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BVIP Lite Suite -asennuspakkaus
Tämä asennuspakkaus sisältää helppokäyttöisen
videonhallintatyöasemaohjelmiston. Se asentaa Viewer-,
Archive Player- ja Configuration Manager -sovellukset ja
tarvittavat ohjelmistoympäristöt. Asennus voidaan
lisensoida sovelluksen vaatimusten mukaan ja määrittää
toimimaan itsenäisenä työasemana tai VIDOS Server- tai
VRM Server -palvelimen asiakastyöasemana.

BVIP Lite Suite ja Viewer, Archive Player sekä
Configuration Manager soveltuvat hyvin pieniin ja
keskisuuriin CCTV-sovelluksiin.

BVIP Lite Suite voi toimia katselu- ja toistotyöasemana
yhdessä VIDOS Server- tai VRM Server -palvelimen kanssa,
mikä mahdollistaa keskitetyn hallinnan ja ohjauksen.
Järjestelmänvalvoja voi määrittää eri käyttäjille,
kameroille, näytöille ja hälytyksille erilaisia
käyttöoikeustasoja, joiden perusteella Viewer-työasemat ja
Archive Player voivat määrittää asetuksia, tarkastella
suoraa kuvaa ja käyttää PTZ-hallintaa sekä nauhoittaa ja
hakea kuvaa.

Viewer tukee jopa 16 kameraa ilman lisensointia, ja se
voidaan laajentaa tukemaan jopa 64 kameraa. Archive
Player vaatii lisenssin vain vientitoimintoon, IntuiKey-
tukeen ja rikostekniseen hakuun.

Viewer
Viewer on helppokäyttöinen perustason sovellus, jolla
käyttäjä voi hallita ammattimaisia turvallisuus- ja
valvontajärjestelmiä hiiren painiketta napsauttamalla.
Helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän ansiosta
kameroiden hallinta sujuu vaivattomasti vetämällä ja
pudottamalla. Videoruudun asettelu voidaan nopeasti
valita valmiiksi määritetyistä asetuksista ja sitä voidaan
vaihtaa nopeasti käytön aikana tilanteen niin vaatiessa.

Kaikki olemassa olevat lisälaitteet, kuten domekamerat ja
multiplekserit, voidaan yhdistää Viewer-sovellukseen.
Kehittyneiden kierto- ja valvontatoimintojen sekä
tallennus- ja arkistointiominaisuuksien ansiosta Viewer
tarjoaa paljon enemmän kuin tavanomaisia
seurantaratkaisuja.

Kunkin kameran kuvaa voidaan tallentaa paikallisesti
tietokoneen kiintolevylle, josta sitä voidaan myöhemmin
toistaa saumattomasti yhteensopivalla Archive Playerilla.
Myös snapshot-kuvat voidaan tallentaa mistä tahansa
kamerasta milloin tahansa tai lähettää ne sähköpostin
välityksellä.

Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite
▶ Useiden kameroiden kuvan suora katselu

▶ Paikallinen tallennus ja snapshot-kuvat

▶ PTZ:n ja objektiivin hallinta sekä digitaalinen zoomaus

▶ Automaattiset valvontakierrokset

▶ Toisto iSCSI-, NVR- ja VRM-järjestelmistä sekä
paikalliselta kiintolevyltä

▶ Kamera- ja tapahtumahaku

▶ Välitön toisto ja toistotila
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Archive Player
Archive Playerin ansiosta käyttäjät voivat helposti etsiä ja
toistaa ennalta tallennettua videokuvaa ja tapahtumia sekä
tallentaa ne myöhempää käyttöä varten. Ohjelmiston
avulla käyttäjät voivat toistaa kuvaa kaikista iSCSI-, NVR- ja
VRM-järjestelmistä tai paikalliselta kiintolevyltä, etsiä
videojaksoja ja kirjanmerkkejä sekä tallentaa videojaksoja.

Archive Playerissa on nopea- ja helppokäyttöinen
käyttöliittymä, joka on suunniteltu nopeuttamaan
saatavilla olevien tallenteiden selaamista. Siinä on kätevät
aika- ja kalenteritoiminnot, joiden avulla tietyt tapahtumat
ja kirjanmerkit löytyvät vaivattomasti. Hakuaikaa lyhentää
entisestään välitön siirtymismahdollisuus toisto- ja
vientiruutujen välillä. Kaikki hakutulokset näkyvät tiiviissä
luetteloissa, jotka on helppo käsitellä muihin
tallennusvälineisiin viemistä varten. Sisäänrakennetun
Direct-Burn-toiminnon ansiosta vientitiedostot voidaan
tallentaa suoraan CD- tai DVD-levylle (vaatii CD/DVD-RW-
aseman). Tiedostot on mahdollista viedä myös Windows
Media Format -muodossa.

Ergonomisella Bosch IntuiKey -CCTV-näppäimistöllä voit
ohjata kaikkia toistotoimintoja. Tämän mullistavan
matriisisyöttölaitteen avulla käyttäjä voi käyttää lähes
kaikkia Archive Player -toimintoja ilman hiirtä tai
tietokoneen näppäimistöä. Siirtyminen analogisen ja
digitaalisen ympäristön välillä sujuu helposti vaihtamalla
kameroita ja monitoreja näppäimistön avulla.
Toistonopeuden ja -suunnan hallinta ohjaussauvalla ja
nopea liikkuminen Archive Player -sovelluksessa
painikkeiden avulla.

Bosch IntuiKeyn ainutlaatuisessa mukautettavassa
kosketusnäyttövalikossa on jopa kuusi ohjelmoitavaa
painiketta jokaiselle valitulle Archive Player -
päätoiminnolle, kuten toisto, zoomaus, vienti tai haku.

Käytännöllisen aikajanan ja säätöjen avulla on helppo ja
nopea hakea kaikkia tapahtumia tai näkymiä useihin
samanaikaisiin toistoihin.

Kun toistotila on valittuna, säätimillä voi valita yksi kuva tai
nopea kuva eteen- ja taaksepäin kaikissa toistoissa erittäin
tarkasti synkronoituna.

Aikajanan pikatarkistus mahdollistaa lisäksi nopeamman
tallenteiden selaamisen. Pitkätoistojen äänen
pikatarkistuksen tavoin tämä menetelmä tarjoaa nopean
kuvan päivityksen tarkistusajalta ja mahdollistaa näin
kohdenäkymän nopean hakemisen.

Helppokäyttöinen hiiriohjaus mahdollistaa aikajanan
zoomauksen ja haettavien alueiden tai vientivalintojen
nopean merkinnän.

Sekä Viewerin että Archive Playerin avulla voidaan liittää
ulkoisia monitoreja (vastaanottimia) määritettyihin
ohjelmistomonitoreihin. Kun kamera tai tallenne vedetään
tällaiseen ohjelmistomonitoriin, sama kameran tai
tallenteen videokuva siirretään automaattisesti
määritettyyn ulkoiseen monitoriin, joka voi olla esimerkiksi
yhden tai neljän kuvan VIP‑XD-näyttö.

Configuration Manager
Configuration Manager on järjestelmäkokoonpanon
keskus. Sen avulla voidaan ohjata kaikkien liitettyjen
laitteiden asetuksia ja järjestelmäasetuksia.

Configuration Managerissa on useita eri käyttäjätasoja
kokemattomista käyttäjistä edistyneisiin
järjestelmänvalvojiin. Ohjattu toiminto mahdollistaa uusien
laitteiden määrittämisen helposti muutaman selkeän
vaiheen avulla. Laitteen valitsimen avulla järjestelmään on
helppo lisätä kameroita ja lähettimiä ja ryhmitellä ne siten,
että haku laitepuusta on helpompaa. Taulukkonäkymä
mahdollistaa tiettyjen järjestelmäasetusten viennin ja
arkistoinnin tulevaa käyttöä varten. Myös järjestelmän
kaikkia lisensointeja hallitaan Configuration Manager -
sovelluksen avulla.



Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite | 3

Tekniset tiedot

Järjestelmävaatimukset

Laitteisto Tietokone (PC)

Suoritin Dual Core, 3,0 GHz tai suurempi

Muisti vähintään 2 Gt

Käyttöjärjestelmä Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3,
Windows Vista SP1/SP2

Näytönohjain 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

Ethernet-liitäntä 100 Mt/s

Äänikortti Suositellaan

Ohjelmisto DirectX 9.0

Vapaata muistia (asen-
nus)

145 Mt (.NET-ympäristö, Viewer, Archive Player,
Configuration Manager, MPEG‑ActiveX)

Ohjelmiston ominaisuudet

Viewer

Luettelonäkymä Käyttäjän mukautettavissa oleva resurssiluettelo

Näyttö Yhteydenhallinta vetämällä ja pudottamalla

Käyttäjän valittavissa olevat videoruudut

Sisäänrakennettu digitaalinen zoom-toiminto

Usean videokuvan samanaikainen katselu

Täyskuvatilakatselu

PTZ-kameroiden ohjaus näytöllä tai kuvassa

Määritys Configuration Manager -kokoonpanonhallinnalla

Jopa 3 eri tason kameraryhmät

Laitteiden asetukset

Ulkoisten monitorien määritys

Valmiiksi määritettyjen kamerasarjojen ohjel-
mointi

Tallennus JPEG-snapshot-kuvat

Samanaikainen video- ja audiotallennus useista
kameroista

Archive Player

Luettelonäkymä Käyttäjän mukautettavissa oleva resurssiluettelo

Jopa 3 eri tason ryhmitys

Toisto VIP/VideoJet-laitteista, NVR- ja VRM-järjestel-
mistä sekä paikalliselta kiintolevyltä

Sisäänrakennettu digitaalinen zoom-toiminto

Dynaaminen aikajana

Archive Player

Toistotoiminnot

Videon pikatarkistus

Täyskuvanäyttötila

JPEG-snapshot-kuvat ja suoratulostustoiminto

Haku Kalenteri ja aikajakso-hakutoiminto

Kirjanmerkkien asetus- ja hakutoiminto

Forensic Search -haku IVMD-metatiedoista (li-
sensoitu lisävaruste)

Intuikey Tuettu (lisensoitu lisävaruste)

Vienti Useiden tallenteiden video- ja audiotietojen sa-
manaikainen vienti

Suora tallennus CD- tai DVD-levylle

Määritys Configuration Manager -kokoonpanonhallinnalla

Jopa 3 eri tason kameraryhmät

Laitteiden asetukset

Ulkoisten monitorien määritys

Tilaustiedot

VIDOSLV32CAM Viewer 32 cam
Viewer ja 32 kameran lisenssi

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 cam
Viewer ja 64 kamera lisenssi

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 Upgrade
Viewer-lisenssi 8 kameran laajennukseen

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 Upgrade
Viewer-lisenssi 16 kameran laajennukseen

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer Client License
Viewer ja tietokonekohtainen asiakaslisenssi,
kamerat tai ilman kameroita

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer Client 5-pack
Viewer ja tietokonekohtainen asiakaslisenssi,
5 kameraa tai ilman kameroita

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer Client 10-pack
Viewer ja tietokonekohtainen asiakaslisenssi,
10 kameraa tai ilman kameroita

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Archive Player Exporter -lisenssi

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Archive Player IVA Forensic Search -lisenssi

MVC-FAPFS
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Tilaustiedot

Ohjelmiston lisävarusteet

VIDOSKBD IntuiKey Keyboard License
IntuiKey-näppäimistön lisenssi

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey Keyboard License
5-pack
IntuiKey-näppäimistön lisenssi, 5 kappaleen
pakkaus

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey Keyboard
License 10-pack
IntuiKey-näppäimistön lisenssi, 10 kappaleen
pakkaus

VIDOSKBD-10P
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