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VIDOS-installatiepakket
Dit installatiepakket biedt u een krachtig en volledig
aanpasbaar videomanagementsysteem. Het installeert
VIDOS, VIDOS Archive Player en Exporter, Configuration
Manager en de noodzakelijke softwareomgeving als een
30-dagen demoversie. De installatie kan vervolgens
worden gelicentieerd conform de toepassingseisen en
geconfigureerd om te werken als een zelfstandig
werkstation of als een client voor VIDOS Server.

Voor Exporter in VIDOS Archive Player, VIDOS Automation
Interface en VIDOS Intuikey Integration zijn afzonderlijke
licenties vereist.

Samen met de andere krachtige componenten in het
VIDOS Pro-softwarepakket, waaronder de toepassingen
VIDOS Lite Viewer en VIDOS Monitor Wall, is dit
installatiepakket met VIDOS, VIDOS Archive Player en
Exporter en Configuration Manager ideaal voor CCTV-
toepassingen op elke schaal. De ingebouwde scripting en
Application Programmer Interfaces (API's), zoals de
Automation Interface om VIDOS op afstand te bedienen,
zorgt voor een gemakkelijke integratie met of uitbreiding
van bestaande beveiligingsoplossingen.

VIDOS
VIDOS is een uniek en krachtig softwaresysteem voor
videobewaking en alarmbeheer. Hiermee kunnen
beveiligings- en bewakingsmedewerkers gecompliceerde
taken op eenvoudige wijze uitvoeren. VIDOS is gebaseerd
op het intuïtieve grafische concept van schema's, zodat de
operator volledige controle heeft over zijn omgeving.

VIDOS kan volledig aangepast, zodat uw CCTV-systeem op
die manier werkt die u wenst en training tot een minimum
beperkt blijft. Bovendien kan de operator door de CCTV-
bedieningspaneelintegratie alle apparaten, alarmen en
zelfs schema's op dezelfde manier bedienen als een
conventioneel systeem.

VIDOS videomanagementsysteem
▶ Alles-in-één oplossing voor een

videomanagementsysteem

▶ Gebruikersinterface gebaseerd op plattegronden

▶ Ondersteuning voor analoge monitor

▶ Databasegestuurd systeembeheer

▶ Uitgebreide alarmfuncties

▶ Automatische bewakingsrondes
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VIDOS kan geïntegreerd worden met alle bestaande
randapparatuur zoals domecamera's en analoge
monitoren. Met de geavanceerde bewakings- en
patrouillefuncties, de automatische opnametaken en
uitgebreide archiefopties staat VIDOS garant voor
functionaliteit en ongeëvenaarde prestaties in CCTV-
toepassingen.

Als onderdeel van het VIDOS Pro-softwarepakket kan
VIDOS als client fungeren in combinatie met VIDOS
Server, waardoor centraal beheer en dito bediening
mogelijk is. Hierdoor kan een beheerder verschillende
bevoegdheidsniveaus instellen voor groepen gebruikers en
zo worden vervolgens weer de client-rechten in VIDOS
voor live weergave, PTZ, opname en terugzoeken
geregeld.

In omgevingen waar IP-camera's en -encoders direct
opnemen naar iSCSI-schijven en VRM Video Recording
Manager de toewijzing van opslagcapaciteit regelt, kan
VRM Server worden gebruikt in plaats van VIDOS Server
om te zorgenn voor consistente systeemconfiguratie.

In kleinere toepassingen, waarbij slechts enkele
gebruikers, bevoegdheidsniveaus, rechten en prioriteiten
vereist zijn, kan het dienst doen als volledige oplossing
voor een videomanagementsysteem dat een onbeperkt
aantal camera's bedient.

VIDOS is uitsluitend verkrijgbaar als software en
ondersteunt 16, 32, 64 of een onbeperkt aantal camera's
en monitoren. Er kan ook gekozen worden uit twee vooraf
geconfigureerde hardwareoplossingen voor zeer
eenvoudige en snelle integratie.

VIDOS Archive Player en Exporter
VIDOS Archive Player en Exporter, onderdeel van de
VIDOS Pro Video Management-softwaresuite, stelt
operators in staat zeer eenvoudig eerder opgenomen
videobeelden en gebeurtenissen te zoeken, af te spelen
en te exporteren voor andersoortig gebruik. De software
geeft operators de mogelijkheid af te spelen vanaf elke
encoder, NVR, iSCSI-schijf of lokale harde schijf, te zoeken
naar videobeelden en bladwijzers en eenvoudig
beeldsequenties te exporteren.

VIDOS Archive Player en Exporter heeft een snel en
eenvoudig te gebruiken interface die is ontworpen om het
navigeren door de beschikbare opnames te versnellen, en
dat gebruikmaakt van intuïtieve tijd- en kalenderfuncties
om specifieke gebeurtenissen en bladwijzers snel te
vinden. Doordat het schakelen tussen het afspeel- en
exportscherm zonder vertraging gebeurt, wordt de
zoektijd nog verder verkort. Alle zoekresultaten worden
weergegeven in beknopte lijsten die eenvoudig kunnen
worden voorbereid voor het exporteren naar andere
opslagmedia. Met de geïntegreerde Direct-Burn-functie
kunnen de exportbestanden rechtstreeks worden
weggeschreven naar een cd/dvd (mits er een CD/DVD-RW-
station is aangesloten).

Met behulp van Forensic Search in Archive Player kan
worden gezocht in opgenomen metadata die door
encoders of camera's met VCA (zoals MOTION+, IVMD of
IVA). zijn gegenereerd. Zoekparameters kunnen opnieuw
worden gedefinieerd om objecten te zoeken die in eerste
instantie geen alarm hebben veroorzaakt.

Als onderdeel van de VIDOS Pro-softwaresuite kan VIDOS
Archive Player & Exporter gebruikt worden in combinatie
met VIDOS Server of VRM Server, dat gecentraliseerd
beheer en dito bediening mogelijk maakt. Hierdoor kan
een beheerder gebruikersrechten en hun toegangsrechten
voor camera's en opnamen via VIDOS Archive Player en
Exporter instellen.

VIDOS Automation Interface
De VIDOS Automation Interface biedt u bediening en
bewaking op afstand via een socketinterface. Het lijkt op
een opdrachtinterface met ASCII-tekens in
programmeerstijl voor video- en audioschakeling om
digitale I/O en alarmen te regelen, werkruimte te beheren
en gebeurtenissen aan te melden en te leveren. De VIDOS
Automation Interface beschikt over twee
basismechanismen: één voor het geven van synchrone
opdrachten en één voor het ontvangen van informatie over
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gebeurtenissen. Om de authenticiteit vast te stellen, moet
de externe controller zich met gebruikersnaam en
wachtwoord aanmelden.

Toegang tot de Automation Interface geldt alleen voor
geautoriseerde personen en is met een wachtwoord
beveiligd.

1 Externe controller

VIDOS IntuiKey Integration
Gebruik de ergonomische mogelijkheden van het Bosch
IntuiKey CCTV-bedieningspaneel voor volledige controle
over bewaking in netwerken. Bijna alle VIDOS-functies zijn
voor de operator toegankelijk zonder muis of het
toetsenbord van de pc, waardoor het traditionele
matrixinvoerapparaat een nieuw belevingsniveau bereikt.

Vereenvoudig de migratie van de analoge naar de digitale
wereld door de camera's en monitoren te schakelen via
het bedieningspaneel. Bedien de draai-, kantel- en
zoomposities via de joystick en gebruik het cameramenu
om toegang te krijgen tot alle extra AutoDome functies. Er
zijn toetsen aanwezig waarmee u direct vooraf
geprogrammeerde camera-instellingen kunt oproepen en
alarmen kunt bevestigen. Met vier menutoetsen heeft u
direct snel toegang tot functies voor gebruikersverificatie,
opnamen en momentopnamen, schemanavigatie,
cameramenu's en bediening van het opnieuw afspelen van
gebeurtenissen.

Met de unieke, naar persoonlijke behoefte
programmeerbare Bosch IntuiKey softkeyfunctie kunt u
maximaal 6 softkeys volledig programmeren per schema
voor geleide schemanavigatie en apparatuurbediening.

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
Voor eenvoudige migratie kunnen tot tien IntuiKey CCTV-
bedieningspanelen op afstand worden aangesloten via
decoders zoals VIP XD of VIP X1600 XFMD. Op deze
manier bespaart u tevens kosten, aangezien minder pc-
hardware noodzakelijk is. De externe bedieningspanelen
werken virtueel alsof ze direct zijn aangesloten op het
VIDOS werkstation.

Technische specificaties

Minimale systeemvereisten

Hardware PC

CPU Pentium IV, 3,0 GHz of hoger

Interface harde schijf IDE of beter

RAM 256 MB

OS Windows XP Home/XP Professional

Grafische kaart NVIDIA GeForce 6600

NVIDIA Quadro FX 1400

ATI RADEON X600/X800

of hoger

Ethernet-kaart 1000 Mbps

Geluidskaart Aanbevolen

Software DirectX 9.0c

Vrij geheugen (instal-
latie)

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

www.boschsecurity.nl
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Softwarefuncties

VIDOS

Boomstructuur Door gebruiker configureerbaar, mappenstructuur
in Explorer-stijl

Display Verbindingsregeling door slepen en neerzetten

Door de gebruiker definieerbare videovensters

Ingebouwde elektronische zoomfunctie

Gelijktijdige weergave van diverse videostreams

Weergavemodus voor volledig scherm

PTZ-camerabesturing op het scherm of in het beeld

Verschillende door de gebruiker te definiëren
werkruimten

Window Snap-organizer

Toevoegen van meerdere externe monitoren

JPEG-momentopnamen van alle aangesloten appa-
raten

Netwerk scannen Automatische scanfunctie voor het complete net-
werk

Overzicht van JPEG-momentopnamen van alle ap-
paraten

Extern uploaden van apparaten via LAN/WAN

Scanresultaten kopiëren naar het klembord met
een enkele muisklik

Plattegrond Ingebouwde plattegrond-editor

Bitmapafbeeldingen voor achtergronden

Door de gebruiker definieerbare pictogrammen
met programmeerbare functies, bijv. hyperlinks

Volledig schaalbare en beweegbare softwaremoni-
toren

Ondersteuning voor externe hardware-monitor

Automatische activering van camera's bij alarm

Configuratie Gebruikersgroepen en rechten

Apparaateigenschappen

COM-poorten van apparaat voor externe camera-
bediening

Vooraf ingestelde camerasequenties (salvo's)

Trigger en alarm Logische triggers instellen

Planner

Logboek voor alarm-stacks

Programmeerbare taken na alarmactivering

Geïntegreerde alarmtest

Actieplannen voor alarmbeheer

Opname Configuratie opnemen in encoders

Gelijktijdig opnemen van video, audio en transpa-
rante gegevens

Geplande en door alarm geactiveerde opname

Ringopnamefunctie per camera

Beelden van meerdere camera's tegelijkertijd af-
spelen

VIDOS

JPEG-momentopname

NVR (optie) Uitgebreide netwerkopnamefuncties en geavan-
ceerde opnamefuncties na integratie van VIDOS-
NVR-modules (zie resp. specificatieblad)

VIDOS Archive Player

Boomstructuur Door gebruiker configureerbare mappenstructuur

Afspelen Vanaf VIP/VideoJet-apparaten, NVR en lokale har-
de schijf

Functie voor zoeken in kalender- en tijdbereik

Functie voor maken en zoeken van bladwijzers

Ingebouwde digitale-zoomfunctie

Dynamische tijdlijn

Afspelen in trick-modus

Modus voor volledig scherm

JPEG-momentopname met functie voor recht-
streeks afdrukken

Exporteren (optie) Gelijktijdig exporteren van het beeld en geluid van
meerdere opnamen

Rechtstreeks branden naar cd

Forensic Search (op-
tie)

Zoeken in met VCA gegenereerde metadata

Definieer zoekparameters opnieuw zodat objecten
een alarm activeren, zelfs als ze dit in eerste instan-
tie niet doen

Configuratie Via Configuration Manager

Bestelinformatie

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro-demopakket
Probeerversies van VIDOS met gedrukte do-
cumentatie en cd

VIDOSPRODEMO

VIDOS16CH VIDOS 16 kanalen
VIDOS-stand-alone licentie voor 16 kanalen

VIDOS16CH

VIDOS32CH VIDOS 32 kanalen
VIDOS-stand-alone licentie voor 32 kanalen

VIDOS32CH

VIDOS64CH VIDOS 64 kanalen
VIDOS-stand-alone licentie voor 64 kanalen

VIDOS64CH

VIDOSUNLIM VIDOS onbeperkt aantal
kanalen
VIDOS-stand-alone licentie voor onbeperkt
aantal kanalen

VIDOSUNLIM

VIDOS16CH‑5P VIDOS 16 kanalen pakket
van 5
VIDOS standalone-licentie voor 16 kanalen,
pakket van 5

VIDOS16CH-5P

VIDOS32CH‑5P VIDOS 32 kanalen pakket
van 5
VIDOS standalone-licentie voor 32 kanalen,
pakket van 5

VIDOS32CH-5P
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VIDOS64CH‑5P VIDOS 64 kanalen pakket
van 5
VIDOS standalone-licentie voor 64 kanalen,
pakket van 5

VIDOS64CH-5P

VIDOSUNLIM‑5P VIDOS onbeperkt, pakket
van 5
VIDOS standalone-licentie voor onbeperkt
aantal kanalen, pakket van 5

VIDOSUNLIM-5P

VIDOS16CH‑10P VIDOS 16 kanalen
pakket van 10
VIDOS standalone voor 16 kanalen, pakket
van 10

VIDOS16CH-10P

VIDOS32CH‑10P VIDOS 32 kanalen
pakket van 10
VIDOS standalone-licentie voor 32 kanalen,
pakket van 10

VIDOS32CH-10P

VIDOS64CH‑10P VIDOS 64 kanalen
pakket van 10
VIDOS standalone-licentie voor 64 kanalen,
pakket van 10

VIDOS64CH-10P

VIDOSUNLIM‑10P VIDOS onbeperkt,
pakket van 10
VIDOS standalone-licentie voor onbeperkt
aantal kanalen, pakket van 10

VIDOSUNLIM-10P

VIDOS UPGR 16 NAAR 32 KANALEN
VIDOS upgrade-licentie voor 1 pc, van 16
naar 32 camera's en monitoren.

3504B100

VIDOS UPGR 16 NAAR 64 KANALEN
VIDOS upgrade-licentie voor 1 pc, van 16
naar 64 camera's en monitoren.

3504B200

VIDOS UPGR 16 NAAR ONBEP
VIDOS upgrade-licentie voor 1 pc, van 16
naar een onbeperkt aantal camera's en moni-
toren.

3504B300

VIDOS UPGR 32 NAAR 64 KANALEN
VIDOS upgrade-licentie voor 1 pc, van 32
naar 64 camera's en monitoren.

3504B400

VIDOS UPGR 32 NAAR ONBEP
VIDOS upgrade-licentie voor 1 pc, van 32
naar een onbeperkt aantal camera's en moni-
toren.

3504B500

VIDOS UPGR 64 NAAR ONBEP
VIDOS upgrade-licentie voor 1 pc, van 64
naar een onbeperkt aantal camera's en moni-
toren.

3504B600

VIDOSCL VIDOS Client-licentie
VIDOS Client-licentie per pc zonder camera's

VIDOSCL

VIDOSCL‑5P VIDOS Client, pakket van 5
VIDOS Client-licentie per pc zonder camera's,
pakket van 5

VIDOSCL-5P

VIDOSCL‑10P VIDOS Client, pakket van 10
VIDOS Client-licentie per pc zonder camera's,
pakket van 10

VIDOSCL-10P

Bestelinformatie

VIDOSAPEXPT AP Export Tool
Archive Player licentie voor Export Tool per
pc

VIDOSAPEXPT

VIDOSAPEXPT‑5P AP Export, pakket van 5
Archive Player licentie voor Export Tool per
pc, pakket van 5

VIDOSAPEXPT-5P

VIDOSAPEXPT-10P AP Export, pakket van
10
Archive Player-licentie voor Export Tool per
pc, pakket van 10

VIDOSAPEXPT-10P

Licentie voor VIDOSKBD IntuiKey
bedieningspaneel
Licentie voor IntuiKey bedieningspaneel

VIDOSKBD

Licentie voor VIDOSKBD‑5P IntuiKey
bedieningspaneel, pakket van 5
Licentie voor IntuiKey bedieningspaneel, pak-
ket van 5

VIDOSKBD-5P

Licentie voor VIDOSKBD‑10P IntuiKey
bedieningspaneel, pakket van 10
Licentie voor IntuiKey bedieningspaneel, pak-
ket van 10

VIDOSKBD-10P

VIDOSAUTO VIDOS Automation IF
VIDOS Automation Interface-licentie per VI-
DOS-pc

VIDOSAUTO

VIDOSAUTO‑5P VIDOS Autom. IF, pakket
van 5
VIDOS Automation Interface-licentie per VI-
DOS-pc, pakket van 5

VIDOSAUTO-5P

VIDOSAUTO‑10P VIDOS Autom. IF, pakket
van 10
VIDOS Automation Interface-licentie per VI-
DOS-pc, pakket van 10

VIDOSAUTO-10P

Hardware-accessoires

MHW-W45M1-EL
Managementwerkstation
VIDOS Client toegangsniveau (talenpakket
apart te bestellen)

MHW-W45M1-EL

MHW-W65M1-PE
Managementwerkstation
Hoogwaardig managementwerkstation,
Bosch VIDOS Client Klein (PC6) (talenpakket
apart te bestellen)

MHW-W65M1-PE

MHW-W65M1-NG
Managementwerkstation
Hoogwaardig managementwerkstation,
Bosch VIDOS Client Klein (talenpakket en
grafische kaart apart te bestellen)

MHW-W65M1-NG

MHW-W67M2-HE
Managementwerkstation
Hoogwaardig managementwerkstation,
Bosch VMS/VIDOS Client Groot (PC7) (talen-
pakket apart te bestellen)

MHW-W67M2-HE

www.boschsecurity.nl
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MHW-W67M2-NG
Managementwerkstation
Hoogwaardig managementwerkstation,
Bosch VMS/VIDOS Client Groot (talenpakket
en grafische kaart apart te bestellen)

MHW-W67M2-NG

MHW-W67M2D4-AE
Managementwerkstation
Bosch VMS/VIDOS Alles-in-Een-editie (talen-
pakket apart te bestellen)

MHW-W67M2D4-
AE

MHW-WQ67M4-EE
Managementwerkstation
Meest hoogwaardige managementwerkstati-
on, Bosch VMS/VIDOS Client Extreme-editie
(talenpakket apart te bestellen)

MHW-WQ67M4-EE

Software-accessoires

MVC-FAPFS
Licentie voor Archive Player IVA Foren-
sic Search

MVC-FAPFS

Uitbreiding met VIDOS Virtual Matrix
Keyboard
VIDOS IntuiKey uitbreiding met 1 bedienings-
paneel

MVC-XKBD-001

Uitbreiding met VIDOS Virtual Matrix
Keyboard (5)
VIDOS IntuiKey uitbreiding met 5 bedienings-
panelen

MVC-XKBD-005

Uitbreiding met VIDOS Virtual Matrix
Keyboard (10)
VIDOS IntuiKey uitbreiding met 10 bedie-
ningspanelen

MVC-XKBD-010

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
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www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be
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