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VIDOS Kurulum Paketi
Bu kurulum, güçlü ve tamamen kişiselleştirilebilir video
yönetim sistemi sağlar. VIDOS, VIDOS Archive Player &
Exporter, Configuration Manager ve gerekli yazılım
ortamını 30 günlük deneme sürümü olarak kurar.
Uygulamanın gereksinimlerine göre lisans alınır ve
kurulum, bağımsız bir iş istasyonu veya VIDOS Server için
bir istemci olarak çalışmak üzere konfigüre edilir.

VIDOS Archive Player'daki Exporter, VIDOS Automation
Interface ve VIDOS Intuikey Integration ayrı lisanslar
gerektirir.

VIDOS Lite Viewer ve VIDOS Monitor Wall uygulamaları
dahil VIDOS Pro Software Suite'teki diğer güçlü
bileşenlerle birlikte VIDOS, VIDOS Archive Player &
Exporter ve Configuration Manager içeren bu kurulum
paketi, her ölçekte CCTV uygulaması için uygundur.
VIDOS'u uzaktan kontrol etmek için kullanılan Automation
Interface gibi bütünleşik denetim ve uygulama
programlayıcısı arabirimleri (API'ler), mevcut güvenlik
çözümlerine kolay entegrasyona veya bu çözümlerin
geliştirilmesine olanak tanır.

VIDOS
VIDOS, güvenlik ve gözetim uzmanlarının çok yönlü işleri
kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayan, benzersiz ve güçlü
bir video gözetim ve alarm yönetim yazılımı ürünüdür. Yer
haritalarının sezgisel grafik konseptine dayalı olan VIDOS,
çevresindeki dünyanın kontrolünü operatöre verir.

VIDOS tamamen kişiselleştirilebilir, CCTV sisteminizi
istediğiniz şekilde çalıştırmanıza olanak tanır ve eğitim
gereksinimini minimumda tutar. Ayrıca, CCTV klavye
entegrasyonu, operatörün tüm cihazları, alarmları ve hatta
site haritalarını klasik bir sistemle aynı şekilde kontrol
etmesini sağlar.

VIDOS, dome kameralar ve analog monitörler gibi mevcut
tüm çevrebirim cihazlarıyla entegre edilebilir. Gelişmiş
gezinme ve devriye işlevleri, otomatik kayıt görevleri ve
kapsamlı arşiv özellikleri ile VIDOS, CCTV uygulamalarında
bugüne kadar karşılaşılmamış bir işlevsellik ve performans
sunar.

VIDOS Video Yönetim Sistemi
▶ Tümü bir arada video yönetim merkezi çözümü

▶ Yer haritası tabanlı kullanıcı arayüzü

▶ Analog monitör desteği

▶ Veritabanı ile sistem yönetimi

▶ Kapsamlı alarm yönetimi

▶ Otomatik genel bakış
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VIDOS Pro Software Suite'in bir parçası olarak VIDOS,
VIDOS Server ile birlikte bir istemci gibi çalışarak merkezi
yönetim ve kontrole olanak tanır. Bu durum yöneticinin,
canlı görüntüleme, PTZ, kayıt ve erişim için VIDOS istemci
yetkilerini kontrol eden kullanıcı grupları için farklı
yetkilendirme kademeleri belirlemesini sağlar.

IP kameraların ve kodlayıcıların doğrudan iSCSI
sürücülerine kayıt yaptığı ve VRM Video Recording
Manager uygulamasının depo atamalarını kontrol ettiği
ortamlarda, tutarlı sistem konfigürasyonu sağlamak için
VIDOS Server yerine VRM Server kullanılabilir.

Sadece birkaç kullanıcı, yetkilendirme kademesi, ayrıcalık
ve önceliğin gerektiği daha küçük uygulamalarda, tam
gelişmiş bir video yönetim sistem çözümü olarak çalışarak
sınırsız sayıda kamerayı kontrol eder.

VIDOS sadece yazılım olarak bulunmaktadır ve 16, 32, 64
veya sınırsız sayıda kamera ve monitörü destekler. En
kolay ve en hızlı entegrasyon için ayrıca, hazır
konfigürasyonlu iki donanım çözümü bulunmaktadır.

VIDOS Archive Player & Exporter
VIDOS Pro Video Management Software Suite'in bir
parçası olan VIDOS Archive Player & Exporter,
operatörlerin, önceden kaydedilmiş görüntüleri ve olayları
kolaylıkla aramalarına ve oynatmalarına ve bu görüntüleri
daha sonra kullanılmak üzere aktarmalarına olanak tanır.
Yazılım, operatörlerin herhangi bir kodlayıcı, NVR, iSCSI
sürücüsü veya yerel sabit diskten görüntü oynatmalarına,
video sekansı ve yer imleri aramalarına ve sekansları
kolayca aktarmalarına olanak tanır.

VIDOS Archive Player & Exporter, mevcut kayıtları tarama
işlemini hızlandırmak için tasarlanmış kullanımı hızlı ve
kolay bir arabirim sunar ve belirli olaylar ve yer imlerine
dönmek için sezgisel süre ve takvim özelliklerini kullanır.
Oynatma ve aktarma ekranları arasında anında geçiş
yaparak arama süresini daha da kısaltır. Tüm arama
sonuçları, bir başka depolama ortamına aktarmak için
kolaylıkla işlenebilen kısa listelerde izlenir. Entegre Direct-

Burn işlevi ile, aktarılan dosyalar doğrudan CD'ye/DVD'ye
yazdırılabilir (CD/DVD-RW sürücüsünün takılı olduğu
varsayılarak).

Archive Player'daki Forensic Search, VCA (MOTION+, IVMD
veya IVA gibi) ile çalışan kodlayıcılar veya kameralar
tarafından oluşturulan kayıtlı meta verilerde kolayca arama
yapılmasına olanak verir. İlk olarak bir alarm tetiklememiş
olan nesneleri bulmak için arama parametreleri yeniden
tanımlanabilir.

VIDOS Pro Software Suite'in bir parçası olarak VIDOS
Archive Player & Exporter, merkezi yönetim ve kontrol
sunan VIDOS Server veya VRM Server ile birlikte
kullanılabilir. Bu, yöneticinin kullanıcı ayrıcalıklarını ve
VIDOS Archive Player & Exporter ile kameralara ve
kayıtlara erişim haklarını belirlemesini sağlar.

VIDOS Automation Interface
VIDOS Automation Interface, bir arabirim yoluyla uzaktan
kontrol ve denetim sağlar. Dijital G/Ç ve alarmları ve
çalışma alanını kontrol etmek ve olay onayı ve teslimatı
amacıyla video ve ses değiştirme için bir „programcı
tarzı“ ASCII dizi komut arabirimine benzer. VIDOS
Automation Interface, iki temel mekanizma sağlar: biri
senkronize komutları yayınlamak için, diğeri olay bilgisi
almak için. Kimlik denetimi sağlamak için, harici
denetleyicinin kullanıcı adı ve parolayla oturum açması
gerekir.

Automation interface'e erişim etkinleştirilmiş olmalıdır ve
parolayla korunabilir.

1 Harici denetleyici
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VIDOS IntuiKey Integration
Ağ tabanlı gözetim sistemlerinin tam kontrolü için Bosch
IntuiKey CCTV klavyesinin ergonomik avantajlarını kullanın.
Operatör, neredeyse tüm VIDOS işlevlerine, mouse veya
bilgisayar klavyesi olmadan erişebilir; klasik matris giriş
cihazı yeni bir deneyim seviyesine taşınır.

Tuş takımı ile kamera ve monitörler arasında geçiş
yaparak, analogdan dijital dünyaya geçişi kolaylaştırın.
Kumanda kolu ile pan, tilt ve zoom konumlarını kontrol
edin ve tüm yardımcı AutoDome işlevlerine erişim için
kamera menüsünü kullanın. Kamera ön ayarlarını ve
alarmların alınmasını çağırmak için doğrudan tuşlar
bulunmaktadır. Dört doğrudan menü tuşu, kullanıcı kimlik
denetimi, kayıt ve anlık görüntüler, yer haritalarında
gezinme, kamera menüleri ve oynatım kontrolü için
işlevlerine hızlı erişim sağlar.

Bosch IntuiKey benzersiz ve isteğe göre programlanabilir
kısayol tuşu özelliği, haritada kılavuzlu gezinme ve cihaz
kontrolü için yer haritası başına altı adet tamamen
programlanabilir kısayol tuşu sağlar.

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
Daha kolay geçiş için VIP XD veya VIP X1600 XFMD gibi
kod çözücüler yoluyla uzaktan on adete kadar IntuiKey
CCTV klavye bağlanabilir. Böylece, daha bilgisayar
donanımı gerektiğinden maliyetten tasarruf edersiniz.
Uzak klavyeler, neredeyse VIDOS iş istasyonuna doğrudan
bağlanmış gibi çalışır.

Teknik Spesifikasyonlar

Minimum Sistem Gereksinimleri

Donanım Kişisel Bilgisayar

CPU Pentium IV, 3.0 GHz veya üzeri

Sabit Disk Arabirimi IDE veya üzeri

RAM 256 MB

İS Windows XP Home/XP Professional

Ekran Kartı NVIDIA GeForce 6600

NVIDIA Quadro FX 1400

ATI RADEON X600/X800

veya üzeri

Ethernet Kartı 1000 Mbps

Ses Kartı Önerilen

Yazılım DirectX 9.0c

Boş Bellek (Kurulum) 120 MB (.NET ortamı, VIDOS, VIDOS Archive Pla-
yer, Configuration Manager)

Yazılım Özellikleri

VIDOS

Ağaç Görünümü Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir, Explorer
tarzı kaynak ağacı

Ekran Sürükle ve bırak bağlantı kontrolü

Kullanıcı tanımlı video pencereleri

Bütünleşik elektronik zoom işlevi

Birçok video akışının aynı anda görüntülenmesi

Tam ekran modunda görüntüleme

Ekran üzeri veya görüntü içi PTZ kamera kontrolü

Birden fazla, kullanıcı tanımlı çalışma alanı

Pencere ekleme düzenleyicisi

Birden fazla harici monitör ekleyebilme

Tüm bağlı cihazların JPEG resmi olarak görüntülen-
mesi

Ağ Tarama Tüm ağ üzerinde otomatik tarama işlevi

Tüm cihazların JPEG resmi olarak görüntülenmesi

Cihazların LAN/WAN üzerinden uzaktan yüklenmesi

Bir mouse tıklatmasıyla tarama sonuçlarının pano-
ya kopyalanması

Yer Haritası Bütünleşik yer haritası düzenleyici

Arka plan bitmap grafikleri

Programlanabilir işlevlerle kullanıcı tanımlı simgeler
örn. Hiperbağlar

Tam ölçeklenebilir ve taşınabilir yazılım monitörleri

Harici donanım monitör desteği

Alarm üzerine otomatik kamera etkinleştirme

Konfigürasyon Kullanıcı grupları ve ayrıcalıkları

Cihaz özellikleri

Uzaktan kamera kontrolü için cihaz COM'ları

Önceden ayarlanmış kamera sekansları (Salvolar)
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VIDOS

Tetik ve Alarm Mantıksal tetik oluşturma

Programlayıcı

Alarm yığın kaydı

Programlanabilir alarm tetiklemeli işler

Entegre alarm testi

Alarm yönetimi için eylem planları

Kayıt Kodlayıcılarda kayıt konfigürasyonu

Eşzamanlı video, ses ve şeffaf veri kaydı

Programlı kayıt ve alarm kaydı

Kamera başına döngüsel kayıt işlevi

Birden fazla kameranın eşzamanlı oynatımı

JPEG resmi

NVR (seçenek) VIDOS-NVR modüllerinin uygulanmasıyla, Tam Ağ
Video Kaydı işlevi ve gelişmiş kayıt özellikleri (bkz.
ilgili veri sayfası)

VIDOS Archive Player

Ağaç Görünümü Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir kaynak
ağacı

Oynatma VIP/VideoJet cihazları, NVR ve yerel sabit diskten

Takvim ve zaman aralığı arama işlevi

Yer imi belirleme ve arama işlevi

Bütünleşik dijital zoom işlevi

Dinamik zaman tablosu

Hassas mod oynatımı

Tam ekran modu

Doğrudan yazdırma işlevi ile JPEG resmi

Aktarma (seçenek) Birden fazla kaydın görüntü ve seslerinin eşzamanlı
aktarımı

Doğrudan CD'ye yazdırma

Forensic Search (se-
çenek)

VCA tarafından oluşturulmuş meta verilerde arayın

İlk olarak bir alarm tetiklemedilerse bile nesnelerin
alarm tetikleyeceği şekilde parametreleri yeniden
tanımlayın

Konfigürasyon Configuration Manager yoluyla

Sipariş Bilgileri

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro Demo Paketi
Basılı belgeler ve CD içeren VIDOS Pro Dene-
me sürümleri

VIDOSPRODEMO

VIDOS16CH VIDOS 16 Kanal
16 kanal için VIDOS bağımsız lisans

VIDOS16CH

VIDOS32CH VIDOS 32 kanal
32 kanal için VIDOS bağımsız lisans

VIDOS32CH

VIDOS64CH VIDOS 64 kanal
64 kanal için VIDOS bağımsız lisans

VIDOS64CH

Sipariş Bilgileri

VIDOSUNLIM VIDOS sınırsız kanal
Sınırsız sayıda kanal için VIDOS bağımsız li-
sans

VIDOSUNLIM

VIDOS16CH‑5P VIDOS 16 kan. 5'li paket
16 kanal için VIDOS bağımsız lisans, 5'li pa-
ket

VIDOS16CH-5P

VIDOS32CH‑5P VIDOS 32 kan. 5'li paket
32 kanal için VIDOS bağımsız lisans, 5'li pa-
ket

VIDOS32CH-5P

VIDOS64CH‑5P VIDOS 64 kan. 5'li paket
64 kanal için VIDOS bağımsız lisans, 5'li pa-
ket

VIDOS64CH-5P

VIDOSUNLIM‑5P VIDOS sınırsız 5'li paket
Sınırsız sayıda kanal için VIDOS bağımsız li-
sans, 5'li paket

VIDOSUNLIM-5P

VIDOS16CH‑10P VIDOS 16 kan. 10'lu
paket
16 kanal için VIDOS bağımsız, 10'lu paket

VIDOS16CH-10P

VIDOS32CH‑10P VIDOS 32 kan. 10'lu
paket
32 kanal için VIDOS bağımsız lisans, 10'lu pa-
ket

VIDOS32CH-10P

VIDOS64CH‑10P VIDOS 64 kan. 10'lu
paket
64 kanal için VIDOS bağımsız lisans, 10'lu pa-
ket

VIDOS64CH-10P

VIDOSUNLIM‑10P VIDOS sınırsız 10'lu
paket
Sınırsız sayıda kanal için VIDOS bağımsız li-
sans, 10'lu paket

VIDOSUNLIM-10P

VIDOS UPGR 16 TO 32 CH
1 bilgisayar için 16'dan 32 kamera ve monitö-
re VIDOS yükseltme lisansı

3504B100

VIDOS UPGR 16 TO 64 CH
1 bilgisayar için 16'dan 64 kamera ve monitö-
re VIDOS yükseltme lisansı

3504B200

VIDOS UPGR 16 TO UNLIM
1 bilgisayar için 16'dan sınırsız sayıda kame-
ra ve monitöre VIDOS yükseltme lisansı

3504B300

VIDOS UPGR 32 TO 64 CH
1 bilgisayar için 32'den 64 kamera ve moni-
töre VIDOS yükseltme lisansı

3504B400

VIDOS UPGR 32 TO UNLIM
1 bilgisayar için 32'den sınırsız sayıda kame-
ra ve monitöre VIDOS yükseltme lisansı

3504B500

VIDOS UPGR 64 TO UNLIM
1 bilgisayar için 64'ten sınırsız sayıda kamera
ve monitöre VIDOS yükseltme lisansı

3504B600

VIDOSCL VIDOS İstemci Lisansı
Kamerasız bilgisayar başına VIDOS İstemci Li-
sansı

VIDOSCL

VIDOSCL‑5P VIDOS İstemci 5'li paket
Kamerasız bilgisayar başına VIDOS İstemci Li-
sansı 5'li paket

VIDOSCL-5P
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Sipariş Bilgileri

VIDOSCL‑10P VIDOS İstemci 10'lu paket
Kamerasız bilgisayar başına VIDOS İstemci Li-
sansı 10'lu paket

VIDOSCL-10P

VIDOSAPEXPT AP Export Tool
Bilgisayar başına Export Tool için Archive Pla-
yer Lisansı

VIDOSAPEXPT

VIDOSAPEXPT‑5P AP Export 5'li paket
Bilgisayar başına Export Tool için Archive Pla-
yer Lisansı 5'li paket

VIDOSAPEXPT-5P

VIDOSAPEXPT-10P AP Export 10'lu paket
Bilgisayar başına Export Tool için Archive Pla-
yer Lisansı 10'lu paket

VIDOSAPEXPT-10P

VIDOSKBD IntuiKey Keyboard Lisansı
IntuiKey Keyboard Lisansı

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P IntuiKey Keyboard Lisansı
5'li paket
IntuiKey Keyboard Lisansı 5'li paket

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P IntuiKey Keyboard Lisansı
10'lu paket
IntuiKey Keyboard Lisansı 10'lu paket

VIDOSKBD-10P

VIDOSAUTO VIDOS Automation IF
VIDOS bilgisayar başına VIDOS Automation
Interface Lisansı

VIDOSAUTO

VIDOSAUTO‑5P VIDOS Autom. IF 5'li paket
VIDOS bilgisayar başına VIDOS Automation
Interface Lisansı 5'li paket

VIDOSAUTO-5P

VIDOSAUTO‑10P VIDOS Autom. IF 10'lu
paket
VIDOS bilgisayar başına VIDOS Automation
Interface Lisansı 10'lu paket

VIDOSAUTO-10P

Donanım Aksesuarları

MHW-W45M1-EL Yönetim iş istasyonu
VIDOS İstemci Giriş Seviyesi (lokalizasyon se-
ti ayrıca sipariş edilmelidir)

MHW-W45M1-EL

MHW-W65M1-PE Yönetim iş istasyonu
Gelişmiş yönetim iş istasyonu, Bosch VIDOS
İstemci Küçük (PC6) (lokalizasyon seti ayrıca
sipariş edilmelidir)

MHW-W65M1-PE

MHW-W65M1-NG Yönetim iş istasyonu
Gelişmiş yönetim iş istasyonu, Bosch VIDOS
İstemci Küçük (lokalizasyon seti ve grafik kar-
tı ayrıca sipariş edilmelidir)

MHW-W65M1-NG

MHW-W67M2-HE Yönetim iş istasyonu
Yüksek performanslı yönetim iş istasyonu,
Bosch VMS/VIDOS İstemci Büyük (PC7) (lo-
kalizasyon seti ayrıca sipariş edilmelidir)

MHW-W67M2-HE

MHW-W67M2-NG Yönetim iş istasyonu
Yüksek performanslı yönetim iş istasyonu,
Bosch VMS/VIDOS İstemci Büyük (lokalizas-
yon seti ve grafik kartı ayrıca sipariş edilmeli-
dir)

MHW-W67M2-NG

MHW-W67M2D4-AE Yönetim iş istasyonu
Bosch VMS/VIDOS Tümü Bir Arada Sürüm
(lokalizasyon seti ayrıca sipariş edilmelidir)

MHW-W67M2D4-
AE

Sipariş Bilgileri

MHW-WQ67M4-EE Yönetim iş istasyonu
En yüksek performanslı yönetim iş istasyonu,
Bosch VMS/VIDOS İstemci Extreme Sürümü
(lokalizasyon seti ayrıca sipariş edilmelidir)

MHW-WQ67M4-EE

Yazılım Aksesuarları

MVC-FAPFS
Archive Player IVA Forensic Search lisansı

MVC-FAPFS

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
Genişletme
1 klavye ile VIDOS IntuiKey genişletme

MVC-XKBD-001

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
Genişletme (5)
5 klavye ile VIDOS IntuiKey genişletme

MVC-XKBD-005

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
Genişletme (10)
10 klavye ile VIDOS IntuiKey genişletme

MVC-XKBD-010

www.boschsecurity.com/tr
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