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BVIP Lite Suite telepítőcsomag
A telepítőcsomag egyszerűen és intuitív módon
használható videokezelő munkaállomást biztosít. Telepíti a
Viewer, Archive Player és a Configuration Manager
programot valamint a szükséges szoftverkörnyezetet. A
telepítés ezután az alkalmazási igényeknek megfelelően
licencelhető és konfigurálható, hogy önálló
munkaállomásként vagy VIDOS illetve VRM szerver
klienseként futhasson.

A Viewer, az Archive Player és a Configuration Manager
funkciót tartalmazó BVIP Lite Suite ideális a kis- és
középméretű CCTV alkalmazások számára.

A BVIP Lite Suite megtekintő és lejátszó kliensként
szolgálhat VIDOS vagy VRM szerverrel, ezáltal
központosított felügyeletet és vezérlést tesz lehetővé. Így
a rendszergazda különböző jogosultsági szinteket állíthat
be a felhasználók, kamerák, monitorok és riasztások
számára, amelyek alapul szolgálnak ahhoz, hogy a Viewer
kliens és az Archive Player hozzáférjen az élő
megtekintéshez, a PTZ vezérléshez, a rögzítéshez és a
visszakereséshez.

Licencelés nélkül a Viewer akár 16 kamera használatát is
támogatja és ez akár 64 kamerára is bővíthető. Az Archive
Player (az exportálás, az IntuiKey támogatás és a Forensic
Search kivételével) licenc nélkül is használható.

Viewer
A Viewer könnyen kezelhető alapszintű megjelenítő
alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a kezelő csupán
egér használatával vezéreljen professzionális biztonsági és
felügyeleti rendszereket. Az intuitív grafikus felhasználói
felületnek köszönhetően a kamerák egyszerűen, egérrel
történő húzással (drag-and-drop módszerrel)
vezérelhetők. Azonnali használathoz előre meghatározott
beállításokból választható a videoablak, és ez menet
közben gyorsan megváltoztatható, ahogy az adott helyzet
épp megkívánja.

A Viewer az összes rendelkezésre álló perifériát integrálja,
így pl.: a dómkamerákat és multiplexereket is. Igényes
túra- és járőrfunkcióival, rögzítési- és archiválási
funkcióival a Viewer sokkal többet kínál az egyszerű
nézelődésnél.

Minden kamera képe helyben rögzíthető a számítógép
merevlemezén, hogy később vissza lehessen játszani az
integrált Archive Player segítségével. Emellett bármely
kameráról származó pillanatképek tárolhatók, illetve
e‑mailben továbbküldhetők .

Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite
▶ Több kamera élő megtekintése

▶ Helyi felvétel és pillanatképek

▶ PTZ és objektívvezérlés és digitális zoom

▶ Automatizált őrjáratok (Salvos)

▶ Visszajátszás iSCSI-ről, NVR-ről, VRM-ről és helyi
merevlemezről

▶ Kamera és esemény keresése

▶ Azonnali visszajátszás és trükkös módban történő
lejátszás
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Archive Player
Az Archive Player lehetővé teszi a kezelők számára, hogy
nagyon egyszerűen keressenek és játsszanak le korábban
felvett videotartalmakat és eseményeket, és ezeket
későbbi használatra exportálják. A szoftver segítségével a
kezelők bármilyen iSCSI-ről, NVR-ről, VRM-ről vagy helyi
merevlemezről vissza tudnak játszani, videojeleneteket
illetve könyvjelzőket kereshetnek és egyszerűen
exportálhatják azokat.

Az Archive Player gyorsan és könnyen használható
kezelőfelületét úgy tervezték, hogy gyorsítsa a
rendelkezésre álló felvételek keresését. Az intuitív óra- és
naptárfunkcióknak köszönhetően konkrét eseményekre és
könyvjelzőkre koncentrálhat. A visszajátszás és az
exportálás képernyője közötti azonnali átkapcsolással a
keresési idő tovább csökkenthető. Az összes keresési
eredmény tömör listákon jelenik meg, ezáltal könnyen
feldolgozhatók további tárolóeszközre való exportáláshoz.
Az integrált Direct-Burn funkcióval az exportfájlok
közvetlenül CD-re vagy DVD-re írhatók (feltételezve, hogy
csatlakoztatva van CD/DVD-RW meghajtó). A fájlok
Windows Media formátumba (.wmf) is exportálhatók.

Használja ki a Bosch IntuiKey CCTV billentyűzet
ergonómiai előnyeit a trükkös visszajátszás teljes körű
vezérléséhez. Csaknem az összes Archive Player funkció
elérhető anélkül, hogy a kezelőnek egeret vagy PC
billentyűzetet kellene használnia, ami a hagyományos
mátrix eszköz használatát új szintre emeli. Könnyítse meg
az áttérést az analógból a digitális világba a kameráknak
és monitoroknak a billentyűzetről történő kapcsolásával. A
visszajátszás sebességét és irányát botkormánnyal
szabályozhatja, a programozható gombokkal pedig
gyorsan navigálhat az Archive Player funkción belül.

A Bosch IntuiKey gombjai egyedi módon programozhatók
és az Archive Player kiválasztott fő funkcióihoz (pl.
visszajátszás, zoom, exportálás és keresés) akár hat gomb
is teljes mértékben programozható.

A sokoldalú idővonal és vezérlői segítségével bármely
esemény vagy helyszín gyorsan és könnyen elérhető és
többször visszajátszható.

A trükkös mód kiválasztása esetén a vezérlők segítségével
nagy szinkronicitással végezhető az összes visszajátszás
lépésenkénti vagy gyors előre- illetve visszatekerése.

Az idővonalon történő kereséssel az eddigieknél is
gyorsabban tallózhat a felvételek között . A hosszan játszó
hangfelvételek kereséséhez hasonlóan ez a módszer is
gyors képfrissítést eredményez a keresés idejétől kezdve,
ezáltal a cél helyszín gyorsabban megtalálható.

Az intuitív egérvezérlőkkel az idővonal nagyítható és
kicsinyíthető, a keresett területek és az exportálásra
kijelölt elemek pedig gyorsan megjelölhetők.

A Viewer és az Archive Player funkcióhoz is tartozhat adott
szoftvermonitorokhoz rendelt hardvermonitor (dekóder).
Ha ilyen szoftvermonitorhoz kamerát vagy felvételt húz, a
kamera vagy a felvétel ugyanazon videofelvétele is
automatikusan a kijelölt hardvermonitorhoz kerül (amely
például egyetlen vagy négyképes nézetben szereplő
VIP‑XD is lehet).

Configuration Manager
A Configuration Manager a rendszerkonfiguráció lelke. Az
összekapcsolt eszközök vezérlésében valamint a
rendszerbeállításokban segít.

A Configuration Manager mind a gyakorlatlan felhasználó,
mind a rutinos adminisztrátor számára biztosít
felhasználói szintet. A varázsló néhány, könnyen
megvalósítható lépésben segít az új eszközök
konfigurálásában. Az Eszköz hozzárendelése segítségével a
kamerák és kódolók könnyen a rendszerhez adhatók és az
eszközfa könnyebb megtalálása érdekében
csoportosíthatók. A táblanézet segítségével adott
rendszerbeállításokat exportálhat és archiválhat későbbi
felhasználás céljából. A Configuration Manager révén
történik a rendszerlicencek kezelése is.
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Műszaki specifikációk

Rendszerkövetelmények

Hardver Személyi számítógép

CPU Kétmagos 3,0 GHz vagy jobb

RAM Min. 2 GB

Operációs rendszer Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3,
Windows Vista SP1/SP2

Videokártya 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

Hálózati kártya 100 MB/s

Hangkártya Ajánlott

Szoftver DirectX 9.0

Szabad memóriaterület
(telepítés)

145 MB (.NET környezet, Viewer, Archive Pla-
yer, Configuration Manager, MPEG‑ActiveX)

Szoftveres jellemzők

Viewer

Fanézet Felhasználó által konfigurálható forrásfa

Kijelző Csatlakozás-kezelés áthúzással

Felhasználó által kiválasztható videoablakok

Beépített digitális zoom funkció

Több videofolyam egyidejű nézése

Teljes képernyős nézés

PTZ kameravezérlés képernyőről vagy kamera-
képről

Konfiguráció Configuration Manager útján

Kameracsoportok legfeljebb 3 szintig

Eszközök beállításai

Hardvermonitor hozzárendelése

Előre beállított kamerasorozatok programozása
(Salvos)

Rögzítés JPEG pillanatképek

Több kamera kép- és hangadatainak egyidejű
rögzítése

Archive Player

Fanézet Felhasználó által konfigurálható forrásfa

Csoportosítás 3 szintig

Visszajátszás VIP/VideoJet eszközökről, NVR-ről, VRM-ről és
helyi merevlemezről

Beépített digitális zoom funkció

Archive Player

Dinamikus idővonal

Trükkös visszajátszási mód

Videó keresés

Teljes képernyős mód

JPEG pillanatfelvétel közvetlen nyomtatási funk-
cióval

Keresés Naptár és időszakasz keresési funkció

Könyvjelző beállítási- és keresési funkció

Forensic Search IVMD metaadatokon (licenc op-
ció)

Intuikey Támogatott (licenc opció)

Export Több felvétel video- és audiojeleinek egyidejű ex-
portálása (licenc opció)

Közvetlen kiírás CD-re vagy DVD-re

Konfiguráció Configuration Manager útján

Kameracsoportok legfeljebb 3 szintig

Eszközök beállításai

Hardvermonitor hozzárendelése

Rendelési információ

VIDOSLV32CAM Viewer 32 kamera
Viewer 32 kamerára szóló licenccel

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 kamera
Viewer 64 kamerára szóló licenccel

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 Upgrade
A Viewer 8 kamerás bővítésre feljogosító li-
cence

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 Upgrade
A Viewer 16 kamerás bővítésre feljogosító li-
cence

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer Client License
Viewer, számítógépenkénti Client licenccel,
kamerák nélkül

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer Client, ötös csomag
Viewer, számítógépenkénti Client licenccel,
kamerák nélkül, ötös csomag

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer Client, tízes
csomag
Viewer, számítógépenkénti Client licenccel,
kamerák nélkül, tízes csomag

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Archive Player Exporter licenc

MVC-FAPEX

MVC-FAPFS
Az Archive Player IVA Forensic Search licence

MVC-FAPFS
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Rendelési információ

Szoftvertartozékok

VIDOSKBD IntuiKey billentyűzet licence
IntuiKey billentyűzet licence

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey billentyűzet
licence ötös csomag
IntuiKey billentyűzet licence ötös csomag

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey billentyűzet
licence tízes csomag
IntuiKey billentyűzet licence tízes csomag

VIDOSKBD-10P

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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