
CCTV | Vídeo-wall VIDOS

O VIDOS Monitor Wall faz parte do VIDOS Pro Software
Suite e é a forma mais fácil de visualizar várias câmaras
em vídeo-walls com tecnologia de ponta. São o substituto
actual para as filas de monitores analógicos CCTV CRT,
trazendo várias vantagens específicas. Uma vez que o
VIDOS Monitor Wall é uma solução digital de software não
está restringido às dimensões de um monitor analógico.
Em vez disso, irá controlar desde o maior ao mais
pequeno dos ecrãs, incluindo os ecrãs planos de plasma
que se estão a tornar tão populares nos centros de
operações de redes e de segurança. O vídeo é fornecido
pelos galardoados codificadores de elevado desempenho
de MPEG-2 e MPEG-4, VIP e VideoJet.

O VIDOS Monitor Wall pode ser usado em combinação
com o VIDOS 3.0 para melhorar as capacidades de
visualização, em especial nos grandes centros de
controlo. Em combinação com o VIDOS Server, que
permite uma gestão e controlo centralizados, um
administrador pode definir grupos de utilizadores e
privilégios associados, os quais são a base para o acesso
de cliente VIDOS 3.0 para visualização em directo,
comando PTZ, gravação, recuperação e eventual
apresentação no VIDOS Monitor Wall.

Juntamente com as poderosas ferramentas do VIDOS Pro
Software Suite, tais como as aplicações Configuration
Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer e VIDOS Archive
Player and Exporter, é ideal para qualquer tipo de
aplicação CCTV.

Dependendo do desempenho do PC e do respectivo
adaptador gráfico, o VIDOS Monitor Wall pode executar
um ou dois ecrãs com diferentes disposições de ecrã,
indo desde o ecrã inteiro até à visualização 5x5 em ambos
os ecrãs. Com o VIDOS e os scripts, utilizando a
Automation Interface, o esquema do ecrã pode ser
alterado se, p. ex., um determinado cenário de alarme
necessitar de uma visualização diferente.

O VIDOS Monitor Wall está disponível como software
unicamente para ser instalado em qualquer PC de elevado
desempenho, mas, para uma maior comodidade, existem
também soluções de hardware pré-configuradas à
escolha.

Vídeo-wall VIDOS
▶ Utilize ecrãs de plasma enormes no seu centro de

vigilância

▶ Visualize múltiplas câmaras ao vivo num vídeo-wall

▶ Descodificador de multicanais com ecrã simples ou
duplo

▶ Esquema da janela configurável

▶ Compatível com o VIDOS 3.0

▶ Compatível com todos os codificadores VIP e
VideoJet

▶ Multicast
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Especificações Técnicas

Requisitos de sistema

Hardware Computador pessoal

CPU Pentium IV, 1,8 GHz ou superior

Interface de disco rígido IDE ou superior

RAM 256 MB

Sistema operativo Windows XP Home/XP Professional

Placa gráfica NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ul-
tra ou FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RA-
DEON 8500, 9500, 9800 ou semelhante
(tem de ser criteriosamente seleccionada pa-
ra satisfazer os requisitos da aplicação)

Placa Ethernet 100 MB

Placa de som Software

Recomendado DirectX 9.0

Memória livre (Inst.) 45 MB (ambiente .NET, MPEG ActiveX, Vídeo-
-wall VIDOS, Configuration Manager)

Funcionalidades de software

Display Ecrã simples ou duplo

Janelas configuráveis

Visualização em simultâneo de vários fluxos
de vídeo (O desempenho pode variar depen-
dendo das definições de compressão de ví-
deo de cada sequência e da natureza da ce-
na.)

Configuração Através do Configuration Manager

Automaticamente através do VIDOS

Como encomendar

VIDOSMW Licença de vídeo-wall VIDOS
Solução digital de software para visualizar vá-
rias câmaras em ecrãs com tecnologia de
ponta

VIDOSMW

VIDOSMW‑5P Licença de vídeo-wall VIDOS
Solução digital de software para visualizar vá-
rias câmaras em ecrãs com tecnologia de
ponta, 5‑unidades

VIDOSMW-5P

VIDOSMW‑10P Licença de vídeo-wall
VIDOS
Solução digital de software para visualizar vá-
rias câmaras em ecrãs com tecnologia de
ponta, 10‑unidades

VIDOSMW-10P
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