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VIDOS-NVR sørger for langvarig lagring og innhenting av
video og lyd som en del av en Video IP-installasjon. VIDOS-
NVR kan håndtere et ubegrenset antall kameraer og
brukere og består av tre hovedkomponenter:
behandlingsprogramvare, en serverplattform og RAID 5-
lagring.

VIDOS-NVR mottar MPEG-4- og MPEG-2-videoer fra hele
nettverket fra Video IP-kodere, inkludert VIP- og VideoJet-
serien. Ettersom VIDOS-NVR er nettverksbasert, er det
helt annerledes en tradisjonelle digitale videoopptakere
(DVR) og videospillere. NVR kan trygt plasseres hvor som
helst på nettverket, mens DVR-opptakere og videospillere
må plasseres der koakskabelen fra kameraene slutter. En
VIDOS-NVR-server har en inngående Ethernet-kobling på
én gigabit, mens DVR-opptakere og videospillere har én
kobling for hver kamerainngang. Denne forenklingen når
det gjelder kabler, er en av hovedfaktorene til at man går
over til nettverksbasert video.

Automatic Network Replenishment-teknologi (ANR, patent
under utarbeiding) sørger for at videosignalene ikke
forsvinner ved nettverksbrudd. I enkelte bruksområder er
nettverksbrudd et alvorlig problem, og det er uakseptabelt
at videosignalet forsvinner, selv om det bare er for et kort
øyeblikk.

Når deler av et videonettverk er utsatt (som i et trådløst
nettverk over en parkeringsplass eller langs en motorvei
eller toglinje), er det enda større sannsynlighet for at det
oppstår nettverksfeil, eller at det er for mye støy. Under
slike forhold sporer VIDOS-NVR hver enkelt koder og
registrerer avbrudd. Selv om koderen er utenfor
rekkevidde, tar den fremdeles videoopptak lokalt, enten
på et Compact Flash-kort (VideoJet 10) eller på en intern
harddisk (VideoJet 8000/8008). Når kommunikasjonen
gjenopprettes, gjenopptar koderen sanntidssending og
fyller igjen hullet i videoen på NVR-serveren.

VIDOS-NVR-behandlingsprogramvaren er tilgjengelig per
NVR-server i tre versjoner: 16-, 32- eller 64-kanalers
lisenser, avhengig av antall kameraer som registreres.
Denne programvaren brukes til å konfigurere hver NVR-
server, og når installasjon og oppsett er fullført, kjører
VIDOS-NVR sømløst i bakgrunnen for å håndtere
koblinger, tilgang og lagring.

VIDOS-NVR er testet for kompatibilitet med 19-tommers
VIDOS-NVR-server som kan monteres i stativ. Denne
serveren garanterer høy ytelse og pålitelighet (lisens
kjøpes separat).

VIDOS-NVR
▶ opptak og avspilling av video- og lydarkiver

▶ kraftige verktøy for å søke og finne

▶ ANR-teknologi (patent under utarbeiding)

▶ flere forskjellige opptaksmodi

▶ videogodkjenning ved hjelp av vannmerking

▶ forhåndskonfigurert for enkel installering

▶ gigabit Ethernet-grensesnitt

▶ ubegrenset skalerbarhet
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Hver VIDOS-NVR-server sørger for streaming av
innkommende video og lyd til én eller to RAID 5-disksett
for lagring. De 19-tommers disksettene som kan monteres
på stativ, er tilgjengelig i flere størrelser, fra 960 GB til
6,4 TB, og fra 6 til 16 harddiskstasjoner som kan byttes ut
i drift. Dermed får man uker eller måneder med arkivert
videomateriale, avhengig av systemkonfigurasjonen.

Installasjon/Konfigurasjons Notater

1 VideoJet 1000 eller annen koder for én kanal

2 VideoJet 8008 eller annen koder for flere kanaler

3 NVR-server som kjører VIDOS-NVR

Deler innkludert

Pakken inneholder

1 VIDOS-NVR-programvare på CD-ROM (og installert på enheten
hvis hardware er bestilt)

1 Hurtiginstallasjonsveiviser

1 Håndbok på CD-ROM

Tekniske spesifikasjoner

Systemkrav

Hardware PC

CPU Pentium III Xeon eller IV, 1,8 GHz eller bedre

Harddiskgrenses
nitt

IDE eller bedre, SCSI II, SCSI Ultra eller fiberkanal
(tilleggsutstyr)

RAM 1024 MB

Operativsystem Windows 2000 32-bit
Windows Server 2003 32-bit

Grafikkort VGA

Ethernet-kort 100/1000 Mbps

Ledig minne
(installering)

20 MB

Programvarefunksjoner

Oppsett Sentralisert oppsett fra hver autorisert PC
Tilgang via VIDOS eller integrert webserver

Lagringsmedier Alle lagringsmedier kan brukes (f.eks. harddisk, RAID),
avhengig av operativsystemet

Lagringsmodus Lineær modus eller ringmodus (basert på kapasitet)

Aktivering Kontinuerlig
Planlagt
Alarmutløst

Opptak Tilordning av kameranavn

Konfigurasjon Båndbreddegrense
Bildefrekvens
Videokvalitet

Ta opp innhold Videodata
Lyddata

Autentisering Vannmerking

Søk
Parametre

Klokkeslett
Dato
Hendelse

Avspilling Avspilling via VIDOS eller Archive Player over et IP-
nettverk (LAN/WAN) 
Samtidig opptak, avspilling og sikkerhetskopiering, 
Avanserte avspillingsfunksjoner

Utvidelse Ubegrenset utvidelse av systemet ved å legge til
kameraer, videoservere, lagringsenheter eller -
kapasitet, 
VIDOS-NVR-moduler

Bestillingsinformasjon

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR 16 kanaler

MVC-BNVR-016

MVC BNVR 032
VIDOS-NVR 32 kanaler

MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR 64 kanaler

MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
VIDOS-NVR 16 kanaler, 5-pakning

MVC-BNVR-016C
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Bestillingsinformasjon

MVC BNVR 032C
VIDOS-NVR 32 kanaler, 5-pakning

MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
VIDOS-NVR 64 kanaler, 5-pakning

MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
VIDOS-NVR 16 kanaler, 10-pakning

MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
VIDOS-NVR 32 kanaler, 10-pakning

MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
VIDOS-NVR 64 kanaler, 10-pakning

MVC-BNVR-064D

MVC XNVR 1632
VIDOS-NVR, oppgradering 16 til 32 kanaler

MVC-XNVR-1632

MVC XNVR 1664
VIDOS-NVR, oppgradering 16 til 64 kanaler

MVC-XNVR-1664

MVC XNVR 3264
VIDOS-NVR, oppgradering 32 til 64 kanaler

MVC-XNVR-3264

Maskinvaretilbehør

MHW-SE1M1-US-behandlingsserver
Bosch VMS / VIDOS-NVR basisnivå,
amerikansk lokaliseringssett

MHW-SE1M1-US

MHW-SE1M1-DE-behandlingsserver
Bosch VMS / VIDOS-NVR basisnivå, tysk
lokaliseringssett

MHW-SE1M1-DE

MHW-SE1M1-UK-behandlingsserver
Bosch VMS / VIDOS-NVR basisnivå, britisk
lokaliseringssett

MHW-SE1M1-UK

MHW-SM4M1-US behandlingsserver
Bosch VMS CS/NVR liten, NVR stor,
amerikansk lokaliseringssett

MHW-SM4M1-US

MHW-SM4M1-DE behandlingsserver
Bosch VMS CS/NVR liten, NVR stor, tysk
lokaliseringssett

MHW-SM4M1-DE

MHW-SM4M1-UK behandlingsserver
Bosch VMS CS/NVR liten, NVR stor, britisk
lokaliseringssett

MHW-SM4M1-UK

MHW-SM4M1-FR-behandlingsserver
Bosch VMS CS/NVR liten, NVR stor, fransk
lokaliseringssett

MHW-SM4M1-FR

MHW-SE3M1-120-US behandlingsserver
VIDOS-NVR liten 600 GB, amerikansk
lokaliseringssett

MHW-
SE3M1-120US

MHW-SE3M1-120-DE behandlingsserver
VIDOS-NVR liten 600 GB, tysk
lokaliseringssett

MHW-
SE3M1-120DE

MHW-SE3M1-120-UK behandlingsserver
VIDOS-NVR liten 600 GB, britisk
lokaliseringssett

MHW-
SE3M1-120UK

MHW-SE3M1-120FR-behandlingsserver
VIDOS-NVR liten 600 GB, fransk
lokaliseringssett

MHW-
SE3M1-120FR
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Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1,Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no
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