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u Onbeperkt aantal gebruikers

u Gebruikersbeheer met 32 gebruikersgroepen

u Device Access Control

u

u Bevoegdheden (statisch)

u Prioriteiten (dynamisch)

u Hiërarchische serverstructuur

VIDOS Server is het krachtige hart voor professionele
oplossingen op het gebied van IP-beveiliging,
videosurveillance en alarmbeheer. In combinatie met
VIDOS-clients stelt het gebruikers in staat complexe
client/server-toepassingen te beheren en te bedienen.
VIDOS Server zorgt ervoor dat deze cruciale
toepassingen gebruikmaken van de volledige
redundantie van de server, waardoor zij uitzonderlijk
hoge betrouwbaarheidsniveaus bereiken.
Als onderdeel van de VIDOS Pro-softwaresuite maakt
VIDOS Server centraal management en dito bediening
mogelijk in een hiërarchische structuur. Hierdoor kan
een beheerder verschillende bevoegdheidsniveaus of
rechten instellen voor gebruikersgroepen die de basis
vormen voor de toegang van alle VIDOS-clients en -
gebruikers tot de configuratie, live weergave, PTZ-
regeling, opname en terugzoeken.

Een VIDOS-server kan worden geconfigureerd als
master-server en/of gebruikersserver, die als doel
heeft één enkele centrale locatie te bieden voor alle
gebruikers en gebruikersgroepen. Beide



configuratietypen kunnen worden ondersteund door
andere servers die zijn geconfigureerd als backup-
servers.
Een VIDOS-server kan tevens worden aangesloten op
andere master-servers, waardoor ontwerpers van
CCTV-systemen complexe, verreikende en redundante
surveillancenetwerken kunnen creëren die nog steeds
een unieke configuratie in het gehele systeem hebben.
Samen met de andere krachtige componenten in de
VIDOS Pro-softwaresuite, waaronder de toepassingen
Configuration Manager, VIDOS, VIDOS Lite Viewer,
Archive Player & Exporter en VIDOS Monitor Wall, is
het ideaal voor CCTV-toepassingen op elke schaal.
VIDOS Server is leverbaar als software die kan worden
gelicentieerd voor het ondersteunen van een praktisch
onbeperkt aantal gebruikers. Het kan worden
geïnstalleerd op een VIDOS-clientwerkstation en,
afhankelijk van de vereiste prestaties, werken op de
achtergrond van VIDOS-client of op een zelfstandige
server. Voor extra gemak is er de mogelijkheid om te
kiezen uit vooraf geconfigureerde
hardwareoplossingen.

Technische specificaties

Systeemvereisten

Hardware PC

CPU Pentium IV, 1,8 GHz of hoger

Interface harde schijf IDE of beter

RAM 256 MB

OS Windows XP Home/XP Professional

 Windows 2000 SP3 32‑bits

 Windows Server 2003 32‑bits

Ethernet-kaart 100 Mb

Beschikbaar geheugen
(inst.)

75 MB (VIDOS Server, Configuration
Manager, .NET-omgeving, MPEG ActiveX)

Softwarefuncties

Gebruikersbeheer 32 gebruikersgroepen

 Onbeperkt aantal gebruikers

 Prioriteit van elke gebruikersgroep
(dynamische toegangsrechten)

Apparaatbeheer Lijst van apparaten die aan deze server
zijn toegewezen

 Rechten per camera voor elke
gebruikersgroep (statische
toegangsrechten)

 Rechten van gebruikersgroepen kunnen
worden ingesteld op

 - Live-weergave

 - Weergave en PTZ-besturing

 - Negeren

 - Geen toegang

Structuur Hiërarchische structuur met
aansluitingen op meerdere andere
master-servers

 Centrale gebruikersserver die de
gebruikersgroepen en gebruikers bevat

 Tot maximaal 2 backup-servers per
master- of gebruikersserver

Configuratie Via Configuration Manager

Bestelinformatie

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro-demopakket
Probeerversies van VIDOS met gedrukte documentatie
en cd
Opdrachtnummer VIDOSPRODEMO

VIDOSSRV10CAM VIDOS Server-basispakket
VIDOS Server-basispakket met licentie voor 10
camera's
Opdrachtnummer VIDOSSRV10CAM

VIDOSSRV‑5P VIDOS Server-basispakket, pakket van 5
VIDOS Server-licentiebasispakket met 10 camera's,
pakket van 5 licenties
Opdrachtnummer VIDOSSRV-5P

VIDOSSRV‑10P VIDOS Server-basispakket, pakket van
10
VIDOS Server-licentiebasispakket met 10 camera's,
pakket van 10 licenties
Opdrachtnummer VIDOSSRV-10P

VIDOSSRVBK VIDOS-backup-server
Licentie voor VIDOS-backup-server
Opdrachtnummer VIDOSSRVBK

VIDOSSRVBK‑5P VIDOS-backup SRV, pakket van 5
Licentie voor VIDOS-backup-server, pakket van 5
Opdrachtnummer VIDOSSRVBK-5P

VIDOSSRVBK‑10P VIDOS-backup SRV, pakket van 10
Licentie voor VIDOS-backup-server, pakket van 10
Opdrachtnummer VIDOSSRVBK-10P
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