
CCTV | VIDOS Monitor Wall

VIDOS Monitor Wall maakt deel uit van het VIDOS Pro-
softwarepakket en is de eenvoudigste manier om beelden
van verschillende camera's op geavanceerde
monitorwanden weer te geven. Deze vormen een moderne
vervanging voor de vertrouwde rijen analoge CRT CCTV-
monitoren en bieden uitgesproken voordelen. Omdat
VIDOS Monitor Wall een digitale software-oplossing is,
wordt het niet beperkt door de afmetingen van analoge
monitoren. In tegendeel: VIDOS ondersteunt met het
grootste gemak zowel zeer grote als uitermate kleine
beeldschermen, inclusief flat panel plasmaschermen, die
steeds populairder worden in zowel netwerkcentra als in
operatieve beveiligingscentra. Alle beelden worden
geleverd door de bekroonde hoogwaardige VIP- en
VideoJet MPEG-2 en MPEG-4-encoders.

VIDOS Monitor Wall kan worden gebruikt in combinatie
met VIDOS 3.0 voor een betere beeldkwaliteit, met name
voor grote centrales. VIDOS Server maakt centraal beheer
en centrale bediening mogelijk. Een beheerder kan
hiermee gebruikersgroepen en bijbehorende rechten
definiëren, wat de basis vormt tot de VIDOS 3.0-client
voor weergave van live beelden, PTZ-besturing, opnemen
en ophalen en de uiteindelijke presentatie in VIDOS
Monitor Wall.

VIDOS Monitor Wall is in combinatie met krachtige
programma's van het VIDOS Pro-softwarepakket, zoals
Configuration Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer en
VIDOS Archive Player en Exporter-toepassingen, uitermate
geschikt voor CCTV-toepassingen van elke omvang.

Afhankelijk van de prestaties van de pc en de grafische
adapter kan VIDOS Monitor Wall gebruikmaken van een
enkelvoudig of tweevoudig scherm met verschillende
schermindelingen, variërend van volledig scherm tot 5x5-
weergave op beide schermen. Met VIDOS en scripts die
gebruikmaken van de automatische interface, kan er naar
een andere schermindeling worden geschakeld, wanneer
voor een alarmscenario bijv. een andere weergave vereist
is.

VIDOS Monitor Wall is verkrijgbaar als software voor
installatie op een willekeurige krachtige pc. Voor extra
gebruiksgemak is er echter ook voorgeconfigureerde
hardware verkrijgbaar.

VIDOS Monitor Wall
▶ Gebruik enorme plasmaschermen in uw

bewakingscentrale

▶ Beelden van meerdere live camera's bekijken op één
beeldschermwand

▶ Meerkanaals decoder met enkelvoudig of tweevoudig
scherm

▶ Configureerbare vensterindeling:

▶ Compatibel met VIDOS 3.0

▶ Compatibel met alle VIP- en VideoJet-encoders

▶ Multicasting
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Technische specificaties

Systeemeisen

Hardware PC

CPU Pentium IV, 1,8 GHz of hoger

Interface harde schijf IDE of beter

RAM 256 MB

Besturingssysteem Windows XP Home/XP Professional

Grafische kaart NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ul-
tra of FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RA-
DEON 8500, 9500, 9800 of vergelijkbaar
(moet afhankelijk van de vereiste toepassing
zorgvuldig worden gekozen)

Ethernet-kaart 100 Mb

Geluidskaart Aanbevolen

Software DirectX 9.0

Beschikbaar geheugen
(inst.)

45 MB (.NET omgeving, MPEG ActiveX, VIDOS
Monitor Wall, Configuration Manager)

Softwarefuncties

Weergave Enkelvoudig of tweevoudig scherm

Configureerbare vensters

Gelijktijdige weergave van meerdere video-
streams (de prestaties zijn afhankelijk van
de videocompressie-instellingen van elke
stream en van de activiteit in de scène.)

Programmering Via Configuration Manager

Automatisch via VIDOS

Bestelinformatie

Licentie voor VIDOSMW VIDOS Monitor
Wall
Digitale software-oplossing om beelden van
meerdere camera's op geavanceerde moni-
torschermen weer te geven

VIDOSMW

Licentie voor VIDOSMW-5P VIDOS Monitor
Wall
Digitale software-oplossing om beelden van
meerdere camera's op geavanceerde moni-
torschermen (pakket van 5) weer te geven

VIDOSMW-5P

Licentie voor VIDOSMW-10P VIDOS
Monitor Wall
Digitale software-oplossing om beelden van
meerdere camera's op geavanceerde moni-
torschermen (pakket van 10) weer te geven

VIDOSMW-10P
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