
CCTV | VIDOS – videohanteringssystem

VIDOS Installationspaket
Den här installationen ger ett kraftfullt och fullständigt
anpassningsbart videohanteringssystem. Det installerar
VIDOS, VIDOS Archive Player & Exporter, Configuration
Manager och all nödvändig programvarumiljö som en 30-
dagars utvärderingsversion. Installationen kan sedan
licensieras i enlighet med tillämpningskraven och
konfigureras till att köras som en fristående arbetsstation
eller fungera som en klient för VIDOS Server.

Exporter i VIDOS Archive Player, VIDOS Automation
Interface och VIDOS Intuikey Integration kräver separata
licenser.

Tillsammans med de andra kraftfulla komponenterna i
programpaketet VIDOS Pro, inklusive VIDOS Lite Viewer
och VIDOS Monitor Wall, lämpar sig det här
installationspaketet med VIDOS, VIDOS Archive Player &
Exporter och Configuration Manager utmärkt till alla
CCTV-tillämpningar. Inbyggda skript och API-gränssnitt,
exempelvis Automation Interface för fjärrkontroll av
VIDOS, gör det enkelt att integrera eller förbättra
befintliga säkerhetslösningar.

VIDOS
VIDOS är en unik och kraftfull programvaruprodukt för
videoövervakning och larmhantering som ger säkerhets-
och övervakningspersonal möjlighet att enkelt utföra
avancerade uppgifter. VIDOS är baserad på ett intuitivt
koncept bestående av anläggningskartor vilket gör att
operatören har kontroll över det som händer i
övervakningsområdet.

VIDOS är fullständigt anpassningsbart och ger dig
möjlighet att driva CCTV-systemet precis som du önskar
samtidigt som utbildningstiden kan hållas på ett minimum.
Dessutom ger CCTV-tangentbordsintegrationen
operatören möjlighet att styra alla enheter, larm och även
anläggningskartor på samma sätt som ett traditionellt
system.

VIDOS – videohanteringssystem
▶ Allt-i-ett-lösning för en videohanteringscentral

▶ Användargränssnitt baserat på anläggningskartor

▶ Funktioner för analoga bildskärmar

▶ Databasdriven systemhantering

▶ Omfattande larmhantering

▶ Automatiserade vaktturer
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VIDOS går att integrera med all befintlig kringutrustning,
som domekameror och analoga bildskärmar. Tack vare de
avancerade funktionerna för vaktrundor och patrullering,
automatiska inspelningsfunktioner och omfattande
arkivering innehåller VIDOS funktionalitet och ger dig
prestanda som är oöverträffad i CCTV-tillämpningar.

Som en del av programpaketet VIDOS Pro, kan VIDOS
fungera som en klient i kombination med VIDOS Server
som möjliggör centraliserad hantering och kontroll. Det
gör att en administratör kan ställa in olika
behörighetsnivåer för användargrupper, som in sin tur
kontrollera VIDOS-klientens behörigheter för
direktvisning, Pan-Tilt-Zoom-styrning, inspelning och
hämtning.

I miljöer där IP-kameror och kodare spelar in direkt på
iSCSI-enheter och VRM Video Recording Manager styr
lagringstilldelningen, kan VRM Server användas i stället för
VIDOS Server för att säkerställa konsekvent
systemkonfiguration.

I mindre tillämpningar, där endast några få användare,
behörighetsnivåer, behörigheter och prioriteringar krävs,
kan det fungera som ett komplett videohanteringssystem
och kontrollera ett obegränsat antal kameror.

VIDOS finns tillgängligt som fristående programvara med
funktioner för 16, 32, 64 eller ett obegränsat antal
kameror och bildskärmar. Det finns även två
förkonfigurerade maskinvarulösningar för enkel och snabb
integrering.

VIDOS Archive Player & Exporter
VIDOS Archive Player & Exporter, som ingår i
programpaket VIDOS Pro för videohantering, gör att
operatörerna mycket enkelt kan söka efter och spela upp
förinspelad video och händelser och exportera dem för
ytterligare analys. Med programvaran kan operatörer spela
upp från vilken kodare, NVR, iSCSI-enhet eller lokal
hårddisk som helst, söka efter videosekvenser och
bokmärken samt exportera sekvenser.

VIDOS Archive Player & Exporter har ett snabbt och
lättanvänt gränssnitt som är utformat så att du snabbt kan
bläddra i tillgängliga inspelningar. Gränssnittet använder
intuitiva tids- och kalenderfunktioner vid sökningar efter
särskilda händelser och bokmärken. Växlingen mellan
uppspelnings- och exportfönster är snabb, vilket minskar
söktiden ytterligare. Alla sökresultat presenteras i
kortfattade listor som enkelt kan bearbetas för export till
andra lagringsmedier. Med hjälp av den integrerade
Direct-Burn-funktionen kan exportfilerna skrivas direkt till
en CD/DVD-skiva (förutsatt att en CD/DVD-RW-enhet är
ansluten).

Forensic Search i Archive Player möjliggör sökning över
inspelade metadata skapade av kodare eller kameror som
kör VCA (som MOTION+, IVMD eller IVA).
Sökparametrarna kan omdefinieras att hitta föremål som
initialt inte utlöste ett larm.

Som en del i programpaketet VIDOS Pro kan VIDOS
Archive Player & Exporter användas tillsammans med
VIDOS Server eller VRM Server som möjliggör central
hantering och kontroll. Det gör att administratören kan
ställa in användarnas behörigheter och deras rättigheter
att komma åt kameror och inspelningar via VIDOS Archive
Player & Exporter.

VIDOS Automation Interface
VIDOS Automation Interface ger fjärrkontroll och
övervakning via ett socketgränssnitt. Det påminner om
ett ”programmeringsliknande” kommandogränssnitt med
ASCII-strängar för ljud- och bildväxling för att styra digital
I/O och larm, arbetsytor och för prenumeration och
leverans av händelser. Med VIDOS Automation Interface
får du två grundläggande funktioner: en för att utföra
synkrona kommandon och en för att ta emot
händelseinformation. För att säkerställa autenticiteten
måste den externa styrenheten logga in med
användarnamn och lösenord.

Åtkomst till det automatiska gränssnittet måste aktiveras
explicit och kan skyddas med lösenord.
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1 Extern styrenhet

Integrering med VIDOS IntuiKey
Använd de ergonomiska fördelarna med Bosch IntuiKey
CCTV-tangentbord för full kontroll av
nätverksövervakningen. Praktiskt taget alla VIDOS-
funktioner är tillgängliga utan att operatören behöver
använda mus eller datortangentbord, vilket tar den
traditionella matrisbaserade indataenheten till en helt ny
upplevelsenivå.

Förenkla övergången från den analoga till den digitala
världen genom att växla kameror och bildskärmar via
knappsatsen. Kontrollera panorering-, vinklings- och
zoompositioner med styrspaken och använd kameramenyn
till att komma åt alla extra AutoDome-funktioner. Använd
snabbtangenter till att aktivera kameraförinställningar och
kvittera larm. Fyra direktmenytangenter ger snabb
åtkomst till funktioner för användarautenticering,
inspelning och ögonblicksbilder, navigering på
anläggningskartor och uppspelningskontroll.

Bosch IntuiKeys unika funktion för programmerbara
programknappar ger upp till sex fullständigt
programmerbara programknappar per anläggningskarta
för styrd kartnavigering och enhetskontroll.

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
Det är möjligt att fjärransluta upp till tio IntuiKey CCTV-
tangentbord via avkodare som VIP XD eller
VIP X1600 XFMD för enklare övergång. På så sätt sparar
du även kostnader eftersom mindre maskinvara krävs.
Fjärrtangentborden fungerar virtuellt, som om de var
direktanslutna till VIDOS-arbetsstationen.

Tekniska specifikationer

Systemkrav

Maskinvara Persondator

Processor Pentium IV, 3,0 GHz eller bättre

Hårddiskgränssnitt IDE eller bättre

Arbetsminne 256 MB

Operativsystem Windows XP Home/XP Professional

Grafikkort NVIDIA GeForce 6600

NVIDIA Quadro FX 1400

ATI RADEON X600/X800

eller bättre

Ethernet-kort 1 000 Mbit/s

Ljudkort Rekommenderas

Programvara DirectX 9.0c

Ledigt minne (instal-
lation)

120 MB (.NET-miljö, VIDOS, VIDOS Archive Player,
Configuration Manager)

www.boschsecurity.se



4 | VIDOS – videohanteringssystem

Programvarufunktioner

VIDOS

Trädvy Går att konfigurera av användaren, resursträd lik-
nande Utforskaren

Display Anslutning genom att dra och släppa

Användardefinierade videofönster

Inbyggd funktion för elektronisk zoom

Samtidig visning av flera videoströmmar

Visning i helskärmsläge

Dialogruta för Pan-Tilt-Zoom-kontroll på skärmen
eller i bilden

Flera användardefinierade arbetsytor

Fönsterdockning

Flera externa bildskärmar

Översikt av alla anslutna enheter via JPEG-ögon-
blicksbild

Nätverksavsökning Automatisk avsökningsfunktion i hela nätverket

Översikt av alla enheter via JPEG-ögonblicksbild

Fjärröverföring av enheter via LAN/WAN

Kopia av avsökningsresultat till Urklipp med en
musklickning

Anläggningskarta Inbyggd redigerare för anläggningskarta

Bakgrundsbilder (bitmappar)

Användardefinierade symboler med programmer-
bara funktioner, exempelvis hyperlänkar

Fullt anpassnings- och flyttbara bildfönster på skär-
men

Funktioner för externa bildskärmar

Automatisk kameraaktivering vid larm

Konfiguration Användargrupper och -behörigheter

Enhetsegenskaper

Enhets-COM för fjärrkamerakontroll

Förinställda kamerasekvenser (Salvos)

Utlösning och larm Skapa logiska utlösare

Schemaläggare

Logg över larmstack

Programmerbara larmutlösta jobb

Integrerade larmtest

Åtgärdsplaner för larmhantering

Inspelning Inspelningskonfiguration för kodare

Samtidig inspelning av video, ljud och transparenta
data

Schemalagd inspelning och larminspelning

Ringinspelningsfunktion per kamera

Synkroniserad uppspelning av flera kameror

VIDOS

JPEG-ögonblicksbilder

NVR (tillval) Fullständiga funktioner för NVR (Network Video Re-
cording) och avancerade inspelningsfunktioner vid
användning av VIDOS-NVR-moduler (se respektive
datablad)

VIDOS Archive Player

Trädvy Resursträd som går att konfigurera av användaren

Uppspelning Från VIP/VideoJet-enheter, NVR och den lokala
hårddisken

Sökfunktion för kalender- och tidsintervall

Inställning av bokmärke och sökfunktion

Inbyggd funktion för digital zoom

Dynamisk tidslinje

Uppspelning i trick-läge

Helskärmsläge

JPEG-ögonblicksbild med funktion för direktut-
skrift

Export (tillval) Samtidig export av video och ljud från flera inspel-
ningar

Direktbränning på CD-skiva

Forensic Search (till-
val)

Söka över VCA-genererade metadata

Omdefiniera sökparametrarna så att objekt utlöser
ett larm även om de inte gjorde det initialt

Konfiguration via Configuration Manager

Beställningsinformation

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro, demopaket
I provversionerna av VIDOS Pro medföljer
tryckt dokumentation och CD-skiva

VIDOSPRODEMO

VIDOS16CH VIDOS 16 kanaler
Fristående VIDOS-licens för 16 kanaler

VIDOS16CH

VIDOS32CH VIDOS 32 kanaler
Fristående VIDOS-licens för 32 kanaler

VIDOS32CH

VIDOS64CH VIDOS 64 kanaler
Fristående VIDOS-licens för 64 kanaler

VIDOS64CH

VIDOSUNLIM VIDOS obegränsat antal
kanaler
Fristående VIDOS-licens för ett obegränsat
antal kanaler

VIDOSUNLIM

VIDOS16CH‑5P VIDOS 16 kanaler 5-pack
Fristående VIDOS-licens för 16 kanaler, 5-
pack

VIDOS16CH-5P

VIDOS32CH‑5P VIDOS 32 kanaler 5-pack
Fristående VIDOS-licens för 32 kanaler, 5-
pack

VIDOS32CH-5P

VIDOS64CH‑5P VIDOS 64 kanaler 5-pack
Fristående VIDOS-licens för 64 kanaler, 5-
pack

VIDOS64CH-5P
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Beställningsinformation

VIDOSUNLIM‑5P VIDOS obegränsat antal
kanaler, 5-pack
Fristående VIDOS-licens för ett obegränsat
antal kanaler, 5-pack

VIDOSUNLIM-5P

VIDOS16CH‑10P VIDOS 16 kanaler 10-
pack
Fristående VIDOS-licens för 16 kanaler, 10-
pack

VIDOS16CH-10P

VIDOS32CH‑10P VIDOS 32 kanaler 10-
pack
Fristående VIDOS-licens för 32 kanaler, 10-
pack

VIDOS32CH-10P

VIDOS64CH‑10P VIDOS 64 kanaler 10-
pack
Fristående VIDOS-licens för 64 kanaler, 10-
pack

VIDOS64CH-10P

VIDOSUNLIM‑10P VIDOS obegränsat antal
kanaler, 10-pack
Fristående VIDOS-licens för ett obegränsat
antal kanaler, 10-pack

VIDOSUNLIM-10P

VIDOS UPGR 16 TO 32 CH
VIDOS uppgraderingslicens för 1 PC från 16
till 32 kameror och monitorer

3504B100

VIDOS UPGR 16 TO 64 CH
VIDOS uppgraderingslicens för 1 PC från 16
till 64 kameror och monitorer

3504B200

VIDOS UPGR 16 TO UNLIM
VIDOS uppgraderingslicens för 1 PC från 16
till obegränsat antal kameror och monitorer

3504B300

VIDOS UPGR 32 TO 64 CH
VIDOS uppgraderingslicens för 1 PC från 32
till 64 kameror och monitorer

3504B400

VIDOS UPGR 32 TO UNLIM
VIDOS uppgraderingslicens för 1 PC från 32
till obegränsat antal kameror och monitorer

3504B500

VIDOS UPGR 64 TO UNLIM
VIDOS uppgraderingslicens för 1 PC från 64
till obegränsat antal kameror och monitorer

3504B600

VIDOSCL VIDOS-klientlicens
VIDOS-klientlicens per dator utan kameror

VIDOSCL

VIDOSCL‑5P VIDOS-klient, 5-pack
VIDOS-klientlicens per dator utan kameror,
5-pack

VIDOSCL-5P

VIDOSCL‑10P VIDOS-klient, 10-pack
VIDOS-klientlicens per dator utan kameror,
10-pack

VIDOSCL-10P

VIDOSAPEXPT AP Export Tool
Archive Player-licens för Export Tool per da-
tor

VIDOSAPEXPT

VIDOSAPEXPT‑5P AP Export 5-pack
Archive Player-licens för Export Tool per da-
tor, 5-pack

VIDOSAPEXPT-5P

VIDOSAPEXPT-10P AP Export, 10-pack
Archive Player-licens för Export Tool per da-
tor, 10-pack

VIDOSAPEXPT-10P

Beställningsinformation

VIDOSKBD IntuiKey-tangentbordslicens
IntuiKey-tangentbordslicens

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey-
tangentbordslicens, 5-pack
IntuiKey-tangentbordslicens, 5-pack

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey-
tangentbordslicens, 10-pack
IntuiKey-tangentbordslicens, 10-pack

VIDOSKBD-10P

VIDOSAUTO VIDOS Automation IF
VIDOS Automation Interface-licens per VI-
DOS-dator

VIDOSAUTO

VIDOSAUTO‑5P VIDOS Autom. IF, 5-pack
VIDOS Automation Interface-licens per VI-
DOS-dator, 5-pack

VIDOSAUTO-5P

VIDOSAUTO‑10P VIDOS Autom. IF, 10-
pack
VIDOS Automation Interface-licens per VI-
DOS-dator, 10-pack

VIDOSAUTO-10P

Hårdvarutillbehör

MHW-W45M1-EL Arbetsstation
VIDOS-klient, enkel (lokaliseringspaket måste
beställas separat)

MHW-W45M1-EL

MHW-W65M1-PE Arbetsstation
Avancerad arbetsstation, Bosch VIDOS-
klient, liten (PC6) (lokaliseringspaket måste
beställas separat)

MHW-W65M1-PE

MHW-W65M1-NG Arbetsstation
Avancerad arbetsstation, Bosch VIDOS-
klient, liten (lokaliseringspaket och grafikkort
måste beställas separat)

MHW-W65M1-NG

MHW-W67M2-HE Arbetsstation
Högpresterande arbetsstation, Bosch VMS/
VIDOS-klient, stor (PC7) (lokaliseringspaket
måste beställas separat)

MHW-W67M2-HE

MHW-W67M2-NG Arbetsstation
Högpresterande arbetsstation, Bosch VMS/
VIDOS-klient, stor (lokaliseringspaket och
grafikkort måste beställas separat)

MHW-W67M2-NG

MHW-W67M2D4-AE Arbetsstation
Bosch VMS/VIDOS Allt-i-ett-version (lokali-
seringspaket kan beställas separat)

MHW-W67M2D4-
AE

MHW-WQ67M4-EE Arbetsstation
Högpresterande arbetsstation, Bosch VMS/
VIDOS-klient Extreme-version (lokalisering-
spaket måste beställas separat)

MHW-WQ67M4-EE

Programvarutillbehör

MVC-FAPFS
Archive Player IVA-licens för Forensic Search

MVC-FAPFS

VIDOS Virtual Matrix Keyboard-tillägg
Tillägg av ett VIDOS IntuiKey-tangentbord

MVC-XKBD-001

VIDOS Virtual Matrix Keyboard-tillägg (5)
Tillägg av fem VIDOS IntuiKey-tangentbord

MVC-XKBD-005

www.boschsecurity.se
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Beställningsinformation

VIDOS Virtual Matrix Keyboard-tillägg
(10)
Tillägg av tio VIDOS IntuiKey-tangentbord

MVC-XKBD-010

Sweden:
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