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u Gravação e reprodução de arquivos de vídeo e áudio

u Poderosas ferramentas de pesquisa e acesso

u Tecnologia ANR (patente pendente)

u Vários modos de gravação

u Autenticação de vídeo por marca de água

O VIDOS‑NVR constitui uma solução de
armazenamento a longo prazo e de recuperação de
conteúdo áudio e vídeo, integrada numa instalação IP
de vídeo. Sendo formado por três componentes
principais, o software de gestão, a plataforma do
servidor e a tecnologia de armazenamento RAID 5, o
VIDOS-NVR é expansível por forma a permitir a gestão
de um número ilimitado de câmaras e utilizadores.
O VIDOS-NVR recebe sinais de vídeo MPEG-4 e
MPEG-2 a partir dos codificadores IP de vídeo,
incluindo a gama VIP e VideoJet. Funcionando com
base numa rede, o VIDOS-NVR é significativamente
diferente dos gravadores de vídeo digitais (DVR) e dos
videogravadores (VCR) convencionais. Os NVR podem
ser instalados com segurança em qualquer ponto da
rede; os DVR e VCR, pelo contrário, têm de ser
colocados na extremidade do cabo coaxial das
câmaras. Um servidor VIDOS-NVR dispõe de apenas
uma ligação Ethernet de entrada de 1 GB; os DVR e
VCR, por seu lado, apresentam uma ligação para cada
entrada de câmara. Esta redução do número de cabos
é uma das principais razões para a adopção de vídeo
com base em redes.
A tecnologia "Automatic Network Replenishment"
(ANR; patente pendente) assegura que não exista
qualquer perda de vídeo durante as interrupções de

funcionamento da rede. Nalgumas aplicações, as
falhas na rede são motivo de preocupação: a mais
pequena perda do sinal de vídeo é inaceitável.
Quando um dos sectores da rede de transmissão de
vídeo se encontra exposto (por exemplo, em
instalações sem fios num parque de estacionamento,
numa auto-estrada ou linha de caminho-de-ferro), a
probabilidade de falha de rede ou ruído excessivo
poderá aumentar. Nestes contextos, o VIDOS-NVR
monitoriza todos os codificadores, detectando
qualquer problema. Embora o codificador esteja fora
do alcance, continua a gravar vídeo ao nível local, num
cartão compact flash (VideoJet 10) ou num disco
rígido interno (VideoJet 8000/8008). Quando a
comunicação é restabelecida, o codificador retoma a
transmissão ao vivo e preenche a falha no vídeo do
servidor NVR.
O software de gestão VIDOS-NVR está disponível em
três versões, por servidor NVR: licenças de 16, 32 ou
64 canais, dependendo do número de câmaras em
gravação. Este software é utilizado para configurar
cada um dos servidores NVR; após a instalação e
configuração, o VIDOS-NVR é executado em segundo
plano para gerir as ligações, o acesso e o
armazenamento.



Foi testada a compatibilidade do VIDOS-NVR com o
servidor VIDOS-NVR de montagem em bastidor de 19
pol. Este servidor garante um elevado desempenho e
fiabilidade (licença adquirida em separado).
Cada servidor VIDOS-NVR encaminha o vídeo e áudio
recebido para um ou dois conjuntos de discos RAID 5
para armazenamento. Os conjuntos de discos de
montagem em bastidor de 19 pol. estão disponíveis
em vários tamanhos, de 960 GB a 6,4 TB, com 6 a 16
discos rígidos do tipo troca em funcionamento (hot-
-swap). Isso permite efectuar arquivos de vídeo
durante semanas ou meses, dependendo da
configuração do sistema.

Planeamento

1 VideoJet 1000 ou outro codificador monocanal

2 VideoJet 8008 ou outro codificador multicanais

3 Servidor NVR a executar VIDOS-NVR

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Software VIDOS-NVR em CD-ROM (e instalado no
dispositivo em caso de encomenda do hardware)

1 Guia de instalação rápida

1 Manual em CD-ROM

Especificações Técnicas

Requisitos de sistema

Hardware Computador pessoal

Processador Pentium III Xeon ou IV, 1.8 GHz ou superior

Interface do
disco rígido

IDE ou superior; opcional: SCSI II, SCSI Ultra ou
Fibre Channel

RAM 1024 MBytes

Sistema
operativo

Windows 2000, 32‑bits
Windows Server 2003, 32‑bits

Placa gráfica VGA

Placa Ethernet 100/1000 MBit

Memória livre
(instalação)

20 MBytes

Funcionalidades de software

Configuração Configuração centralizada a partir de cada PC
autorizado
Acesso através do VIDOS ou do servidor Web
integrado

Suporte de
armazenament
o

Todos os suportes de armazenamento possíveis
(por exemplo, disco rígido, RAID), dependendo do
sistema operativo

Modo de
armazenament
o

Modo linear ou modo de anel (com base na
capacidade)

Activação Contínua
Agendada
Por alarme

Gravação Atribuição de nome da câmara

Configuração Limite - largura de banda
Velocidade de fotogramas
Qualidade de vídeo

Conteúdo de
gravação

Dados de vídeo
Dados de áudio

Autenticação Marca de água

Pesquisar
Parâmetros

Hora
Data
Evento

Reprodução Reprodução através do VIDOS ou do Archive Player
em qualquer rede IP (LAN/WAN) 
Gravação, reprodução e cópia de segurança em
simultâneo 
Funcionalidades de reprodução sofisticadas

Expansão Expansão ilimitada do sistema por meio da adição
de: câmaras, servidores de vídeo, dispositivos ou
capacidade de armazenamento, 
módulos VIDOS‑NVR
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Como encomendar

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR de 16 canais
N.º de encomenda MVC-BNVR-016

MVC BNVR 032
VIDOS-NVR de 32 canais
N.º de encomenda MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR de 64 canais
N.º de encomenda MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
VIDOS-NVR de 16 canais, embalagem de 5
N.º de encomenda MVC-BNVR-016C

MVC BNVR 032C
VIDOS-NVR de 32 canais, embalagem de 5
N.º de encomenda MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
VIDOS-NVR de 64 canais, embalagem de 5
N.º de encomenda MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
VIDOS-NVR de 16 canais, embalagem de 10
N.º de encomenda MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
VIDOS-NVR de 32 canais, embalagem de 10
N.º de encomenda MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
VIDOS-NVR de 64 canais, embalagem de 10
N.º de encomenda MVC-BNVR-064D
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