
System telewizji przemysłowej (CCTV) | VIDOS Monitor Wall

Aplikacja VIDOS Monitor Wall jest częścią pakietu VIDOS
Pro Software Suite i stanowi najprostszy sposób na
podgląd obrazów z wielu kamer na najnowocześniejszych
ścianach monitorów. Ściany te są nowoczesnym
odpowiednikiem dobrze znanych zestawów analogowych
monitorów kineskopowych w systemach CCTV,
charakteryzującym się określonymi korzyściami. Ponieważ
aplikacja VIDOS Monitor Wall jest cyfrowym rozwiązaniem
programowym, nie jest ona ograniczana przez wymiary
monitorów analogowych. Zamiast tego możliwe jest
zastosowanie różnej wielkości wyświetlaczy - od
ogromnych po najmniejsze - wraz z plazmowymi panelami
sterowania, tak popularnymi w nowoczesnych sieciowych
centrach nadzoru. Obraz dostarczany jest z wielokrotnie
nagradzanych, wysokiej jakości nadajników VIP oraz
VideoJet MPEG-2 i MPEG-4.

Aplikacja VIDOS Monitor Wall może współpracować z
oprogramowaniem VIDOS 3.0 w celu zwiększenia
możliwości wyświetlania, szczególnie w przypadku dużych
centrów nadzoru. Przy współpracy z serwerem VIDOS,
który zapewnia scentralizowane zarządzanie i sterowanie,
administrator może określać grupy użytkowników i
przypisywać uprawnienia, co stanowi podstawę dostępu
klienta VIDOS 3.0 do podglądu obrazu bieżącego,
sterowania obrotem, pochyleniem i zoomem (PTZ), zapisu
i odtwarzania obrazu oraz ewentualnej prezentacji w
oprogramowaniu VIDOS Monitor Wall.

Wraz z innymi wszechstronnymi składnikami pakietu
VIDOS Pro Software Suite, zawierającymi aplikacje
Configuration Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer i
VIDOS Archive Player & Exporter, niniejsze
oprogramowanie doskonale nadaje się do dowolnej
wielkości systemów CCTV.

W zależności od wydajności komputera PC i jego karty
graficznej, aplikacja VIDOS Monitor Wall może pracować
na jednym lub dwóch ekranach z różnymi układami okien -
od podglądu pełnoekranowego do wieloekranowego 5x5
na obu ekranach. Używając interfejsu automatyzacji wraz z
oprogramowaniem VIDOS i skryptami, układ ekranu może
ulec zmianie, jeśli w scenariuszu alarmowym wymagany
jest inny widok.

Aplikacja VIDOS Monitor Wall dostępna jest tylko jako
oprogramowanie do instalacji na wydajnych komputerach
PC użytkownika. Jako dodatkowe udogodnienie dostępne
są różne wstępnie skonfigurowane zestawy sprzętowe.

VIDOS Monitor Wall
▶ Wykorzystanie olbrzymich ekranów plazmowych w

centrum nadzoru

▶ Podgląd obrazów bieżących z wielu kamer na ścianie
monitorów

▶ Wielokanałowy odbiornik z jednym lub dwoma
ekranami

▶ Konfigurowany układ okna

▶ Kompatybilność z oprogramowaniem VIDOS 3.0

▶ Kompatybilność ze wszystkimi nadajnikami VIP i
VideoJet

▶ Przesyłanie danych pod adres grupowy (Multicasting)
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Dane techniczne

Wymagania systemowe

Sprzęt Komputer PC

Procesor Pentium IV, 1,8 GHz lub szybszy

Interfejs dysku twardego IDE lub nowszy

Pamięć RAM 256 MB

System operacyjny Windows XP Home / XP Professional

Karta graficzna NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ul-
tra or FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RA-
DEON 8500, 9500, 9800 lub podobne (zale-
ca się staranny wybór karty w celu dopasowa-
nia do wymagań danego zastosowania)

Karta sieciowa 100 Mb/s

Karta dźwiękowa zalecana

Oprogramowanie DirectX 9.0

Wolne miejsce na dysku
(inst.)

45 MB (środowisko .NET, formant MPEG Acti-
veX, oprogramowanie VIDOS Monitor Wall,
Configuration Manager)

Funkcje oprogramowania

Wyświetlacz jeden lub dwa ekrany

konfigurowalne okna

jednoczesny podgląd kilku strumieni wizyj-
nych (jakość zależy od kompresji sygnału wi-
zyjnego w każdym strumieniu oraz zawartoś-
ci obrazu)

Konfiguracja poprzez menedżera konfiguracji (Configura-
tion Manager)

automatycznie poprzez oprogramowanie VI-
DOS

Zamówienia - informacje

Licencja oprogramowania VIDOSMW
VIDOS Monitor Wall
Cyfrowe rozwiązanie programowe do podglą-
du obrazu z wielu kamer na najnowocześniej-
szych monitorach

VIDOSMW

Licencja oprogramowania VIDOSMW‑5P
VIDOS Monitor Wall
Cyfrowe rozwiązanie programowe do podglą-
du obrazu z wielu kamer na najnowocześniej-
szych monitorach, 5 szt.

VIDOSMW-5P

Licencja oprogramowania VIDOSMW‑10P
VIDOS Monitor Wall
Cyfrowe rozwiązanie programowe do podglą-
du obrazu z wielu kamer na najnowocześniej-
szych monitorach, 10 szt.

VIDOSMW-10P
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