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VIDOS Monitor Wall
▶ Brug store plasmaskærme i dit overvågningscenter
▶ Få vist billeder fra flere livekameraer på en
monitorvæg.
▶ Multikanalsdekoder med enkelt eller dobbelt
skærmbillede
▶ Konfigurerbart vinduelayout
▶ Kompatibel med VIDOS 3.0
▶ Kompatibel med alle VIP- og VideoJet-kodere
▶ Multicasting

VIDOS Monitor Wall er en del af VIDOS Prosoftwarepakken og er den nemmeste måde at få vist
billeder fra mange kameraer på de nyeste monitorvægge.
Vidos Monitor Wall er en moderne afløser for de velkendte
rækker med analoge CRT-videoovervågningsskærme og
har specifikke fordele. VIDOS Monitor Wall er en
softwareløsning og er derfor ikke afhængig af analoge
skærmmål. I stedet driver den nemt de største og mindste
skærme, herunder plasmafladskærme, der er ved at blive
meget populære i både netværks- og
sikkerhedsbetjeningscentr. Al video leveres af
prisbelønnede og højtydende VIP-, VideoJet MPEG-2- og
MPEG-4-indkodere.
For at opnå en bedre skærmydelse, hvad der er særligt
relevant for store kontrolcentre, kan VIDOS Monitor Wall
bruges i kombination med VIDOS 3.0. Ved brug sammen
med VIDOS Server, som muliggør centraliseret
administration og styring, er det muligt for en
administrator at definere brugergrupper og tilknyttede
rettigheder, der danner basis for VIDOS 3.0-klientadgang
til livevisning, PTZ-styring, optagelse og søgning, samt i
sidste ende for visning på VIDOS Monitor Wall.
Sammen med de kraftfulde værktøjer i VIDOS Prosoftwarepakken, f.eks. Configuration Manager, egner
løsningsmodellerne VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer, VIDOS
Archive Player og Exporter sig perfekt til
videoovervågningsløsninger af enhver størrelse.

VIDOS Monitor Wall kan, afhængigt af pc'en og dens
grafikkort, vises på en eller to skærme og med forskellige
skærmvisningslayouts, lige fra fuld skærm til 5 x 5-visning
på begge skærme. Hvis VIDOS og scripts bruger
automatiseringsinterfacet, kan skærmlayoutet endda
skiftes, hvis f.eks. forholdene kræver det i forbindelse
med en alarmhændelse.

VIDOS Monitor Wall fås som ren software til installation
på en hvilken som helst højtydende pc, og for at gøre det
endnu nemmere kan der også vælges mellem
forudkonfigurerede hardwareløsninger.

Tekniske specifikationer
Systemkrav
Hardware

PC

CPU

Pentium IV, 1,8 GHz eller bedre

Harddiskinterface

IDE eller bedre

RAM

256 MB

OS

Windows XP Home/XP Professional
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Grafikkort

NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ultra eller FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI
RADEON 8500, 9500, 9800 eller tilsvarende
(skal vælges omhyggeligt, så det passer til løsningens krav)

Ethernetkort

100 Mb

Lydkort

Anbefalet

Software

DirectX 9.0

Ledig hukommelse (instal- 45 MB (.NET-miljø, MPEG ActiveX, VIDOS Molation)
nitor Wall, Configuration Manager)
Softwarefunktioner
Display

Enkelt eller dobbelt skærmbillede
Konfigurerbare vinduer
Samtidig visning af flere video-streams.
(Ydelsen afhænger af indstillingerne for videokomprimering til de enkelte streams og
optagelsestyper).

Konfiguration

via Configuration Manager
Automatisk via VIDOS

Bestillingsoplysninger
Licens til VIDOSMW VIDOS Monitor Wall
Digital software til visning af mange kameraer
på de nyeste skærme

VIDOSMW

Licens til VIDOSMW‑5P VIDOS Monitor
Wall
Digital software til visning af mange kameraer
på de nyeste skærme 5-pakke

VIDOSMW-5P

Licens til VIDOSMW‑10P VIDOS Monitor
Wall
Digital software til visning af mange kameraer
på de nyeste skærme 10-pakke

VIDOSMW-10P
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