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APP

   

u Podgląd obrazu na żywo z wielu kamer

u Łatwość obsługi i instalacji

u Forensic Search

u Do 16 kamer

u Zdalny dostęp do obrazów wideo

Video Security Client to jedyne na rynku tak łatwe w
obsłudze oprogramowanie dozoru wizyjnego firmy
Bosch do lokalnego i zdalnego monitoringu z kamer i
urządzeń IP. Oprogramowanie przeznaczone jest do
małych systemów monitoringu (do 16 kamer). Jest
znakomitym rozwiązaniem w supermarketach,
butikach, biurach czy hotelach.
Oprogramowanie Video Security Client wyposażone
jest w funkcję monitorowania i odtwarzania obrazów
na żywo z kamer dozorowych IP z każdego miejsca, w
którym można połączyć się z siecią. Oprogramowanie
obsługuje pojedyncze kamery sieciowe lub DIVAR IP
serię urządzeń. Konfiguracja lokalna nie jest potrzebna,
ponieważ oprogramowanie Video Security Client
bezpośrednio łączy się z urządzeniami Bosch. Aby
łatwo przeglądać i grupować nagrania, urządzenia
wyświetlane są jako stacje zdalne.

Przegląd systemu

Podgląd obrazu na żywo z kamer
Na głównym monitorze oprogramowania
Video Security Client (Podgląd na żywo) można
przeglądać obrazy nawet z 8 kamer HD lub SD
jednocześnie. Dostępne są różne konfiguracje układów
okien wyświetlania wideo.
Do zdefiniowanych przez użytkownika widoków można
przeciągać wiele kamer i wyświetlać obrazy
w poszczególnych oknach. Każdy użytkownik może

definiować widoki, tworząc logiczną kompozycję
obrazów z kamer. Dostęp do tych widoków jest bardzo
łatwy — za pomocą jednego kliknięcia można
wyświetlać obrazy z odpowiednich kamer. Na osi czasu
widocznej w oknie można odtworzyć obraz za jednym
kliknięciem.
Kamerą z funkcją PTZ można łatwo sterować za
pomocą sterownika PTZ w oknie obrazu. Ustawienia
zapisane w kamerach PTZ dostępne są w każdym
nagraniu wideo.
Oprogramowanie obsługuje opcję pojedynczych ujęć i
funkcję TalkBack.

Odtwarzanie i eksport zapisanego obrazu wideo



Widok Odtwarzania jest dostosowany do odtwarzania
i eksportowania zarejestrowanego obrazu wideo z 8
kamer jednocześnie. Źródła zapisu obejmują serię
DIVAR IP i zapis na kartach SD.
Nagrania wyświetlane są na panelu osi czasu
w kolejności chronologicznej. Ułatwia to precyzyjne
odszukiwanie nagrań według daty i godziny. Zapisy
nagrane w różnym czasie można odtwarzać
jedocześnie za pomocą (opcjonalnych) indywidualnych
osi czasu w oknach. Wybrane przedziały czasu nagrań
wideo można łatwo eksportować. Wyeksportowane
pliki można zapisać lokalnie na dysku lub przesłać na
serwer FTP lub za pomocą serwera Dropbox. Można
także wyeksportować pojedyncze ujęcia
zarejestrowanego obrazu.

Wyszukiwanie na podstawie ruchu

Widok Wyszukiwania na podstawie ruchu pozwala na
określenie zaawansowanych kryteriów wyszukiwania,
unikalnych dla produktów CCTV firmy Bosch. Na tym
panelu użytkownik może wybrać zaawansowane
kryteria wyszukiwania, takie jak liczba wchodzących do
pomieszczenia osób. Oprogramowanie
Video Security Client pozwala użytkownikowi na
wyszukiwanie zdarzeń w dowolnym czasie i z każdego
miejsca dzięki funkcji zdalnego wyszukiwania.

Podstawowe funkcje

Podgląd na żywo
• Lista kamer (wszystkie kamery IP) z wyświetlonym

statusem podłączenia kamery, podglądem obrazu i
filtrem w celu szybkiego dostępu do danej kamery

• Ulubione widoki zdefiniowane przez użytkownika
• Stan przekaźnika
• Zdefiniowane widoki wyświetlające na żywo obrazy z

kamer z funkcjami TalkBack, sterowania PTZ i
ciągłego odtwarzania

• Pasek narzędzi z opcją przełączania Podglądu na
żywo, Odtwarzania, Wyszukiwania na podstawie ruchu

• Eksporty
– Pojedyncze ujęcia (JPEG) eksportowane na

lokalny dysk twardy lub adres e-mail
– Zapisane obrazy (MP4) eksportowane na lokalny

dysk twardy, serwer FTP lub Dropbox
• Łatwy wybór transkodera (jeśli dostępny)

Widok odtwarzania
• Lista kamer (wszystkie kamery IP) z wyświetlonym

statusem podłączenia kamery, podglądem obrazu i
filtrem w celu szybkiego dostępu do danej kamery

• Ulubione widoki zdefiniowane przez użytkownika
• Zdefiniowane widoki wyświetlające zapisane obrazy
• Oś czasu dla wszystkich nagrań wideo z obszaru

roboczego lub indywidualna oś czasu dla każdego
nagrania wideo, 8 kamer z funkcją wyszukiwania
według kalendarza i zakresu czasu oraz możliwość
wyboru obrazu wideo do eksportu

• Łatwy wybór transkodera (jeśli dostępny)
• Eksporty

– Pojedyncze ujęcia (JPEG) eksportowane na
lokalny dysk twardy lub adres e-mail

– Obraz wideo (MP4) eksportowany na lokalny dysk
twardy, serwer FTP lub Dropbox

Wyszukiwanie na podstawie ruchu
• Lista kamer (wszystkie kamery IP) z wyświetlonym

statusem podłączenia kamery, podglądem obrazu i
filtrem w celu szybkiego dostępu do danej kamery

• Funkcja wyszukiwania różnych zdarzeń: wykrywanie
ruchu, przekraczanie linii, obiekt w polu widzenia lub
wykrywanie twarzy według zakresu czasu i kalendarza

• Wykres wyników wyszukiwania

Dane techniczne

Informacje ogólne

Liczba kanałów Do 16 kamer na lokalizację, 16 lokalizacji

Kompatybilne
produkty

Kamery IP firmy Bosch i systemy zapisu

Język angielski, niemiecki

Rozdzielczość Obsługiwane są wszystkie rozdzielczości

Częstotliwość
odświeżania

Obsługiwane są wszystkie częstotliwości
odświeżania

Minimalne wymagania sprzętowe

System operacyjny Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows 8 (32-
i 64-bitowy), Windows 8.1 (32- i 64-bitowy),
Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows
Server 2012 R2

Procesor 1,5 GHz (dwurdzeniowy) lub szybszy

Pamięć RAM 2 GB lub więcej

Wolne miejsce na
dysku twardym

100 MB

Rozdzielczość obrazu 1024 x 600 pikseli lub większa

Sieć 100 Mbit lub szybsza
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Uwaga
Do dekodowania przyspieszanego sprzętowo
wymagany jest system operacyjny Windows 8.x i
jakikolwiek układ DirectX 11 GPU (np.
Intel HD Graphics 2000 lub nowszy).

Uwaga
Do korzystania z dodatkowych funkcji (np.
automatyczne powiadomienia o aktualizacji)
wymagane jest połączenie z Internetem.
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