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BVIP Lite Suite Πακέτο εγκατάστασης
Το συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού παρέχει έναν απλό και
εύχρηστο σταθμό εργασίας για τη διαχείριση βίντεο.
Εγκαθιστά Viewer, Archive Player, Configuration Manager
και το απαραίτητο περιβάλλον λογισμικού. 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 ή το VRM Server.

Το BVIP Lite Suite (Σύστημα μετάδοσης βίντεο μέσω
δικτύου IP της Bosch) με Viewer, Archive Player και
Configuration Manager είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για
εφαρμογές CCTV μικρής έως μεσαίας κλίμακας.

Το BVIP Lite Suite μπορεί να χρησιμεύσει ως πελάτης
(client) προβολής και αναπαραγωγής σε συνδυασμό με το
VIDOS ή VRM Server, επιτρέποντας κεντρική διαχείριση και
έλεγχο. Αυτό επιτρέπει στο διαχειριστή να ορίζει
διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης για χρήστες,
κάμερες, οθόνες και συναγερμούς που αποτελούν τη βάση
για την πρόσβαση στην εφαρμογή-πελάτη Viewer και στο
Archive Player για ζωντανή προβολή, έλεγχο PTZ, εγγραφή
και ανάκτηση.

Το Viewer υποστηρίζει έως και 16 κάμερες χωρίς
απαραίτητη άδεια χρήσης και μπορεί να επεκταθεί σε έως
και 64 κάμερες. Το Archive Player δεν απαιτεί άδεια, εκτός
από τη λειτουργία εξαγωγής, την υποστήριξη IntuiKey και τη
λειτουργία Forensic Search (Εγκληματολογική αναζήτηση).

Σύστημα προβολής
Το Viewer (πρόγραμμα προβολής) είναι μια απλή και
εύχρηστη εφαρμογή που επιτρέπει στο χειριστή να ελέγχει
επαγγελματικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης
με ευκολία, πατώντας απλά ένα κουμπί του ποντικιού. Με
γραφικά που απλοποιούν το περιβάλλον χρήστη, η
εφαρμογή ελέγχει τις κάμερες με τέτοια ευκολία που αρκεί
η απλή γνώση της χρήσης του ποντικιού. Για στιγμιαία
χρήση, μπορείτε να επιλέξετε από προκαθορισμένες
ρυθμίσεις τη διάταξη για το παράθυρο του βίντεο και να την
τροποποιήσετε άμεσα, ανάλογα με την περίσταση.

Το Viewer ενσωματώνεται σε όλους τους υφιστάμενους
περιφερειακούς εξοπλισμούς, όπως σε κάμερες τύπου
DOME και πολυπλέκτες. Με τις προηγμένες λειτουργίες
επιτήρησης και περιπολίας και τις δυνατότητες εγγραφής
και αρχειοθέτησης που διαθέτει, το Viewer είναι κάτι πολύ
περισσότερο από μια απλή εφαρμογή προβολής.

Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite
(Σύστημα μετάδοσης βίντεο μέσω δικτύου
IP της Bosch)

▶ Ζωντανή προβολή από πολλές κάμερες

▶ Τοπική εγγραφή και στιγμιότυπα

▶ Έλεγχος PTZ και φακού και ψηφιακό ζουμ Digital
Zoom

▶ Αυτόματες περιπολίες (Salvos)

▶ Αναπαραγωγή από iSCSI, NVR, VRM και τοπικό
σκληρό δίσκο

▶ Αναζήτηση κάμερας και περιστατικού

▶ Στιγμιαία επανάληψη και τρόπος λειτουργίας
ταυτόχρονης αναπαραγωγής πολλαπλών εγγραφών
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Για κάθε κάμερα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των
λήψεων τοπικά στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για
μετέπειτα επαναπροβολή με το Archive Player το οποίο
ενσωματώνεται στο σύστημα με απόλυτη επιτυχία. Επίσης
στιγμιότυπα μπορούν να αποθηκευτούν από οποιαδήποτε
κάμερα οποιαδήποτε στιγμή ή να αποσταλεί μέσω e‑mail.

Archive Player
Το Archive Player επιτρέπει στους χειριστές να εκτελούν με
μεγάλη ευκολία αναζήτηση και αναπαραγωγή των ήδη
καταγεγραμμένων βίντεο και περιστατικών και να τα
εξάγουν για μετέπειτα χρήση. Το λογισμικό επιτρέπει στους
χειριστές να επαναπροβάλλουν βίντεο από οποιοδήποτε
σύστημα iSCSI, NVR, VRM ή τοπικό σκληρό δίσκο, να
εκτελούν αναζήτηση για ακολουθίες βίντεο και
σελιδοδείκτες ή απλή εξαγωγή ακολουθιών.

Το Archive Player 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 ή DVD (εφόσον υπάρχει συνδεδεμένη
συσκευή CD/DVD-RW). Τα αρχεία μπορούν επίσης να
εξαχθούν σε Windows Media Format.

Χρησιμοποιήστε τις εργονομικές εξελίξεις του
πληκτρολογίου Bosch IntuiKey CCTV για πλήρη έλεγχο
επαναπροβολής με δυνατότητα μετάβασης σε
προηγούμενες ή επόμενες λήψεις. Σχεδόν όλες οι
λειτουργίες Archive Player 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 την ταχύτητα και κατεύθυνση
αναπαραγωγής μέσω του joystick και χρησιμοποιήστε τα
προγραμματιζόμενα πλήκτρα για γρήγορη πλοήγηση μέσα
στο Archive Player.

Το χαρακτηριστικό μοναδικού προσαρμοσμένου
προγραμματιζόμενου πλήκτρου IntuiKey της Bosch
ενεργοποιεί έως και έξι πλήρως προγραμματιζόμενα
πλήκτρα ανά επιλεγμένες κύριες λειτουργίες του
Archive Player όπως αναπαραγωγή, μεγέθυνση, εξαγωγή ή
αναζήτηση.

Χρησιμοποιήστε την πολυχρηστική γραμμή χρόνου και τα
στοιχεία ελέγχου της, για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε
οποιοδήποτε συμβάν ή σκηνικό για πολλαπλές ταυτόχρονες
αναπαραγωγές.

Όταν είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας ταυτόχρονης
αναπαραγωγής πολλαπλών εγγραφών, τα στοιχεία ελέγχου
επιτρέπουν τη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω
σε ένα βήμα ή σε γρήγορα βήματα, σε όλες τις πολλαπλές
αναπαραγωγές με συγχρονισμό υψηλής ακρίβειας.

Μέσω σάρωσης (scratching) της γραμμής χρόνου, μπορεί
να επιτευχθεί ακόμα ταχύτερη περιήγηση στις εγγραφές.
Αυτή η μέθοδος, παρόμοια με τη σάρωση (scratching) ήχου
σε αναπαραγωγές μεγάλου μήκους, παράγει γρήγορες
ενημερώσεις εικόνας από το χρόνο που έγινε η σάρωση,
επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη εύρεση του σκηνικού-στόχου.

Διαισθητικά στοιχεία ελέγχου ποντικιού επιτρέπουν τη
μεγέθυνση της γραμμής χρόνου και τη γρήγορη επισήμανση
περιοχών αναζήτησης ή επιλογών εξαγωγής.

Τόσο το Viewer όσο και το Archive Player μπορούν να
έχουν υλικές οθόνες (κωδικοποιητές) εκχωρημένες σε
ειδικές οθόνες λογισμικού. Η μεταφορά μιας κάμερας ή
εγγραφής σε μια τέτοια οθόνη λογισμικού αυτόματα τραβά
το ίδιο βίντεο μιας κάμερας ή εγγραφής στην εκχωρημένη
υλική οθόνη, η οποία θα μπορούσε να είναι π.χ. ένα VIP‑XD
σε λειτουργία μονής προβολής (single-view) ή τετραπλής
προβολής (quad-view).

Configuration Manager
Το Configuration Manager αποτελεί την καρδιά της
διαμόρφωσης του συστήματος. Βοηθά στον έλεγχο των
ρυθμίσεων όλων των συνδεδεμένων συσκευών, καθώς και
των ρυθμίσεων συστήματος.
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Το Configuration Manager παρέχει επίπεδα χρήστη για το
μη έμπειρο χρήστη καθώς και για τον έμπειρο διαχειριστή.
Ένας Οδηγός (Wizard) βοηθά στην εύκολη διαμόρφωση
νέων συσκευών με λίγα σαφή βήματα. Μέσω της
εκχώρησης συσκευών, κάμερες και κωδικοποιητές μπορούν
εύκολα να προστεθούν στο σύστημα και να ομαδοποιηθούν
για ευκολότερη εύρεση στο δένδρο συσκευών. Μια
προβολή πίνακα επιτρέπει την εξαγωγή και αρχειοθέτηση
ειδικών ρυθμίσεων του συστήματος για μετάπειτα αναφορά.
Ο χειρισμός όλων των αδειών χρήσης του συστήματος
γίνεται επίσης μέσω του Configuration Manager.

Τεχνικά στοιχεία

Απαιτήσεις συστήματος

Υλικό Προσωπικός υπολογιστής

Επεξεργαστής Dual Core, 3.0 GHz ή ανώτερο

Μνήμη RAM 2 GB ελάχ.

Λειτουργικό σύστημα Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3,
Windows Vista SP1/SP2

Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce 7950 GT
NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 3700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 285 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 440 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 570 PCIe
ATI FireGL V7200 PCIe
ATI FireGL V3300 PCIe
ATI Radeon X1300

Κάρτα Ethernet 100 MB/s

Κάρτα ήχου Συνιστάται

Λογισμικό DirectX 9,0

Ελεύθερη μνήμη (Εγκα-
τάσταση)

145 MB (περιβάλλον .NET, Viewer,
Archive Player, Configuration Manager,
MPEG‑ActiveX)

Χαρακτηριστικά λογισμικού

Σύστημα προβολής

Δενδροειδής δομή Δέντρο πόρων με δυνατότητα ρύθμισης από το
χρήστη

Οθόνη Έλεγχος σύνδεσης με μεταφορά και απόθεση
(drag-and-drop)

Παράθυρα βίντεο με δυνατότητα επιλογής από
χρήστη

Ενσωματωμένη λειτουργία ψηφιακού ζουμ

Ταυτόχρονη προβολή πολλών ροών εικόνας βί-
ντεο

Λειτουργία προβολής πλήρους οθόνης

Πλαίσιο διαλόγου ελέγχου κάμερας PTZ επί της
οθόνης ή σε εικόνα

Σύστημα προβολής

Διαμόρφωση Μέσω του Configuration Manager

Έως και 3 επίπεδα ομάδων για κάμερες

Ρυθμίσεις συσκευών

Εκχώριση υλικής κάμερας

Προγραμματισμός προκαθορισμένων ακολουθιών
κάμερας (Salvos)

Εγγραφή Snapshot JPEG

Ταυτόχρονη εγγραφή βίντεο και ήχου από πολλές
κάμερες

Archive Player

Δενδροειδής δομή Δέντρο πόρων με δυνατότητα ρύθμισης από το
χρήστη

Ομαδοποίηση σε 3 επίπεδα

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

Ενσωματωμένη λειτουργία ψηφιακού ζουμ

Δυναμική λωρίδα χρόνου

Επαναπροβολή με δυνατότητα μετάβασης σε
προηγούμενες ή επόμενες λήψεις

Σάρωση βίντεο (scratching)

Τρόπος λειτουργίας πλήρους οθόνης

Στιγμιότυπο JPEG με λειτουργία άμεσης εκτύπω-
σης

Αναζήτηση Λειτουργία αναζήτησης βάσει εύρους ημερομη-
νίας και ώρας

Λειτουργία ορισμού και αναζήτησης σελιδοδείκτη

Εγκληματολογική αναζήτηση σε μεταδεδομένα
IVMD (επιλογή με άδεια χρήσης)

Intuikey Υποστηρίζεται (επιλογή με άδεια χρήσης)

Εξαγωγή Ταυτόχρονη εξαγωγή βίντεο και ήχου από πολλές
κάμερες (επιλογή με άδεια χρήσης)

Άμεση εγγραφή σε CD ή DVD

Διαμόρφωση Μέσω του Configuration Manager

Έως και 3 επίπεδα ομάδων για κάμερες

Ρυθμίσεις συσκευών

Εκχώριση υλικής κάμερας

Πληροφορίες παραγγελίας

VIDOSLV32CAM Viewer 32 κάμερες
Viewer με άδεια για 32 κάμερες

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 κάμερες
Viewer με άδεια για 64 κάμερες

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 Αναβάθμιση
Άδεια Viewer για επέκταση κατά 8 κάμερες

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 Αναβάθμιση
Άδεια Viewer για επέκταση κατά 16 κάμερες

VIDOSLV16UPG

www.boschsecutity.gr
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Πληροφορίες παραγγελίας

VIDOSLVCL Viewer Άδεια χρήσης Client
Viewer με άδεια χρήσης Client ανά υπολογιστή
χωρίς κάμερες

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer Client (πακέτο των
5)
Viewer με άδεια χρήσης Client ανά υπολογιστή
χωρίς κάμερες (πακέτο των 5)

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer Client (πακέτο
των 10)
Viewer με άδεια χρήσης Client ανά υπολογιστή
χωρίς κάμερες (πακέτο των 10)

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Άδεια Archive Player Exporter

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Άδεια χρήσης Archive Player IVA
Forensic Search

MVC-FAPFS

Αξεσουάρ λογισμικού

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

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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