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Το VIDOS Monitor Wall αποτελεί τμήμα της σουίτας
λογισμικού VIDOS Pro και είναι ο ευκολότερος τρόπος για
την προβολή λήψεων από πολλές κάμερες σε εξαιρετικά
προηγμένα monitor wall. Πρόκειται για μια σύγχρονη
εφαρμογή που έρχεται να αντικαταστήσει τις συνήθεις
σειρές από αναλογικές οθόνες κλειστού κυκλώματος
τηλεόρασης CRT προσφέροντας πολύ εξειδικευμένα
πλεονεκτήματα. Επειδή το VIDOS Monitor Wall είναι μια
ψηφιακή λύση λογισμικού, δεν περιορίζεται από τις
διαστάσεις των αναλογικών οθονών. Αντίθετα, λειτουργεί
εύκολα τόσο με εξαιρετικά ογκώδεις όσο και με
μικροσκοπικές οθόνες, συμπεριλαμβανομένων των
επίπεδων οθονών plasma που είναι πλέον ιδιαίτερα
δημοφιλείς τόσο στα κέντρα δικτύων όσο και στα κέντρα
λειτουργιών ασφαλείας. Όλα τα βίντεο παρέχονται από τους
βραβευμένους κωδικοποιητές υψηλής απόδοσης VIP και
VideoJet MPEG-2 και MPEG-4.

Το VIDOS Monitor Wall μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με το VIDOS 3.0 προκειμένου να ενισχυθούν οι
δυνατότητες απεικόνισης, ειδικά για μεγάλα κέντρα
ελέγχου. Αν χρησιμοποιηθεί με το VIDOS Server, που
επιτρέπει κεντρική διαχείριση και έλεγχο, ο διαχειριστής
μπορεί να ορίζει ομάδες χρηστών και αντίστοιχα προνόμια
που αποτελούν τη βάση για την πρόσβαση στην εφαρμογή-
πελάτη VIDOS 3.0 για ζωντανή προβολή, έλεγχο PTZ,
εγγραφή και ανάκτηση με σκοπό την παρουσίαση από το
VIDOS Monitor Wall.

Μαζί με τα αποτελεσματικά εργαλεία της σουίτας
λογισμικού VIDOS Pro όπως οι εφαρμογές Configuration
Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer και VIDOS Archive
Player & Exporter είναι ιδανικό για εφαρμογές κυκλωμάτων
κλειστής τηλεόρασης οποιασδήποτε κλίμακας.

Ανάλογα με την απόδοση του υπολογιστή και της κάρτας
γραφικών του, το VIDOS Monitor Wall μπορεί να λειτουργεί
με μια μονή ή διπλή οθόνη με διαφορετικές διατάξεις
οθόνης, από προβολή πλήρους οθόνης μέχρι προβολή 5x5
και στις δύο οθόνες. Με το VIDOS και τις δέσμες ενεργειών
που χρησιμοποιούν το αυτόματο περιβάλλον εργασίας, οι
διατάξεις της οθόνης μπορούν ακόμη και να εναλλάσσονται
π.χ. όταν απαιτείται διαφορετική διάταξη για ένα σενάριο
συναγερμού.

Το VIDOS Monitor Wall διατίθεται μόνο ως λογισμικό που
προορίζεται για εγκατάσταση σε οποιονδήποτε υπολογιστή
υψηλής απόδοσης της επιλογής σας, αλλά για περισσότερη
ευκολία υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής
προδιαμορφωμένων λύσεων υλικού.

VIDOS Monitor Wall
▶ Δυνατότητα χρήσης τεραστίων οθονών plasma στο

κέντρο παρακολούθησης

▶ Ζωντανή προβολή από πολλές κάμερες σε ένα monitor
wall

▶ Πολυκαναλικός αποκωδικοποιητής με μονή ή διπλή
οθόνη

▶ Δυνατότητα διαμόρφωσης διάταξης παραθύρων

▶ Συμβατό με το VIDOS 3.0

▶ Συμβατό με όλους τους κωδικοποιητές VIP και
VideoJet

▶ Πολλαπλή μετάδοση
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Τεχνικά στοιχεία

Απαιτήσεις συστήματος

Υλικό Προσωπικός υπολογιστής

Επεξεργαστής Pentium IV, 1,8 GHz ή ταχύτερος

Περιβάλλον εργασίας
σκληρού δίσκου

IDE ή νεότερος

Μνήμη RAM 256 MB

Λειτουργικό σύστημα Windows XP Home/XP Professional

Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900
Ultra or FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI
RADEON 8500, 9500, 9800 ή ανάλογη (πρέ-
πει να επιλεχθεί με προσοχή, ώστε να πληρεί τις
απαιτήσεις της εφαρμογής)

Κάρτα Ethernet 100 Mb

Κάρτα ήχου Συνιστάται

Λογισμικό DirectX 9,0

Ελεύθερη μνήμη (Στιγμ.) 45 MB (περιβάλλον .NET, MPEG ActiveX,
VIDOS Monitor Wall, Configuration Manager)

Χαρακτηριστικά λογισμικού

Οθόνη Μονή ή διπλή οθόνη

Παράθυρα με δυνατότητα διαμόρφωσης

Ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών ροών εικό-
νας βίντεο. (Η απόδοση θα ποικίλλει ανάλογα
με τις ρυθμίσεις συμπίεσης βίντεο που έχουν
γίνει για κάθε ροή εικόνων και ανάλογα με τις
συνθήκες λήψης).

Διαμόρφωση Μέσω του Configuration Manager

Αυτόματα μέσω VIDOS

Πληροφορίες παραγγελίας

VIDOSMW VIDOS Monitor Wall License
Ψηφιακή λύση λογισμικού για προβολή από
πολλές κάμερες σε οθόνες προηγμένης τεχνο-
λογίας

VIDOSMW

VIDOSMW‑5P VIDOS Monitor Wall License
Ψηφιακή λύση λογισμικού για προβολή από
πολλές κάμερες σε οθόνες προηγμένης τεχνο-
λογίας, πακέτο των 5

VIDOSMW-5P

VIDOSMW‑10P VIDOS Monitor Wall
License
Ψηφιακή λύση λογισμικού για προβολή από
πολλές κάμερες σε οθόνες προηγμένης τεχνο-
λογίας, πακέτο των 10

VIDOSMW-10P
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