 10 licencí

VIDOSMW-10P
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