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Video Security Client geldt op de markt als de
gemakkelijk te bedienen toepassing van Bosch voor
videobewakingsbeheer, die geschikt is voor bewaking
op locatie of op afstand van IP-camera's en -apparaten.
De software ondersteunt kleine systemen van 1 tot 16
sites op Windows of 1 tot 128 sites op Android en iOS
met maximaal 256 camera's elk, en is de perfecte
keuze voor het waken over eigendommen en ter
voorkoming van diefstal in supermarkten, boetieks,
kantoren en hotels.
Video Security Client is geschikt voor live bewaken en
afspelen van IP-bewakingscamera's op elke plek die
over een netwerkaansluiting beschikt. De toepassing
ondersteunt het gebruik van standalonenetwerkcamera´s of van alle apparaten uit de
DIVAR IP-familie. Omdat Video Security Client
rechtstreeks kan worden aangesloten op de apparaten
van Bosch, is er geen lokale configuratie nodig. Voor
een beter overzicht en voor het ordenen van
apparaten, worden apparaten weergegeven als externe
locaties.

u

Live-beelden van meerdere camera's weergeven

u

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren

u

Forensisch zoeken

u

Toegang op afstand tot videomateriaal

Systeemoverzicht
Live-camerabeelden bekijken
De Video Security Client hoofdmonitor (Liveweergave)
maakt een combinatie van maximaal 8 IP-camera's op
Windows of maximaal 4 IP-camera's op Android en iOS
mogelijk. U kunt uit diverse lay-outs voor de
videovensters kiezen.
Meerdere camera's kunnen naar door de gebruiker
gedefinieerde weergaven worden gesleept en daar
worden bekeken. Afzonderlijke weergaven met een
logische compositie van camerabeelden kunnen door
elke gebruiker naar wens worden gedefinieerd. De
toegang tot deze weergaven is heel eenvoudig, en
gerelateerde camerabeelden kunnen vervolgens met
één klik worden weergegeven. Binnen de tijdlijn die in
het venster wordt weergegeven, is het mogelijk om
met één klik de opgenomen video af te spelen.
Camera's met PTZ-functionaliteit kunnen eenvoudig
worden bediend met de PTZ-bedieningsconsole in het
venster. Voor elke video-opname zijn opgeslagen
voorkeursinstellingen voor PTZ-camera's beschikbaar.
Ondersteunt het gebruik van stilstaande
momentopnamen en de spraakfunctie. Geografische
kaarten kunnen worden gebruikt voor het zoeken van
camera's en het beheren van hun weergave.
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moment en vanaf elke locatie naar bepaalde
gebeurtenissen zoeken door gebruik te maken van de
functionaliteit voor zoeken op afstand.
Functies
Live-weergave

Afspelen en exporteren van video-opnamen
De afspeelweergave is geoptimaliseerd voor het
gelijktijdig afspelen en exporteren van video-opnamen
van maximaal acht camera's. De opnamebronnen
omvatten onder andere de DIVAR IP-familie en
opnamen van de SD-kaart.
Een tijdlijnvenster geeft de opnamen in chronologische
volgorde weer. Hiermee kunnen op een bepaald
moment opnamen exact worden gelokaliseerd. Met
(optionele) afzonderlijke in het venster weergegeven
tijdlijnen, kunnen opnamen die op verschillende
tijdstippen zijn gemaakt, gelijktijdig worden bekeken.
Geselecteerde perioden van video-opnamen kunnen
eenvoudig worden geëxporteerd. Geëxporteerde
bestanden kunnen binnen de toepassing ofwel lokaal
worden opgeslagen of naar FTP of Dropbox worden
overgebracht. Stilstaande momentopnamen van
opgenomen videobeelden kunnen ook worden
geëxporteerd.

• Cameralijst (alle IP-camera's) met camera-aansluiting,
voorbeeldbeeld en filter voor snelle toegang tot de
camera
• Door de gebruiker opgegeven lijst met favoriete
weergaven
• Afspelen met status
• Aanpasbare rasters met live-camerabeelden met
spraakfunctie, PTZ-bediening en direct afspelen
• Werkbalk voor schakelen tussen Live, Afspelen,
Forensisch zoeken
• Geëxporteerde bestanden voor
– Momentopnamen (JPEG) naar de lokale vaste
schijf of naar een e-mail
– Video-opnamen (MP4) naar de lokale vaste schijf
(alleen Windows), FTP of Dropbox
• Camera's beheren, weergeven en navigeren met
behulp van opbouwfuncties in geografische kaarten
• Geografische VCA-trackinggegevens op plattegronden
(indien beschikbaar)
• Eenvoudige selectie van transcoder (indien aanwezig)

Afspeelweergave

• Cameralijst (alle IP-camera's) met camera-aansluiting,
voorbeeldbeeld en filter voor snelle toegang tot de
camera
• Door de gebruiker opgegeven lijst met favoriete
weergaven
• Aanpasbare rasters met opgenomen video's
• Globale tijdlijn voor werkruimte of afzonderlijke
tijdlijn voor elke video-opname, 8 camera's op
Windows of 4 camera's gelijktijdig op Android en iOS
met zoekfunctie in kalender en tijdbereik, en selecties
exporteren
• Geëxporteerde bestanden voor
– Momentopnamen (JPEG) naar de lokale vaste
schijf of naar een e-mail
– Video-opnamen (MP4) naar de lokale vaste schijf
(alleen Windows), FTP of Dropbox
• Eenvoudige selectie van transcoder (indien aanwezig)

Forensische weergave

Forensische-weergave

De forensische weergave helpt u bij het definiëren van
zoekcriteria voor zeer geavanceerde zoekfuncties die
uniek zijn voor de CCTV-producten van Bosch. In dit
scherm kan de gebruiker complexe zoekopdrachten
definiëren, zoals het aantal mensen dat een bepaalde
deur gebruikt of een bepaald gebied betreedt. Met
Video Security Client kan de gebruiker op elk gewenst

• Cameralijst (alle IP-camera's) met camera-aansluiting,
voorbeeldbeeld en filter voor snelle toegang tot de
camera
• Functies voor zoeken op afstand naar bepaalde
gebeurtenissen: Elke beweging, Een lijn
overschrijden, Object in veld of Gezichtsdetectie
op zoekfunctie in tijdlijn of kalender
• Activiteitengrafiek voor zoekresultaten

Meegeleverde onderdelen
Aantal

Component

1

Gratis Video Security Client app
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Windows 10.1607
'Jubileumupdate' (64-bits) of
hoger.

Technische specificaties
Besturingssysteem

De app werkt op telefoons,
tablets en laptops met
Android 6.0 of hoger met OpenGL
ES 3.0 of hoger,
iOS 11 of hoger,

Netwerkverbinding

Er is een internetverbinding
vereist voor het uitvoeren van
extra functies zoals het
automatisch controleren op
updates en kaarten.

Bestelinformatie
MFT-VSC Video Security Client

Gratis en gebruiksvriendelijke videobewakingsapp voor
liveweergave en afspelen van camera's, voor Windows
te downloaden op de productcatalogus, voor iOS op
de App Store van Apple en voor Android op de Play
Store van Google.
Bestelnummer MFT-VSC
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