
CCTV | VIDOS Server

VIDOS Server är den kraftfulla kärnan i professionell IP-
säkerhet, videoövervakning och larmhanteringslösningar.
Tillsammans med VIDOS-klienter gör den det möjligt för
användare att hantera och använda komplexa klient-/
serverprogram. VIDOS Server säkerställer att de program
som är kritiska för verksamheten utnyttjar fullständig
serverredundans för att upprätthålla mycket höga
tillförlitlighetsnivåer.

Som en del av programpaketet VIDOS Pro möjliggör
VIDOS Server centralstyrd hantering och kontroll i en
hierarkisk struktur. Det gör att administratören kan ställa
in olika behörighetsnivåer eller behörigheter för olika
användargrupper som sedan utgör grunden för alla VIDOS-
klienter och användare så att de får åtkomst till
konfigurering, livevisning, PTZ-styrning (pan-tilt-zoom),
inspelning och hämtning.

En VIDOS-server kan konfigureras till huvudserver och/
eller användarserver med syfte att tillhandahålla en enda
central plats för alla användare och användargrupper.
Båda konfigurationstyperna kan stödjas av andra servrar
som har konfigurerats som säkerhetskopieringsservrar.

VIDOS Server
▶ Obegränsat antal användare

▶ Hantera användare med 32 användargrupper

▶ Styrning av enhetsåtkomst

▶ Hierarkisk serverstruktur

▶ Upp till två backupservrar per server

▶ Åtkomst till standarddatabas

▶ Händelseloggning och hantering
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En VIDOS-server kan även ha anslutningar till andra
huvudservrar, så att CCTV-systemkonstruktörerna kan
skapa komplexa, omfattande och redundanta
övervakningsnätverk med unik konfigurering för hela
systemet.

Tillsammans med de andra kraftfulla komponenterna i
programpaketet VIDOS Pro, som består av Configuration
Manager, VIDOS, VIDOS Lite Viewer, Archive Player,
Exporter och VIDOS Monitor Wall, är den idealisk för
CCTV-system av valfri omfattning.

VIDOS Server finns tillgänglig som programvara och kan
licensieras för att hantera ett nästan obegränsat antal
användare. Den kan installeras på en VIDOS-
klientarbetsstation och, beroende på de prestanda som
krävs, köras i bakgrunden av VIDOS-klienten eller på en
fristående server. För att det ska bli ännu smidigare finns
det även ett urval förkonfigurerade maskinvarulösningar.

Tekniska specifikationer

Systemkrav

Maskinvara Persondator

Processor Pentium IV, 1,8 GHz eller bättre

Hårddiskgränssnitt IDE eller bättre

Arbetsminne 256 MB

Operativsystem Windows XP Home/XP Professional

Windows 2000 SP3 32 bitar

Windows Server 2003 32 bitar

Ethernet-kort 100 MB

Ledigt minne (Inst.) 75 MB (VIDOS Server, Configuration Mana-
ger, .NET-miljö, MPEG ActiveX)

Programvarufunktioner

Användarhantering 32 användargrupper

Obegränsat antal användare

Prioriteringar för respektive användargrupp
(dynamiska åtkomstbehörigheter)

Enhetshantering Förteckning över enheter som tillhör ser-
vern

Behörigheter per kamera för respektive an-
vändargrupp (statiska åtkomstbehörighe-
ter)

Behörighet för användargrupp kan ställas in
på

- Livevisning

- Visning och PTZ-styrning

- Åsidosättning

- Ingen behörighet

Struktur Hierarkisk struktur med anslutningar till fle-
ra andra huvudservrar

Central användarserver för att få användar-
grupper och användare från

Upp till två säkerhetskopieringsservrar per
huvud- eller användarserver

Konfiguration via Configuration Manager

Beställningsinformation

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

VIDOSPRODEMO

VIDOSSRV10CAM VIDOS Server, baspaket
VIDOS Server, baspaket med licens för tio ka-
meror

VIDOSSRV10CAM

VIDOSSRV‑5P VIDOS Server, baspaket 5-
pack
VIDOS-serverlicens, baspaket med licens för
tio kameror 5-pack

VIDOSSRV-5P

VIDOSSRV‑10P VIDOS Server, baspaket
10-pack
VIDOS-serverlicens, baspaket med licens för
tio kameror 10-pack

VIDOSSRV-10P

VIDOSSRVBK VIDOS,
säkerhetskopieringsserver
VIDOS-licens för säkerhetskopieringsserver

VIDOSSRVBK

VIDOSSRVBK‑5P VIDOS,
säkerhetskopiering SRV 5-pack
VIDOS-licens för säkerhetskopieringsserver
5-pack

VIDOSSRVBK-5P

VIDOSSRVBK‑10P VIDOS,
säkerhetskopiering SRV 10-pack
VIDOS-licens för säkerhetskopieringsserver
10-pack

VIDOSSRVBK-10P

VIDOS SRV 16 CAM UPGR
VIDOS-licens för serveruppgradering av 16
kameror

VIDOSSRV16CAM

VIDOS SRV 50 CAM UPGR
VIDOS-licens för serveruppgradering av 50
kameror

VIDOSSRV50CAM

VIDOS SRV 100 CAM UPGR
VIDOS-licens för serveruppgradering av 100
kameror

VIDOSSRVCAM100

VIDOS SRV 250 CAM UPGR
VIDOS-licens för serveruppgradering av 250
kameror

VIDOSSRVCAM250

VIDOS SRV 500 CAM UPGR
VIDOS-licens för serveruppgradering av 500
kameror

VIDOSSRVCAM500
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