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u Número ilimitado de utilizadores

u Gestão de utilizadores com 32 grupos de
utilizadores

u Controlo de acessos ao dispositivo

u

u Privilégios (estáticos)

u Prioridades (dinâmicas)

u Estrutura hierárquica do servidor

O VIDOS Server é uma central poderosa que garante
segurança IP profissional, soluções de videovigilância
e de gestão de alarmes. Em combinação com clientes
VIDOS, permite aos utilizadores gerir e operar
aplicações cliente/servidor complexas. O VIDOS
Server assegura que as aplicações essenciais ao
cumprimento da sua função tiram pleno proveito da
redundância do servidor, mantendo assim níveis de
fiabilidade extremamente elevados.
Como parte do VIDOS Pro Software Suite, o VIDOS
Server permite a gestão e controlo centralizados numa
estrutura hierárquica. Isto permite que um
administrador possa definir diferentes níveis de
autorização ou privilégios para os grupos de
utilizadores que são a base para todos os clientes e
utilizadores VIDOS acederem à configuração,
visualização em directo, comando PTZ, gravação e
recuperação.

Um VIDOS Server pode ser configurado para ser um
servidor principal e/ou um servidor de contas de
utilizador, cujo objectivo é proporcionar uma única
localização central para todos os utilizadores e grupos



de utilizadores. Ambas as configurações podem ser
apoiadas por outros servidores configurados como
servidores de reserva.
Um VIDOS Server também pode estabelecer ligações
com outros servidores principais, permitindo dessa
forma, que os programadores de sistema CCTV criem
redes de vigilância complexas, de grande envergadura
e redundantes apenas com uma configuração única
para todo o sistema.
Juntamente com os outros componentes poderosos
do VIDOS Pro Software Suite, incluindo as aplicações
Configuration Manager, VIDOS, VIDOS Lite Viewer,
Archive Player and Exporter e o VIDOS Monitor Wall, é
ideal para qualquer tipo de aplicações CCTV.
O VIDOS Server está disponível como software que
pode ser licenciado como suporte para um número de
utilizadores virtualmente ilimitado. Pode ser instalado
numa estação de trabalho de cliente VIDOS e,
dependendo do desempenho requerido, pode ser
executado em segundo plano do cliente VIDOS ou num
servidor autónomo. Para uma maior comodidade,
existem também soluções de hardware pré-
-configuradas à escolha

Especificações Técnicas

Requisitos de sistema

Hardware Computador pessoal

Processador Pentium IV, 1,8 GHz ou superior

Interface de disco rígido IDE ou superior

RAM 256 MB

Sistema operativo Windows XP Home/XP Professional

 Windows 2000 SP3, 32‑bits

 Windows Server 2003, 32‑bits

Placa Ethernet 100 MB

Memória livre (Inst.) 75 MB (VIDOS Server, Configuration
Manager, ambiente .NET, MPEG ActiveX)

Funcionalidades de software

Gestão de Utilizadores 32 grupos de utilizadores

 Número ilimitado de utilizadores

 Prioridades para cada grupo de
utilizadores (direitos de acesso
dinâmicos)

Gestão de dispositivos Lista de dispositivos que pertencem a
este servidor

 Privilégios por câmara para cada grupo
de utilizadores (direitos de acesso
estáticos)

 Os privilégios do grupo de utilizadores
podem ser definidos para

 - Visualização em directo

 - Visualização e comando PTZ

 - Rejeitar

 - Sem acesso

Estrutura Estrutura hierárquica com ligações a
vários outros servidores principais

 Servidor central das contas de utilizador
para obter grupos e utilizadores

 Até 2 servidores de reserva por servidor
principal ou servidor de contas de
utilizador

Configuração Através do Configuration Manager

Como encomendar

VIDOSPRODEMO Pacote de demonstração VIDOS Pro
Versões de avaliação VIDOS Pro incluindo
documentação impressa e CD
N.º de encomenda VIDOSPRODEMO

VIDOSSRV10CAM Pacote base do VIDOS Server
Pacote base do Servidor VIDOS com licença para 10
câmaras
N.º de encomenda VIDOSSRV10CAM

VIDOSSRV‑5P Pacote base do VIDOS Server 5 unidades
Pacote base de licenças para Servidor VIDOS com
licença para 10 câmaras, 5 unidades
N.º de encomenda VIDOSSRV-5P

VIDOSSRV‑10P Pacote base do VIDOS Server 10 unida-
des
Pacote base de licenças para Servidor VIDOS com
licença para 10 câmaras, 10 unidades
N.º de encomenda VIDOSSRV-10P

VIDOSSRVBK Servidor de reserva VIDOS
Licença para servidor de reserva VIDOS
N.º de encomenda VIDOSSRVBK

VIDOSSRVBK‑5P Servidor de reserva VIDOS 5 unidades
Licença para servidor de reserva VIDOS, 5 unidades
N.º de encomenda VIDOSSRVBK-5P

VIDOSSRVBK‑10P Servidor de reserva VIDOS 10 unida-
des
Licença para servidor de reserva VIDOS, 10 unidades
N.º de encomenda VIDOSSRVBK-10P
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