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Εγκατάσταση πακέτου λογισμικού VIDOS
Αυτή η εγκατάσταση πακέτου λογισμικού παρέχει ένα
ισχυρό και πλήρως προσαρμόσιμο σύστημα διαχείρισης
βίντεο. Με το πακέτο εγκαθίστανται το VIDOS Lite Viewer,
το VIDOS Archive Player & Exporter, το Configuration
Manager και το απαραίτητο περιβάλλον λογισμικού ως
δοκιμαστική έκδοση διάρκειας 30 ημερών. Έτσι, η άδεια
εγκατάστασης που παρέχεται μπορεί να είναι ανάλογη των
απαιτήσεων της εφαρμογής και το σύστημα διαμορφώνεται
για λειτουργία ως αυτόνομος σταθμός εργασίας ή ως
πελάτης (client) για το VIDOS Server.

Για τη λειτουργία Exporter στο VIDOS Archive Player, το
VIDOS Automation Interface και το VIDOS Intuikey
Integration απαιτείται ξεχωριστή άδεια.

Μαζί με τα άλλα αποτελεσματικά εργαλεία της σουίτας
λογισμικού VIDOS Pro, συμπεριλαμβανομένων των
εφαρμογών VIDOS Lite Viewer και VIDOS Monitor Wall, το
συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού με τα VIDOS, VIDOS
Archive Player & Exporter και Configuration Manager είναι
ιδανικό για εφαρμογές κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης
οποιασδήποτε κλίμακας. Ενσωματωμένη δυνατότητα
προγραμματισμού (scripting) και διεπαφές
προγραμματισμού εφαρμογών (API), όπως το αυτόματο
περιβάλλον εργασίας για έλεγχο του VIDOS από απόσταση,
επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση ή τη βελτίωση των ήδη
υπαρχουσών λύσεων ασφαλείας.

VIDOS
Το VIDOS είναι ένα μοναδικό και ισχυρό προϊόν λογισμικού
βιντεοπαρακολούθησης και διαχείρισης συναγερμών που
δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες ασφαλείας και
παρακολούθησης να πραγματοποιούν προηγμένες εργασίες
με ευκολία. Βασισμένο στην ευφυή ιδέα του χάρτη
πλοήγησης, το VIDOS κάνει το χειριστή να νιώθει σε πλήρη
έλεγχο επί όλων των θεμάτων.

Το VIDOS είναι πλήρως προσαρμόσιμο, και σας επιτρέπει
να λειτουργήσετε το σύστημα CCTV που διαθέτετε ακριβώς
όπως θέλετε, περιορίζοντας την εκπαίδευσή σας στο
ελάχιστο. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του πληκτρολογίου
CCTV επιτρέπει στον χειριστή να ελέγξει όλες τις συσκευές,
τους συναγερμούς, ακόμη και χάρτες πλοήγησης με τον ίδιο
τρόπο που ελέγχει ένα συμβατικό σύστημα.

Σύστημα διαχείρισης βίντεο VIDOS
▶ Λύση 'All-in-one' κέντρου συστήματος διαχείρισης

βίντεο

▶ Διασύνδεση χρήστη με βάση χάρτη πλοήγησης

▶ Υποστήριξη αναλογικής οθόνης

▶ Διαχείριση συστήματος με οδηγό τη βάση δεδομένων

▶ Εκτεταμένη διαχείριση συναγερμών

▶ Αυτόματες περιπολίες
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Το VIDOS ενσωματώνεται σε όλους τους υφιστάμενους
περιφερειακούς εξοπλισμούς, όπως σε κάμερες θόλου και
αναλογικές οθόνες. Χάρη στις προηγμένες λειτουργίες
επιτήρησης και περιπολίας, τις δυνατότητες
πραγματοποίησης αυτόματων εργασιών εγγραφής και τις
ολοκληρωμένες λειτουργίες αρχειοθέτησης, το VIDOS
προσφέρει πρωτοφανή λειτουργικότητα και απόδοση σε
εφαρμογές CCTV.

Ως τμήμα της σουίτας λογισμικού VIDOS Pro, το VIDOS
μπορεί να λειτουργήσει ως "πελάτης" σε συνδυασμό με το
VIDOS Server επιτρέποντας έτσι τη δυνατότητα κεντρικής
διαχείρισης και ελέγχου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον
διαχειριστή να καθορίζει διαφορετικά επίπεδα
εξουσιοδότησης για ομάδες χρηστών, το οποίο κατόπιν
ελέγχει τα προνόμια πελατών του VIDOS για ζωντανή
προβολή, PTZ, εγγραφή και ανάκτηση.

Σε περιβάλλοντα όπου κάμερες IP και κωδικοποιητές
εγγράφουν απευθείας σε μονάδες δίσκου iSCSI και το
Video Recording Manager (VRM - Διαχείριση εγγραφής
βίντεο) ελέγχει την εκχώρηση αποθήκευσης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο διακομιστής VRM Server αντί για το
διακομιστή VIDOS Server για να διασφαλιστεί η συναφής
διαμόρφωση του συστήματος.

Σε μικρότερες εφαρμογές, όπου απαιτούνται μόνο λίγοι
χρήστες, επίπεδα εξουσιοδότησης, προνόμια και
προτεραιότητες, μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του ως
λύση πλήρως ανεπτυγμένου συστήματος διαχείρισης βίντεο,
ελέγχοντας έναν απεριόριστο αριθμό καμερών.

Το VIDOS διατίθεται μόνο ως λογισμικό και υποστηρίζει 16,
32, 64 ή έναν απεριόριστο αριθμό καμερών και οθονών.
Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής δύο
προδιαμορφωμένων λύσεων υλικού για ευκολότερη και
ταχύτερη ενσωμάτωση.

VIDOS Archive Player & Exporter
Το VIDOS Archive Player & Exporter, τμήμα της σουίτας
λογισμικού διαχείρισης βίντεο VIDOS Pro, επιτρέπει στους
χειριστές να εκτελούν με μεγάλη ευκολία αναζήτηση και
αναπαραγωγή προηγουμένως εγγεγραμμένων βίντεο και
συμβάντων και να τα εξάγουν για μετέπειτα χρήση. Το
λογισμικό επιτρέπει στους χειριστές να επαναπροβάλουν
βίντεο από οποιονδήποτε κωδικοποιητή, NVR ή τοπικό
σκληρό δίσκο, να εκτελούν αναζήτηση για ακολουθίες
βίντεο και σελιδοδείκτες ή την απλή εξαγωγή ακολουθιών.

Το VIDOS Archive Player & Exporter αποτελεί ένα άμεσο
και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας που έχει σχεδιαστεί
ώστε να επιταχύνει τη διαδικασία αναζήτησης των
εγγεγραμμένων λήψεων και χρησιμοποιεί απλές λειτουργίες
ώρας και ημερομηνίας για την άμεση εύρεση
συγκεκριμένων συμβάντων και σελιδοδεικτών. Ο χρόνος
αναζήτησης ελαχιστοποιείται ακόμη περισσότερο με τη
δυνατότητα άμεσης εναλλαγής των οθονών επαναπροβολής
και εξαγωγής. Όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης
εντοπίζονται σε περιεκτικές λίστες, τις οποίες μπορεί να
επεξεργαστεί με ευκολία ο χειριστής προκειμένου να τις
εξαγάγει σε άλλα μέσα αποθήκευσης. Με την
ενσωματωμένη λειτουργία απευθείας εγγραφής (Direct-
Burn), τα αρχεία που εξάγονται μπορούν να εγγραφούν
απευθείας σε CD/DVD (εφόσον υπάρχει συνδεδεμένη
συσκευή CD/DVD-RW).

Η λειτουργία εγκληματολογικής αναζήτησης στο Archive
Player επιτρέπει την αναζήτηση σε εγγεγραμμένα
μεταδεδομένα που δημιουργήθηκαν από κωδικοποιητές ή
κάμερες που λειτουργούν VCA (όπως MOTION+, IVMD ή
IVA). Οι παράμετροι αναζήτησης μπορούν να
επαναπροσδιοριστούν για τον εντοπισμό αντικειμένων τα
οποία αρχικά δεν ενεργοποίησαν συναγερμό.

Ως τμήμα της σουίτας λογισμικού VIDOS Pro, το VIDOS
Archive Player & Exporter μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με το διακομιστή VIDOS Server ή το διακομιστή
VRM Server, οι οποίοι προσφέρουν κεντρική διαχείριση και
έλεγχο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να ορίζει
τα προνόμια των χρηστών, καθώς και το δικαίωμά τους να
έχουν πρόσβαση σε κάμερες και εγγραφές μέσω του VIDOS
Archive Player & Exporter.

Αυτόματο περιβάλλον εργασίας VIDOS
Το αυτόματο περιβάλλον εργασίας VIDOS παρέχει τη
δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και εποπτείας μέσω
μιας υποδοχής διασύνδεσης. Μοιάζει με μία διασύνδεση
εντολών συμβολοσειράς ASCII "στυλ προγραμματιστή" για
μεταγωγή βίντεο και ήχου, για έλεγχο ψηφιακών εισόδων/
εξόδων και συναγερμών, για έλεγχο του χώρου εργασίας,
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και για καταχώρηση συμβάντων και παράδοση. Το αυτόματο
περιβάλλον εργασίας VIDOS παρέχει δύο βασικούς
μηχανισμούς: έναν για την παραγωγή ταυτόχρονων εντολών
και έναν για τη λήψη πληροφοριών συμβάντων. Για να
διασφαλιστεί η αυθεντικότητα, ο εξωτερικός ελεγκτής
χρειάζεται να συνδεθεί με όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης.

Η πρόσβαση στο αυτόματο περιβάλλον εργασίας πρέπει
σαφώς να ενεργοποιηθεί και μπορεί να προστατεύεται με
κωδικό πρόσβασης.

1 Εξωτερικός ελεγκτής

Ενσωμάτωση VIDOS IntuiKey
Χρησιμοποιήστε τις εργονομικές εξελίξεις του
πληκτρολογίου Bosch IntuiKey CCTV για πλήρη έλεγχο
δικτυακής παρακολούθησης. Σχεδόν όλες οι λειτουργίες
VIDOS είναι προσπελάσιμες χωρίς να υπάρχει ανάγκη
πρόσβασης του χειριστή σε ποντίκι ή πληκτρολόγιο Η/Υ,
οδηγώντας τη συμβατική συσκευή εισόδου μητρώου σε ένα
νέο επίπεδο εμπειρίας.

Περάστε εύκολα από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο
εναλλάσσοντας κάμερες και οθόνες μέσω του
πληκτρολογίου. Ελέγξτε τις θέσεις πανοραμικής κίνησης,
κλίσης και ζουμ μέσω του joystick και χρησιμοποιήστε το
μενού της κάμερας για πρόσβαση σε όλες τις βοηθητικές
λειτουργίες AutoDome. Διατίθενται απ' ευθείας πλήκτρα για
επανάκληση προεπιλογών της κάμερας και επιβεβαίωση
συναγερμών. Τα τέσσερα απ' ευθείας πλήκτρα μενού
παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες για έλεγχο
ταυτότητας χρήστη, εγγραφή και στιγμιότυπα, χάρτες
πλοήγησης, μενού κάμερας και έλεγχο επαναπροβολής.

Το χαρακτηριστικό μοναδικού προσαρμοσμένου
προγραμματιζόμενου πλήκτρου IntuiKey της Bosch
ενεργοποιεί μέχρι και έξι πλήρως προγραμματιζόμενα
πλήκτρα ανά χάρτη πλοήγησης, για καθοδηγούμενη
πλοήγηση στο χάρτη και έλεγχο της συσκευής.

VIDOS Πληκτρολόγιο εικονικού μητρώου
Για την εύκολη μετάβαση, είναι δυνατή η σύνδεση έως και
δέκα πληκτρολογίων IntuiKey CCTV από απόσταση μέσω
κωδικοποιητών όπως VIP XD ή VIP X1600 XFMD. Έτσι
μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε κόστος, καθώς
απαιτείται λιγότερος υλικός εξοπλισμός Η/Υ. Τα
απομακρυσμένα πληκτρολόγια λειτουργούν ουσιαστικά σαν
να ήταν απευθείας συνδεδεμένα στο σταθμό εργασίας
VIDOS.

Τεχνικά στοιχεία

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υλικό Προσωπικός υπολογιστής

Επεξεργαστής Pentium IV, 3,0 GHz ή ανώτερος

Περιβάλλον εργασίας
σκληρού δίσκου

IDE ή νεότερος

Μνήμη RAM 256 MB

Λειτουργικό σύστημα Windows XP Home/XP Professional

Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce 6600

NVIDIA Quadro FX 1400

ATI RADEON X600/X800

ή ανώτερη

Κάρτα Ethernet 1000 Mbps

Κάρτα ήχου Συνιστάται

www.boschsecutity.gr
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Λογισμικό DirectX 9.0c

Ελεύθερη μνήμη
(Εγκατάσταση)

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

Χαρακτηριστικά λογισμικού

VIDOS

Δενδροειδής δομή Με δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη, δέντρο πό-
ρων τύπου Explorer

Οθόνη Έλεγχος σύνδεσης μεταφοράς και απόθεσης

Καθοριζόμενα από το χρήστη παράθυρα βίντεο

Ενσωματωμένη λειτουργία ηλεκτρονικού ζουμ

Ταυτόχρονη προβολή πολλών ροών εικόνας βίντεο

Λειτουργία προβολής πλήρους οθόνης

Έλεγχος κάμερας PTZ επί της οθόνης ή σε εικόνα

Πολλοί χώροι εργασίας, καθοριζόμενοι από το χρή-
στη

Οrganizer snap παραθύρων

Προσθήκη πολλαπλών εξωτερικών οθονών

Ανασκόπηση στιγμιοτύπων JPEG όλων των συνδεδε-
μένων συσκευών

Σάρωση δικτύου Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης σε ολόκληρο το
δίκτυο

Ανασκόπηση στιγμιοτύπων JPEG όλων των συ-
σκευών

Απομακρυσμένη αποστολή συσκευών μέσω LAN/
WAN

Αντιγραφή αποτελέσματος σάρωσης στο πρόχειρο με
ένα κλικ του ποντικιού

Χάρτης πλοήγησης Ενσωματωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας χάρτη
πλοήγησης

Γραφικά φόντου (bitmaps)

Σύμβολα καθοριζόμενα από το χρήστη με προγραμ-
ματιζόμενες λειτουργίες, π.χ. Hyperlinks

Πλήρως επεκτάσιμες και μεταφερόμενες οθόνες λο-
γισμικού

Υποστήριξη εξωτερικών υλικών οθονών

Αυτόματη ενεργοποίηση κάμερας κατά τη σήμανση
συναγερμού

Διαμόρφωση Ομάδες χρηστών και προνόμια

Ιδιότητες συσκευής

COM συσκευής για απομακρυσμένο έλεγχο κάμερας

Προκαθορισμένες ακολουθίες κάμερας (Salvos)

Πυροδότηση και συν-
αγερμός

Δημιουργία λογικών εναυσμάτων

Χρονοδιάγραμμα

Αρχείο καταγραφής στοίβας σημάτων συναγερμού

Προγραμματιζόμενες εργασίες ενεργοποιούμενες
από συναγερμό

Ενσωματωμένος έλεγχος συναγερμού

Σχέδια δράσης για διαχείριση συναγερμών

Εγγραφή Διαμόρφωση εγγραφής σε κωδικοποιητές

VIDOS

Ταυτόχρονη εγγραφή βίντεο, ήχου και δεδομένων

Προγραμματισμένη εγγραφή και εγγραφή συναγερ-
μού

Λειτουργία εγγραφής κυκλικού τύπου ανά κάμερα

Συγχρονισμένη αναπαραγωγή εικόνων από πολλές
κάμερες

Στιγμιότυπο JPEG

NVR (προαιρετικά) Πλήρης λειτουργικότητα δικτυακού συστήματος βι-
ντεοσκόπησης και προηγμένες λειτουργίες εγγραφής
με τη χρήση μονάδων VIDOS-NVR (δείτε αντίστοιχο
φύλλο δεδομένων)

VIDOS Archive Player

Δενδροειδής δομή Δέντρο πόρων με δυνατότητα ρύθμισης από το χρή-
στη

Επαναπροβολή Από συσκευές VIP/VideoJet, NVR και τοπικό σκληρό
δίσκο

Λειτουργία αναζήτησης βάσει εύρους ημερομηνίας
και ώρας

Λειτουργία ορισμού και αναζήτησης σελιδοδείκτη

Ενσωματωμένη λειτουργία ψηφιακού ζουμ

Δυναμική λωρίδα χρόνου

Επαναπροβολή με δυνατότητα μετάβασης σε προη-
γούμενες ή επόμενες λήψεις

Λειτουργία πλήρους οθόνης

Στιγμιότυπο JPEG με λειτουργία άμεσης εκτύπωσης

Εξαγωγή (προαιρετι-
κά)

Ταυτόχρονη εξαγωγή βίντεο και ήχου από πολλές κά-
μερες

Άμεση εγγραφή σε CD

Εγκληματολογική
αναζήτηση (επιλογή)

Αναζήτηση σε μεταδεδομένα παραγόμενα μέσω
VCA

Επαναπροσδιορίστε τις παραμέτρους αναζήτησης,
έτσι ώστε κάποια αντικείμενα να ενεργοποιήσουν
συναγερμό ακόμα και αν δεν το έκαναν αυτό αρχικά

Διαμόρφωση Μέσω του Configuration Manager

Πληροφορίες παραγγελίας

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro Demo
Package
Δοκιμαστικές εκδόσεις της σουίτας VIDOS Pro
με έντυπη τεκμηρίωση και CD

VIDOSPRODEMO

VIDOS16CH VIDOS 16 κανάλια
VIDOS αυτόνομη άδεια χρήσης για 16 κανάλια

VIDOS16CH

VIDOS32CH VIDOS 32 κανάλια
VIDOS αυτόνομη άδεια χρήσης για 32 κανάλια

VIDOS32CH

VIDOS64CH VIDOS 64 κανάλια
VIDOS αυτόνομη άδεια χρήσης για 64 κανάλια

VIDOS64CH

VIDOSUNLIM VIDOS απεριόριστα κανάλια
VIDOS αυτόνομη άδεια χρήσης για απεριόρι-
στο αρ. καναλιών

VIDOSUNLIM
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Πληροφορίες παραγγελίας

VIDOS16CH‑5P VIDOS 16 κανάλια Άδεια
χρήσης (πακέτο των 5)
Πακέτο 5 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για 16 κανάλια

VIDOS16CH-5P

VIDOS32CH‑5P VIDOS 32 κανάλια Άδεια
χρήσης (πακέτο των 5)
Πακέτο 5 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για 32 κανάλια

VIDOS32CH-5P

VIDOS64CH‑5P VIDOS 64 κανάλια Άδεια
χρήσης (πακέτο των 5)
Πακέτο 5 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για 64 κανάλια

VIDOS64CH-5P

VIDOSUNLIM‑5P VIDOS απεριόριστα
κανάλια (πακέτο των 5)
Πακέτο 5 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για απεριόριστο αρ. καναλιών

VIDOSUNLIM-5P

VIDOS16CH‑10P VIDOS 16 κανάλια Άδεια
χρήσης (πακέτο των 10)
Πακέτο 10 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για 16 κανάλια

VIDOS16CH-10P

VIDOS32CH‑10P VIDOS 32 κανάλια Άδεια
χρήσης (πακέτο των 10)
Πακέτο 10 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για 32 κανάλια

VIDOS32CH-10P

VIDOS64CH‑10P VIDOS 64 κανάλια Άδεια
χρήσης (πακέτο των 10)
Πακέτο 10 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για 64 κανάλια

VIDOS64CH-10P

VIDOSUNLIM‑10P VIDOS απεριόριστα
κανάλια (πακέτο των 10)
Πακέτο 10 αυτόνομων αδειών χρήσης VIDOS
για απεριόριστο αρ. καναλιών

VIDOSUNLIM-10P

VIDOS UPGR 16 ΕΩΣ 32 ΚΑΝΑΛΙΑ
VIDOS άδεια αναβάθμισης για 1 υπολογιστή
από 16 έως 32 κάμερες και οθόνες

3504B100

VIDOS UPGR 16 ΕΩΣ 64 ΚΑΝΑΛΙΑ
VIDOS άδεια αναβάθμισης για 1 υπολογιστή
από 16 έως 64 κάμερες και οθόνες

3504B200

VIDOS UPGR 16 ΕΩΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ
VIDOS άδεια αναβάθμισης για 1 υπολογιστή
από 16 έως απεριόριστες κάμερες και οθόνες

3504B300

VIDOS UPGR 32 ΕΩΣ 64 ΚΑΝΑΛΙΑ
VIDOS άδεια αναβάθμισης για 1 υπολογιστή
από 32 έως 64 κάμερες και οθόνες

3504B400

VIDOS UPGR 32 ΕΩΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ
VIDOS άδεια αναβάθμισης για 1 υπολογιστή
από 32 έως απεριόριστες κάμερες και οθόνες

3504B500

VIDOS UPGR 64 ΕΩΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ
VIDOS άδεια αναβάθμισης για 1 υπολογιστή
από 64 έως απεριόριστες κάμερες και οθόνες

3504B600

Πληροφορίες παραγγελίας

VIDOSCL VIDOS άδεια χρήσης Client
VIDOS άδεια χρήσης Client ανά υπολογιστή
χωρίς κάμερες

VIDOSCL

VIDOSCL‑5P VIDOS άδεια χρήσης Client
(πακέτο των 5)
VIDOS άδεια χρήσης Client ανά υπολογιστή
χωρίς κάμερες (πακέτο των 5)

VIDOSCL-5P

VIDOSCL‑10P VIDOS άδεια χρήσης Client
(πακέτο των 10)
VIDOS Lite Viewer άδεια χρήσης Client ανά
υπολογιστή χωρίς κάμερες (πακέτο των 10)

VIDOSCL-10P

VIDOSAPEXPT VIDOS AP Export Tool
Άδεια χρήσης Archive Player για το Export
Tool ανά υπολογιστή

VIDOSAPEXPT

VIDOSAPEXPT‑5P AP Export (πακέτο των
5)
Άδεια χρήσης Archive Player για το Export
Tool ανά υπολογιστή (πακέτο των 5)

VIDOSAPEXPT-5P

VIDOSAPEXPT-10P AP Export (πακέτο των
10)
Άδεια χρήσης Archive Player για το Export
Tool ανά υπολογιστή (πακέτο των 10)

VIDOSAPEXPT-10P

VIDOSKBD IntuiKey Άδεια χρήσης
πληκτρολογίου
Άδεια χρήσης πληκτρολογίου IntuiKey

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey Άδεια χρήσης
πληκτρολογίου (πακέτο των 5)
Άδεια χρήσης πληκτρολογίου IntuiKey (πακέτο
των 5)

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey Άδεια χρήσης
πληκτρολογίου (πακέτο των 10)
Άδεια χρήσης πληκτρολογίου IntuiKey (πακέτο
των 10)

VIDOSKBD-10P

VIDOSAUTO VIDOS Αυτοματισμός IF
VIDOS Άδεια χρήσης διασύνδεσης αυτοματι-
σμού ανά υπολογιστή VIDOS

VIDOSAUTO

VIDOSAUTO‑5P VIDOS Αυτοματισμός IF
(πακέτο των 5)
VIDOS Άδεια χρήσης διασύνδεσης αυτοματι-
σμού ανά υπολογιστή VIDOS (πακέτο των 5)

VIDOSAUTO-5P

VIDOSAUTO‑10P VIDOS Αυτοματισμός IF
(πακέτο των 10)
VIDOS Άδεια χρήσης διασύνδεσης αυτοματι-
σμού ανά υπολογιστή VIDOS (πακέτο των 10)

VIDOSAUTO-10P

www.boschsecutity.gr
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Πληροφορίες παραγγελίας

Αξεσουάρ υλικού

MHW-W45M1-EL Σταθμός εργασίας
διαχείρισης
VIDOS Client βασικό επίπεδο (κιτ γλώσσας πα-
ραγγέλλεται ξεχωριστά)

MHW-W45M1-EL

MHW-W65M1-PE Σταθμός εργασίας
διαχείρισης
Επαγγελματικός σταθμός εργασίας διαχείρισης,
Bosch VIDOS Client μικρός (PC6) (κιτ γλώσ-
σας παραγγέλλεται ξεχωριστά)

MHW-W65M1-PE

MHW-W65M1-NG Σταθμός εργασίας
διαχείρισης
Επαγγελματικός σταθμός εργασίας διαχείρισης,
Bosch VIDOS Client μικρός (κιτ γλώσσας και
κάρτα γραφικών παραγγέλλονται ξεχωριστά)

MHW-W65M1-NG

MHW-W67M2-HE Σταθμός εργασίας
διαχείρισης
Επαγγελματικός σταθμός εργασίας διαχείρισης,
Bosch VMS/VIDOS Client μεγάλος (PC7) (κιτ
γλώσσας παραγγέλλεται ξεχωριστά)

MHW-W67M2-HE

MHW-W67M2-NG Σταθμός εργασίας
διαχείρισης
Επαγγελματικός σταθμός εργασίας διαχείρισης,
Bosch VMS/VIDOS Client μεγάλος (κιτ γλώσ-
σας και κάρτα γραφικών παραγγέλλονται ξεχω-
ριστά)

MHW-W67M2-NG

MHW-W67M2D4-AE Σταθμός εργασίας
διαχείρισης
Bosch VMS/VIDOS Έκδοση All-in-One (κιτ
γλώσσας παραγγέλλεται ξεχωριστά)

MHW-W67M2D4-
AE

MHW-WQ67M4-EE Σταθμός εργασίας
διαχείρισης
Σταθμός εργασίας διαχείρισης ύψιστης απόδο-
σης, Bosch VMS/VIDOS Client Extreme
Edition (κιτ γλώσσας παραγγέλλεται ξεχωρι-
στά)

MHW-WQ67M4-EE

Αξεσουάρ λογισμικού

MVC-FAPFS
Άδεια χρήσης Archive Player IVA
Forensic Search

MVC-FAPFS

VIDOS Επέκταση πληκτρολογίου εικονικού
μητρώου
Επέκταση VIDOS IntuiKey κατά 1 πληκτρολό-
γιο

MVC-XKBD-001

VIDOS Επέκταση πληκτρολογίου εικονικού
μητρώου (5)
Επέκταση VIDOS IntuiKey κατά 5 πληκτρολό-
για

MVC-XKBD-005

Πληροφορίες παραγγελίας

VIDOS Επέκταση πληκτρολογίου εικονικού
μητρώου (10)
Επέκταση VIDOS IntuiKey κατά 10 πληκτρολό-
για

MVC-XKBD-010

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr
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