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VIDOS Installationspakke
Denne installation giver et kraftfuldt og fuldt
brugerdefinerbart videohåndteringsssystem. Det
installerer VIDOS, VIDOS Archive Player & Exporter,
Configuration Manager og det nødvendige softwaremiljø
som en 30 dages prøveversion. Antallet af licenser, der
oprettes i forbindelse med installationen, kan derefter
tilpasses den enkelte løsnings behov og konfigureres til at
fungere som selvstændig arbejdsstation eller klient for
VIDOS Server.

Exporter i VIDOS Archive Player, VIDOS Automation
Interface og VIDOS Intuikey Integration kræver separate
licenser.

Sammen med de andre effektive komponenter i VIDOS
Pro Software Suite, der omfatter løsningsmodellerne
VIDOS, VIDOS Server og VIDOS Monitor Wall, er denne
installationspakke med VIDOS, VIDOS Archive Player &
Exporter og Configuration Manager perfekt egnet til
videoovervågningsløsninger i enhver størrelsesorden.
Indbyggede API'er (application programmer’s interfaces),
som f.eks. automatiseringsinterface til fjernbetjening af
VIDOS, letter integrationen med eller udvidelsen af
eksisterende sikkerhedsløsninger.

VIDOS
VIDOS er et enestående og kraftfuldt softwareprodukt til
videoovervågning og alarmhåndtering, som gør det muligt
for ansatte i sikkerhedsselskaber nemt at udføre
avancerede opgaver. VIDOS er baseret på det intuitive
grafiske koncept med oversigtskort og giver derved
brugeren kontrol over sine omgivelser.

VIDOS er fuldt brugerdefinerbart, så du har mulighed for
at køre dit videoovervågningssystem på den måde, du
ønsker det, og holde behovet for uddannelse på et
minimum. Desuden sætter integration af
betjeningspanelet brugeren i stand til at styre alle
enheder, alarmer og endda oversigtskort, på samme måde
som et konventionelt system styres.

VIDOS Video Management System
▶ Alt-i-en videostyringscenter

▶ Brugerinterface baseret på oversigtskort

▶ Understøtter analog monitor

▶ Database-baseret systemhåndtering

▶ Omfattende alarmhåndtering

▶ Automatiske vagtrunder
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VIDOS kan integreres med alle eksisterende ydre enheder,
såsom kuppelkameraer og analoge skærme. Med sine
avancerede funktioner til patruljering og
inspektionsrunder, automatisk optagelse og omfattende
arkivfunktioner er VIDOS' funktionalitet og ydeevne uden
fortilfælde indenfor videoovervågningsløsninger.

Som en del af VIDOS Pro Software Suite kan VIDOS
fungere som klient i kombination med VIDOS Server og
give mulighed for centraliseret håndtering og styring.
Dette sætter en administrator i stand til at indstille
forskellige autorisationsniveauer for brugergrupper, som
igen styrer VIDOS klientrettigheder til visning af
livebilleder, PTZ, optagelse og søgning.

I miljøer, hvor IP-kameraer og indkodere optager direkte
til iSCSI-drev, og hvor VRM Video Recording Manager
styrer lagertildelingen, kan VRM Server bruges i stedet for
VIDOS Server for at sikre en konsistent
systemkonfiguration.

Ved mindre løsninger, hvor der kun er behov for nogle få
brugere, autorisationsniveauer, rettigheder og
prioriteringer, kan det fungere som et enkeltstående
fuldstændigt videohåndteringssystem, som kan styre et
ubegrænset antal kameraer.

VIDOS kan fås i en softwareudgave, som understøtter 16,
32, 64 eller et ubegrænset antal kameraer og monitorer.
Der kan også vælges mellem to forudkonfigurerede
hardwareløsninger for at give den letteste og hurtigste
integrering.

VIDOS Archive Player & Exporter
VIDOS Archive Player & Exporter, som er en del af VIDOS
Pro Video Management-softwarepakken, gør det let for
brugerne at søge efter og afspille tidligere optaget video
og hændelser og eksportere dem til senere brug.
Softwaren gør det muligt for brugere at afspille video fra
en hvilken som helst indkoder, NVR, iSCSI-drev eller lokal
harddisk, søge efter videosekvenser og bogmærker samt
at eksportere sekvenser.

VIDOS Archive Player & Exporter har en hurtig og nem
brugergrænseflade, der er designet til at gøre det
hurtigere at gennemse tilgængelige optagelser, og som er
udstyret med intuitive tids- og kalenderfunktioner til
fremsøgning af bestemte hændelser og bogmærker.
Søgetiden er yderligere forkortet ved, at det er blevet
muligt at foretage øjeblikkelige skift mellem
skærmbillederne til afspilning og eksport. Alle
søgeresultater gemmes i kortfattede lister, der nemt kan
behandles, så de kan eksporteres til andre lagringsmedier.
Ved hjælp af den indbyggede Direct Burn-funktion kan
eksportfilerne nemt overføres til en cd/dvd (under
forudsætning af, at der er tilsluttet et cd/dvd-rw-drev).

Forensic Search i Archive Player muliggør søgning via
optaget metadata, der er oprettet af indkodere eller
kameraer med VCA (som MOTION+, IVMD eller IVA).
Søgeparametre kan omdefineres til at finde genstande,
der ikke udløste alarm indledningsvist.

Som en del af VIDOS Pro softwarepakken kan VIDOS
Archive Player & Exporter anvendes sammen med VIDOS
Server eller VRM Server for at give centraliseret styring af
systemet. Dette sætter en administrator i stand til at
opsætte brugerrettigheder og dermed give brugerne
adgang til kameraer og optagelser via VIDOS Archive
Player & Exporter.

VIDOS automatiseringsinterface
VIDOS automatiseringsinterface giver mulighed for
fjernbetjening og overvågning via et stikinterface. Det
ligner en ASCII-streng til switching af video og audio, som
bruges til at styre digitale I/O og alarmer, for at styre
arbejdsområder og til godkendelse og videresending af
hændelser. VIDOS automatiseringsinterface har to
grundlæggende mekanismer: en til udstedelse af synkrone
kommandoer og en til modtagelse af
hændelsesinformation. Som en sikkerhedsforanstaltning
skal den eksterne bruger logge på med brugernavn og
adgangskode.

Adgang til automatiseringsinterfacet skal aktiveres og kan
beskyttes med adgangskode.
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1 Ekstern kontrolenhed

Integrering af VIDOS IntuiKey
Udnyt de ergonomiske fordele ved Bosch IntuiKey
betjeningsenheder til at få fuld kontrol over
netærksbaserede overvågningssystemer. Der er adgang til
næsten alle VIDOS-funktioner uden brug af hverken mus
eller pc-tastatur, hvilket fører den traditionelle
matrixenhed til brugerinput op på et nyt niveau.

Gør det lettere at gå fra den analoge til den digitale
verden ved at skifte mellem kameraer og monitorer via
tastaturet. Du kan styre positionerne for drejning, vipning
og zoom ved hjælp af joysticket, og bruge kameramenuen
til at få adgang til alle AutoDome-hjælpefunktioner.
Direkte taster til genkaldelse af kameraets
forudindstillinger og kvittering ved alarm er tilgængelige.
Fire direkte menutaster giver hurtig adgang til funktioner
til godkendelse af bruger, optagelse og snapshots,
navigation på oversigtskort, kameramenuer og styring af
afspilning.

Den enestående Bosch IntuiKey funktion til
brugerprogrammering af funktionstaster giver mulighed
for op til seks fuldt programmerbare funktionstaster pr.
oversigtskort til styret navigation på oversigtskortet og til
styring af enheder.

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
For nemmere migration er det muligt at tilslutte op til ti
IntuiKey videoovervågningstastaturer eksternt via
dekodere som VIP XD eller VIP X1600 XFMD. Endvidere
sparer du udgifter, da behovet for pc-hardware er mindre.
Fjerntastaturerne fungerer praktisk talt, som var de
direkte tilsluttet til VIDOS arbejdsstationen.

Tekniske specifikationer

Minimum systemkrav

Hardware PC

CPU Pentium IV, 3,0 GHz eller bedre

Harddiskinterface IDE eller bedre

RAM 256 MB

OS Windows XP Home/XP Professional

Grafikkort NVIDIA GeForce 6600

NVIDIA Quadro FX 1400

ATI RADEON X600/X800

eller bedre

Ethernetkort 1000 Mbps

Lydkort Anbefalet

Software DirectX 9.0c

Ledig hukommelse
(installation)

120 MB (.NET-miljø, VIDOS, VIDOS Archive Player,
Configuration Manager)

www.boschsecurity.dk
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Softwarefunktioner

VIDOS

Træstruktur Ressource-træ, som du kender det fra Windows'
stifinder, der kan konfigureres af brugeren

Display Træk og slip-styring

Brugerdefinerbare videovinduer

Indbygget funktion til elektronisk zoom

Samtidig visning af flere video-streams

Visning i fuldskærmtilstand

Dialogboks til kamerakontrol på skærmen eller i
vinduet

Flere brugerdefinerbare arbejdsområder

Funktion til fastgørelse af vinduer

Mulighed for at tilføje flere eksterne skærme

JPEG-snapshot over alle tilsluttede enheder

Scan netværket Autoscanningsfunktion over hele netværket

JPEG-snapshot-overblik over alle enheder

Fjernbetjent upload af enheder via LAN/WAN

Kopiér scanningsresultaterne til udklipsholderen
med et museklik

Oversigtskort Indbygget redigeringsprogram til oversigtskortet

Baggrundsgrafik (bitmaps)

Brugerdefinerede symboler med programmerbare
funktioner, f.eks Hyperlinks

Fuldt skalerbare og flytbare softwaremonitorer

Understøtter ekstern hardwareovervågning

Automatisk kameraaktivering ved alarm

Konfiguration Brugergrupper og rettigheder

Egenskaber for enheden

COM-enheder til fjernbetjening af kameraer

Foruddefinerede kamerasekvenser (Salvos)

Udløser og alarm Oprettelse af logiske udløsere

Planlægningsfunktion

Logning af alarmstakke

Programmerbare alarmudløste job

Integreret alarmtest

Handlingsplaner for alarmhåndtering kan integre-
res

Optagelse Optagelseskonfiguration i indkodere

Samtidig optagelse af video, audio og transparente
data

Optagelse ved alarmer og efter tidsplan

Funktion til kontinuerlig optagelse pr. kamera

Synkron afspilning fra flere kameraer

JPEG-snapshot

NVR (valgfrit) Fuld NVR-funktionalitet (videooptagelse over net-
værk) og avancerede optagelsesfunktioner ved im-
plementering af VIDOS-NVR-moduler (se de re-
spektive produktblade)

VIDOS Archive Player

Træstruktur Ressource-træ, som kan konfigureres af brugeren

Afspilning fra VIP/VideoJet, NVR og lokal harddisk

Søgefunktion til kalender- og tidsintervaller

Funktion til angivelse af bogmærker og søgning

Indbygget funktion til digital zoom

Dynamisk tidslinje

Afspilning i tricktilstand

Fuldskærmtilstand

JPEG-snapshot med funktion til direkte udskriv-
ning

Eksport (ekstraud-
styr)

Samtidig eksport af billede og lyd fra flere optagel-
ser

Direkte brænding på cd

Kriminalteknisk søg-
ning (valgfrit)

Søgning via VCA-genererede metadata

Omdefiner søgeparametre, så genstande kan udlø-
se en alarm, selvom de ikke gjorde det indledning-
vist

Konfiguration via Configuration Manager

Bestillingsoplysninger

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro Demo
Package
VIDOS Pro Trial-versioner inklusive trykt do-
kumentation og cd

VIDOSPRODEMO

VIDOS16CH VIDOS 16 Channels
VIDOS stand-alone licens til 16 kanaler

VIDOS16CH

VIDOS32CH VIDOS 32 channels
VIDOS stand-alone licens til 32 kanaler

VIDOS32CH

VIDOS64CH VIDOS 64 channels
VIDOS stand-alone licens til 64 kanaler

VIDOS64CH

VIDOSUNLIM VIDOS unlimited channels
VIDOS stand-alone licens til et ubegrænset
antal kanaler

VIDOSUNLIM

VIDOS16CH‑5P VIDOS 16 chan. 5-pack
VIDOS selvstændig licens til 16 kanaler, pak-
ke med 5 stk.

VIDOS16CH-5P

VIDOS32CH‑5P VIDOS 32 chan. 5-pack
VIDOS selvstændig licens til 32 kanaler, pak-
ke med 5 stk.

VIDOS32CH-5P

VIDOS64CH‑5P VIDOS 64 chan. 5-pack
VIDOS selvstændig licens til 64 kanaler, pak-
ke med 5 stk.

VIDOS64CH-5P

VIDOSUNLIM‑5P VIDOS ubegrænset 5-
pack
VIDOS selvstændig licens til et ubegrænset
antal kanaler, pakke med 5 stk.

VIDOSUNLIM-5P

VIDOS16CH‑10P VIDOS 16 chan. 10-pack
VIDOS selvstændig licens til 16 kanaler, pak-
ke med 10 stk.

VIDOS16CH-10P
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Bestillingsoplysninger

VIDOS32CH‑10P VIDOS 32 chan. 10-pack
VIDOS selvstændig licens til 32 kanaler, pak-
ke med 10 stk.

VIDOS32CH-10P

VIDOS64CH‑10P VIDOS 64 chan. 10-pack
VIDOS stand-alone licens til 64 kanaler, pak-
ke med 10 stk.

VIDOS64CH-10P

VIDOSUNLIM‑10P VIDOS ubegrænset 10-
pack
VIDOS selvstændig licens til et ubegrænset
antal kanaler, pakke med 10 stk.

VIDOSUNLIM-10P

VIDOS UPGR 16 TO 32 CH
VIDOS-opgraderingslicens til 1 pc fra 16 til
32 kameraer og skærme

3504B100

VIDOS UPGR 16 TO 64 CH
VIDOS-opgraderingslicens til 1 pc fra 16 til
64 kameraer og skærme

3504B200

VIDOS UPGR 16 TO UNLIM
VIDOS-opgraderingslicens til 1 pc fra 16 til
ubegrænset antal kameraer og skærme

3504B300

VIDOS UPGR 32 TO 64 CH
VIDOS-opgraderingslicens til 1 pc fra 32 til
64 kameraer og skærme

3504B400

VIDOS UPGR 32 TO UNLIM
VIDOS-opgraderingslicens til 1 pc fra 32 til
ubegrænset antal kameraer og skærme

3504B500

VIDOS UPGR 64 TO UNLIM
VIDOS-opgraderingslicens til 1 pc fra 64 til
ubegrænset antal kameraer og skærme

3504B600

VIDOSCL VIDOS Client License
VIDOS klientlicens pr. pc uden kameraer

VIDOSCL

VIDOSCL‑5P VIDOS Client 5-pack
VIDOS Lite Viewer med klientlicens pr. pc
uden kameraer, pakke med 5 licenser

VIDOSCL-5P

VIDOSCL‑10P VIDOS Client 10-pack
VIDOS klientlicens pr. pc uden kameraer,
pakke med 10 licenser

VIDOSCL-10P

VIDOSAPEXPT AP Export Tool
Archive Player-licens til Export Tool pr. pc

VIDOSAPEXPT

VIDOSAPEXPT‑5P AP Export 5-pack
Archive Player-licens til Export Tool pr. pc,
pakke med 5 licenser

VIDOSAPEXPT-5P

VIDOSAPEXPT-10P AP Export 10-pack
Archive Player-licens til Export Tool pr. pc,
pakke med 10 licenser

VIDOSAPEXPT-10P

VIDOSKBD IntuiKey Keyboard License
Licens til IntuiKey-tastatur

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey Keyboard License
5-pack
IntuiKey tastaturlicens med 5 licenser

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey Keyboard
License 10-pack
IntuiKey tastaturlicens med 10 licenser

VIDOSKBD-10P

Bestillingsoplysninger

VIDOSAUTO VIDOS Automation IF
VIDOS automatiseringsinterfacelicens pr. VI-
DOS PC

VIDOSAUTO

VIDOSAUTO‑5P VIDOS Autom. IF 5-pack
VIDOS automatiseringsinterfacelicens pr. VI-
DOS PC, pakke med 5 licenser

VIDOSAUTO-5P

VIDOSAUTO‑10P VIDOS Autom. IF 10-pack
VIDOS automatiseringsinterfacelicens pr. VI-
DOS PC, pakke med 10 licenser

VIDOSAUTO-10P

Tilbehør

MHW-W45M1-EL Management
arbejdsstation
VIDOS Client Entry Level (lokaliseringssæt
skal bestilles særskilt)

MHW-W45M1-EL

MHW-W65M1-PE Management
arbejdsstation
Avanceret management arbejdsstation,
Bosch VIDOS Client Small (PC6) (lokalise-
ringssæt skal bestilles separat)

MHW-W65M1-PE

MHW-W65M1-NG Management
arbejdsstation
Avanceret management arbejdsstation,
Bosch VIDOS Client Small (lokaliseringssæt
og grafikkort skal bestilles separat)

MHW-W65M1-NG

MHW-W67M2-HE management
arbejdsstation
Højtydende management arbejdsstation,
Bosch VMS/VIDOS Client Large (PC7) (lokali-
seringssæt skal bestilles separat)

MHW-W67M2-HE

MHW-W67M2-NG management
arbejdsstation
Højtydende management arbejdsstation,
Bosch VMS/VIDOS Client Large (lokalise-
ringssæt og grafikkort skal bestilles separat)

MHW-W67M2-NG

MHW-W67M2D4-AE management
arbejdsstation
Bosch VMS/VIDOS alt-i-et udgave (lokalise-
ringssæt skal bestilles separat)

MHW-W67M2D4-
AE

MHW-WQ67M4-EE management
arbejdsstation
Højtydende management arbejdsstation,
Bosch VMS/VIDOS Client Extreme Edition (lo-
kaliseringssæt skal bestilles separat)

MHW-WQ67M4-EE

Softwareoptioner

MVC-FAPFS
Archive Player IVA licens til kriminalteknisk
søgning

MVC-FAPFS

VIDOS Virtual Matrix Keyboard Expansion
VIDOS IntuiKey udvidelse med 1 tastatur

MVC-XKBD-001

VIDOS Virtual Matrix Keyboard Expansion
(5)
VIDOS IntuiKey udvidelse med 5 tastaturer

MVC-XKBD-005

VIDOS Virtual Matrix Keyboard Expansion
(10)
VIDOS IntuiKey udvidelse med 10 tastaturer

MVC-XKBD-010

www.boschsecurity.dk
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