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u Video- en audio-archieven opnemen en afspelen

u Krachtige hulpmiddelen voor het opzoeken en
terugvinden van materiaal

u ANR-technologie (octrooi aangevraagd)

u Verschillende opnamemodi

u Video-authenticatie d.m.v. watermerken

VIDOS-NVR is een oplossing voor het duurzaam
opslaan en opvragen van video- en audiomateriaal en
maakt deel uit van een video-IP-installatie. VIDOS-NVR
omvat drie belangrijke componenten, namelijk
beheersoftware, een serverplatform en opslag volgens
het RAID 5-principe. VIDOS-NVR is dermate flexibel dat
het zelfs een onbeperkt aantal camera's en gebruikers
aankan.
VIDOS-NVR ontvangt MPEG-4 en MPEG-2 videobeelden
via het netwerk van video-IP-encoders, waaronder de
VIP- en VideoJet-serie. Doordat VIDOS-NVR via het
netwerk werkt is het fundamenteel anders dan
conventionele digitale videorecorders (DVR's) en
videocassetterecorders (VCR's). NVR's kunnen op een
willekeurige veilige locatie worden geplaatst in het
netwerk, terwijl DVR's en VCR's moeten worden
geplaatst waar de coaxkabel van de camera's eindigt.
Een VIDOS-NVR server heeft één inkomende Gigabit
Ethernet-verbinding, terwijl DVR's en VCR's één
verbinding hebben voor elke camera-ingang. De uiterst
eenvoudige bekabeling is een belangrijke
beweegreden om over te gaan tot een grootschalige
implementatie van videoregistratie via het netwerk.
De zogenoemde ANR-technology (Automatic Network
Replenishment), waarvoor octrooi is aangevraagd,
garandeert dat er geen videoverlies plaatsvindt tijdens
een onderbreking van de netwerkverbinding. In

bepaalde toepassingen zijn netwerkstoringen dermate
problematisch dat zelfs kortstondig videoverlies
onaanvaardbaar is.
Wanneer een deel van een netwerk waarmee
videomateriaal wordt verzonden, wordt blootgesteld
aan externe factoren (bijvoorbeeld bij een draadloos
netwerk dat zich over een parkeerplaats uitstrekt of
langs een snelweg of spoorweg bevindt), dan is de
kans op netwerkstoringen of overmatige ruis zelfs nog
groter. Onder dergelijke omstandigheden controleert
VIDOS-NVR elke encoder en wordt elke
netwerkonderbreking geregistreerd. Hoewel de
encoder mogelijk buiten het bereik valt, worden
videobeelden wel lokaal opgenomen, bijvoorbeeld op
een Compact Flash-kaart (VideoJet 10) of op een
interne vaste schijf (VideoJet 8000/8008). Wanneer de
communicatie wordt hersteld, gaat de encoder verder
met het uitzenden van live beelden en wordt het
ontbrekende videomateriaal naar de NVR-server
verzonden.
De VIDOS-NVR beheersoftware is per NVR-server
beschikbaar in drie versies. Zo zijn er licenties voor 16,
32, of 64 kanalen, afhankelijk van het aantal camera's
die worden geregistreerd. Deze software wordt
gebruikt om elke NVR-server te configureren, en zodra



installatie en configuratie zijn voltooid, draait VIDOS-
NVR naadloos op de achtergrond om de verbindingen,
toegang en opslag te beheren.
VIDOS-NVR is getest op compatibiliteit met de VIDOS-
NVR server, geschikt voor montage in een 19"-rack.
Deze server staat garant voor hoge prestaties en
betrouwbaarheid (licentie dient apart te worden
aangeschaft).
Elke VIDOS-NVR server bewaart inkomende video- en
audiostreams op één of twee RAID 5 schijfarrays. De
schijfarrays zijn geschikt voor montage in een 19"-rek
en verkrijgbaar in verschillende groottes, van 960 GB
tot 6,4 TB en van 6 tot 16 tijdens bedrijf verwisselbare
vaste schijven. Zo kan afhankelijk van de
systeemconfiguratie videomateriaal van weken of
maanden worden opgeslagen.

Installatie/configuratie

1 VideoJet 1000 of andere eenkanaals encoder

2 VideoJet 8008 of andere meerkanaals encoder

3 NVR server die draait met VIDOS-NVR

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 VIDOS-NVR software op cd-rom (en geïnstalleerd op het
apparaat als de hardware is besteld)

1 Beknopte installatiehandleiding

1 Handleiding op cd-rom

Technische specificaties

Systeemvereisten

Hardware PC

CPU Pentium III Xeon of IV; 1,8 GHz of hoger

HDD-interface IDE of beter; optioneel: SCSI II, SCSI Ultra of Fibre
Channel

RAM 1024 MB

OS Windows 2000 32‑bits
Windows Server 2003 32‑bits

Grafische kaart VGA

Ethernet-kaart 100/1000 MBit

Beschikbaar
geheugen
(installatie)

20 MB

Softwarefuncties

Installatie Centrale installatie vanuit elke geautoriseerde PC
Toegang via VIDOS of geïntegreerde webserver

Opslagmedia Alle opslagmedia zijn mogelijk (bijv. harde schijf,
RAID), afhankelijk van het besturingssysteem

Opslagmodus Lineaire modus of Ringmodus (op basis van
capaciteit)

Activering Continu
Gepland
Geactiveerd door alarm

Opname Toewijzing van cameranaam

Configuratie Bandbreedtebeperking
Beeldfrequentie
Videokwaliteit

Opnamegegev
ens

Videogegevens
Audiogegevens

Verificatie Watermerken

Zoeken
Parameters

Tijd
Datum
Gebeurtenis

Afspelen Afspelen met VIDOS of Archive Player via elk IP-
netwerk (LAN/WAN) 
Simultaan opnemen, afspelen en back-ups maken, 
Geavanceerde afspeelfuncties

Uitbreiding Onbeperkte uitbreiding van het systeem door
toevoeging van: camera's, videoservers,
opslagapparaten of -capaciteit 
VIDOS-NVR modules

Bestelinformatie

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR, 16 kanalen
Opdrachtnummer MVC-BNVR-016
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MVC BNVR 032
VIDOS-NVR, 32 kanalen
Opdrachtnummer MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR, 64 kanalen
Opdrachtnummer MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
VIDOS-NVR, 16 kanalen, pakket van 5
Opdrachtnummer MVC-BNVR-016C

MVC BNVR 032C
VIDOS-NVR, 32 kanalen, pakket van 5
Opdrachtnummer MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
VIDOS-NVR, 64 kanalen, pakket van 5
Opdrachtnummer MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
VIDOS-NVR, 16 kanalen, pakket van 10
Opdrachtnummer MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
VIDOS-NVR, 32 kanalen, pakket van 10
Opdrachtnummer MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
VIDOS-NVR, 64 kanalen, pakket van 10
Opdrachtnummer MVC-BNVR-064D
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