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Pakiet instalacyjny VIDOS
Pakiet instalacyjny VIDOS zawiera wszechstronny i
całkowicie konfigurowalny system zarządzania sygnałem
wizyjnym. Pakiet umożliwia instalację aplikacji VIDOS,
VIDOS Archive Player & Exporter oraz Configuration
Manager wraz z koniecznymi dodatkami programowymi w
postaci 30-dniowej wersji testowej. Instalacja może
posiadać ograniczenia licencyjne zgodnie z wymaganiami
danego zastosowania, może być również skonfigurowana
do pracy na samodzielnej stacji roboczej lub jako klient
serwera VIDOS.

Aplikacja Exporter w pakiecie VIDOS Archive Player,
VIDOS Automation Interface i VIDOS Intuikey Integration
wymaga oddzielnych licencji.

Wraz z innymi wszechstronnymi składnikami pakietu
VIDOS Pro Software Suite, zawierającymi aplikacje VIDOS
Lite Viewer i VIDOS Monitor Wall, niniejszy pakiet
instalacyjny, obejmujący aplikacje VIDOS, VIDOS Archive
Player & Exporter oraz Configuration Manager, doskonale
nadaje się do zastosowań w systemach CCTV dowolnej
wielkości. Wbudowane interfejsy skryptów oraz
programowania aplikacji (API), takie jak Automation
Interface do zdalnego sterowania systemem VIDOS,
umożliwiają łatwą integrację lub rozbudowę istniejących
systemów dozorowych.

VIDOS
VIDOS to unikalne i wszechstronne oprogramowanie do
dozoru wizyjnego oraz zarządzania alarmami,
umożliwiające specjalistom w zakresie bezpieczeństwa
łatwe wykonywanie skomplikowanych zadań. Dzięki
intuicyjnej graficznej koncepcji map lokalizacji system
VIDOS pozwala z łatwością monitorować świat wokół
operatora.

Oprogramowanie VIDOS jest w pełni konfigurowalne,
dzięki czemu można swobodnie konstruować system
CCTV i skrócić czas szkolenia do niezbędnego minimum.
Integracja klawiatur CCTV umożliwia operatorowi
sterowanie wszystkimi urządzeniami, alarmami, a nawet
mapami lokalizacji w ten sam sposób, jak obsługuje się
konwencjonalny system.

System zarządzania sygnałem wizyjnym
VIDOS

▶ Kompleksowe centrum zarządzania sygnałem
wizyjnym

▶ Interfejs użytkownika oparty na mapach lokalizacji

▶ Obsługa monitorów analogowych

▶ System zarządzania w stylu bazy danych

▶ Rozbudowana obsługa alarmów

▶ Zautomatyzowane trasy dozorowe
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System VIDOS integruje wszystkie urządzenia peryferyjne,
takie jak kamery kopułkowe i monitory analogowe. Dzięki
zastosowaniu zaawansowanych funkcji patrolowania,
automatycznych zadań zapisu i rozbudowanych funkcji
archiwizacji, system VIDOS zapewnia niespotykaną dotąd
funkcjonalność i wydajność w zastosowaniach CCTV.

Jako część większego pakietu VIDOS Pro Software Suite,
system VIDOS może działać jako klient współpracujący z
serwerem VIDOS, oferując scentralizowane zarządzanie i
sterowanie. Umożliwia to administratorowi ustawienie
różnych poziomów autoryzacji dla grup użytkowników, co
ma odzwierciedlenie w różnych uprawnieniach klienta
VIDOS do podglądu obrazu bieżącego, sterowania
obrotem, pochyleniem i zoomem (PTZ) oraz zapisem i
odtwarzaniem.

W środowiskach, gdzie sygnał z kamer IP i nadajników jest
zapisywany bezpośrednio na napędach iSCSI, a
przypisaniem pamięci masowej steruje oprogramowanie
VRM Video Recording Manager, zamiast oprogramowania
VIDOS Server można użyć oprogramowania VRM Server,
aby zapewnić spójność konfiguracji systemu.

W mniejszych zastosowaniach, gdzie wymaga się tylko
kilku użytkowników, poziomów autoryzacji, uprawnień i
priorytetów, system ten może pracować jako rozwinięty
system zarządzania, obsługujący nieograniczoną liczbę
kamer.

System VIDOS dostępny jest tylko jako oprogramowanie
obsługujące 16, 32, 64 lub nieograniczoną liczbę kamer i
monitorów. Dostępne są również 2 wstępnie
skonfigurowane wersje sprzętowe, ułatwiające i
przyspieszające integrację z innymi systemami.

VIDOS Archive Player & Exporter
Aplikacja VIDOS Archive Player & Exporter, jako część
większego pakietu VIDOS Pro Video Management
Software Suite, umożliwia niezwykle łatwe wyszukiwanie
zapisanego obrazu oraz zdarzeń i wyeksportowanie ich do
późniejszego wykorzystania. Oprogramowanie to
umożliwia operatorom odtwarzanie obrazu z dowolnego
nadajnika, sieciowego rejestratora wizyjnego NVR, napędu
iSCSI lub lokalnego dysku twardego, wyszukiwanie
sekwencji wideo, tworzenie znaczników oraz prosty
eksport sekwencji.

Aplikacja VIDOS Archive Player & Exporter zawiera łatwy
w obsłudze interfejs użytkownika, przeznaczony do
usprawnienia procesu przeglądania dostępnych nagrań,
oraz udostępnia intuicyjne funkcje czasu i kalendarza w
celu odnalezienia ważnych zdarzeń i znaczników. Czas
wyszukiwania można jeszcze skrócić poprzez
natychmiastowe przełączanie pomiędzy ekranami
odtwarzania i eksportowania. Wszystkie wyniki
wyszukiwania zebrane są w zwięzłych listach, które mogą
zostać łatwo przetworzone w celu wyeksportowania na
inne nośniki zapisu. Dzięki funkcji bezpośredniego zapisu
Direct-Burn, eksportowane pliki mogą być natychmiast
zapisane na płycie CD/DVD (jeśli dołączona jest
nagrywarka CD/DVD-RW).

Funkcja Forensic Search odtwarzacza Archive Player
pozwala przeszukiwać zarejestrowane metadane, które
zostały utworzone przez nadajniki lub kamery z funkcją
analizy zawartości obrazu (jak na przykład MOTION+,
IVMD lub IVA). Możliwość zmiany parametrów
wyszukiwania pozwala znajdować obiekty, które
początkowo nie wyzwoliły alarmu.

Jako składnik większego pakietu VIDOS Pro Software
Suite, aplikacja VIDOS Archive Player & Exporter może
współpracować z serwerem VIDOS lub serwerem VRM,
który zapewnia scentralizowane zarządzanie i sterowanie.
Umożliwia to administratorowi ustawienie uprawnień
dostępu użytkowników do kamer i nagrań za
pośrednictwem aplikacji VIDOS Archive Player & Exporter.

VIDOS Automation Interface
Interfejs VIDOS Automation Interface umożliwia zdalne
sterowanie i nadzór za pośrednictwem gniazda interfejsu.
Przypomina on interfejs programistycznych ciągów
poleceń ASCII, służący do przełączania obrazu i dźwięku,
sterowania cyfrowymi wejściami i wyjściami oraz
alarmami, sterowania przestrzenią roboczą oraz
przetwarzaniem zdarzeń. Interfejs VIDOS Automation
Interface posiada 2 podstawowe mechanizmy: jeden do
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generowania synchronicznych poleceń i drugi do odbioru
informacji o zdarzeniach. W celu autoryzacji zewnętrzna
klawiatura wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

Dostęp do interfejsu automatyzacji musi być ograniczony i
dlatego jest chroniony hasłem.

1 Klawiatura zewnętrzna

Integracja klawiatury VIDOS IntuiKey
Ergonomiczna klawiatura CCTV Bosch IntuiKey umożliwia
pełne sterowanie sieciowym systemem dozorowym.
Klawiatura IntuiKey przenosi na nowy poziom
zaawansowania możliwości sterowania wszystkimi
funkcjami systemu VIDOS, dzięki czemu nie ma
konieczności używania myszy i klawiatury komputerowej.

Łatwa migracja z systemu analogowego do cyfrowego
poprzez przełączanie kamer i monitorów za
pośrednictwem klawiatury. Sterowanie obrotem,
pochyleniem i zoomem za pośrednictwem joysticka i
wykorzystanie menu kamery do dostępu do funkcji
dodatkowych kamer AutoDome. Do przywołania położeń
zaprogramowanych i potwierdzania alarmów służą
przyciski bezpośredniego dostępu. 4 przyciski menu
zapewniają szybki dostęp do funkcji autoryzacji
użytkownika, zapisu i pojedynczych ujęć, poruszania się w
obrębie mapy lokalizacji, menu kamery i sterowania
odtwarzaniem.

Unikalna funkcja programowanych przycisków ekranowych
Bosch IntuiKey udostępnia maksymalnie 6 całkowicie
programowalnych przycisków ekranowych na każdą mapę
lokalizacji, wykorzystywanych do poruszania się po mapie
i sterowania urządzeniami.

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
W celu ułatwienia migracji istnieje możliwość połączenia
zdalnego z maksymalnie dziesięcioma klawiaturami CCTV
IntuiKey poprzez odbiorniki, takie jak VIP XD lub
VIP X1600 XFMD. Pozwala to zmniejszyć koszty oraz ilość
potrzebnego sprzętu komputerowego. Zdalne klawiatury
działają tak, jakby były podłączone bezpośrednio do stacji
roboczej VIDOS.

Dane techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe

Sprzęt Komputer PC

Procesor Pentium IV, 3,0 GHz lub szybszy

Interfejs dysku twar-
dego

IDE lub nowszy

Pamięć RAM 256 MB

System operacyjny Windows XP Home / XP Professional

Karta graficzna NVIDIA GeForce 6600

NVIDIA Quadro FX 1400

ATI RADEON X600/X800

lub lepsza

Karta sieciowa 1000 Mb/s

Karta dźwiękowa Zalecana

Oprogramowanie DirectX 9.0c

Wolne miejsce na
dysku (instalacja)

120 MB (środowisko .NET, VIDOS, VIDOS Archive
Player, Configuration Manager)

www.boschsecurity.pl
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Funkcje oprogramowania

VIDOS

Widok drzewa Konfigurowalne przez użytkownika drzewo zaso-
bów w rodzaju Eksploratora Windows

Wyświetlacz Sterowanie połączeniem metodą „przeciągnij i
upuść”

Definiowane przez użytkownika okna obrazu

Wbudowana funkcja powiększenia cyfrowego

Jednoczesny podgląd kilku strumieni wizyjnych

Podgląd w trybie pełnoekranowym

Okno sterowania obrotem i pochyleniem kamery,
ekranowe lub na obrazie

Kilka definiowanych przez użytkownika obszarów
roboczych

Przechwytywanie obrazu z okna

Dodawanie wielu monitorów zewnętrznych

Przegląd pojedynczych ujęć JPEG ze wszystkich
dołączonych urządzeń

Skanowanie sieci Funkcja automatycznego skanowania całej sieci

Przegląd pojedynczych ujęć JPEG ze wszystkich
urządzeń

Zdalne przesyłanie danych do urządzeń poprzez
sieci LAN / WAN

Łatwe przenoszenie do schowka kopii wyników
skanowania

Mapa lokalizacji Wbudowany edytor map lokalizacji

Ustawianie grafik tła (bitmapy)

Symbole definiowane przez użytkownika oraz pro-
gramowalne funkcje, np. hiperłącza

Całkowicie skalowalne, przenośne monitory pro-
gramowe

Obsługa zewnętrznych monitorów sprzętowych

Automatyczne załączanie kamery w przypadku wy-
stąpienia alarmu

Konfiguracja Określanie grup użytkowników i uprawnień użyt-
kowników

Ustawianie właściwości urządzeń

Ustawianie portów COM w urządzeniu do zdalnego
sterowania kamerami

Programowanie sekwencji kamer (Salvo)

Wyzwalacze i alarmy Tworzenie logicznych czynników wyzwalających
alarmy

Harmonogram

Zapis rejestru alarmów

Programowanie różnego rodzaju działań związa-
nych z wyzwalaniem alarmu

Wbudowany przycisk testowania alarmu

Plany alarmowe ułatwiające obsługę alarmów

Zapis Konfiguracja zapisu w nadajnikach

Jednoczesny zapis obrazu, dźwięku i danych trans-
parentnych

VIDOS

Zapis zgodnie z harmonogramem i zapis alarmowy

Funkcja zapisu pierścieniowego ustawiana dla każ-
dej kamery

Synchroniczne odtwarzanie obrazu jednocześnie z
wielu kamer

Zapis pojedynczych ujęć JPEG

Sieciowy zapis obra-
zu (opcja)

Pełen zakres funkcji zapisu sieciowego i zaawanso-
wane funkcje zapisu przy zastosowaniu modułów
VIDOS-NVR (p. odpowiednia karta katalogowa)

VIDOS Archive Player

Widok drzewa Konfigurowane przez użytkownika drzewo zasobów

Odtwarzanie Z urządzeń VIP / VideoJet, NVR i lokalnego dysku
twardego

Funkcja wyszukiwania przy użyciu kalendarza i za-
kresu czasu

Ustawienie znaczników i funkcja wyszukiwania

Wbudowana funkcja powiększenia cyfrowego

Dynamiczna linia czasu

Odtwarzanie w trybie „trick”

Tryb pełnoekranowy

Pojedyncze ujęcia w formacie JPEG z funkcją bez-
pośredniego wydruku

Eksport (opcja) Jednoczesny eksport obrazu i dźwięku z wielu na-
grań

Bezpośredni zapis na płycie CD

Forensic Search (op-
cja)

Wyszukiwanie w metadanych wygenerowanych
przez funkcję analizy zawartości obrazu

Przedefiniowanie parametrów wyszukiwania, aby
alarm wyzwalały także obiekty, które tego począt-
kowo nie powodowały

Konfiguracja Poprzez aplikację Configuration Manager

Zamówienia - informacje

VIDOSPRODEMO Pakiet demonstracyjny
VIDOS Pro
Wersje testowe VIDOS Pro Trial zawierające
drukowaną dokumentację i płytę CD

VIDOSPRODEMO

VIDOS16CH VIDOS 16 kanałów
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 16-kana-
łowa, 5 szt.

VIDOS16CH

VIDOS32CH VIDOS 32 kanały
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 32-kana-
łowa, 10 szt.

VIDOS32CH

VIDOS64CH VIDOS 64 kanały
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 64-kana-
łowa, 10 szt.

VIDOS64CH

VIDOSUNLIM VIDOS nieograniczona liczba
kanałów
Samodzielna licencja VIDOS, wersja z nie-
ograniczoną liczbą kanałów, 10 szt.

VIDOSUNLIM
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VIDOS16CH‑5P VIDOS 16 kanałów 5 szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 16-kana-
łowa, 5 szt.

VIDOS16CH-5P

VIDOS32CH‑5P VIDOS 32 kanały 5 szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 32-kana-
łowa, 5 szt.

VIDOS32CH-5P

VIDOS64CH‑5P VIDOS 64 kanały 5 szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 64-kana-
łowa, 5 szt.

VIDOS64CH-5P

VIDOSUNLIM‑5P VIDOS nieogr. 5 szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja z nie-
ograniczoną liczbą kanałów, 5 szt.

VIDOSUNLIM-5P

VIDOS16CH‑10P VIDOS 16 kanałów 10
szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 16-kana-
łowa, 10 szt.

VIDOS16CH-10P

VIDOS32CH‑10P VIDOS 32 kanały 10 szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 32-kana-
łowa, 10 szt.

VIDOS32CH-10P

VIDOS64CH‑10P VIDOS 64 kanały 10 szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja 64-kana-
łowa, 10 szt.

VIDOS64CH-10P

VIDOSUNLIM‑10P VIDOS nieogr. 10 szt.
Samodzielna licencja VIDOS, wersja z nie-
ograniczoną liczbą kanałów, 10 szt.

VIDOSUNLIM-10P

VIDOS UPGR 16 TO 32 CH
Rozszerzenie licencji VIDOS dla jednego kom-
putera z 16 do 32 kamer i monitorów

3504B100

VIDOS UPGR 16 TO 64 CH
Rozszerzenie licencji VIDOS dla jednego kom-
putera z 16 do 64 kamer i monitorów

3504B200

VIDOS UPGR 16 TO UNLIM
Rozszerzenie licencji VIDOS dla jednego kom-
putera z 16 kamer i monitorów do ich nie-
ograniczonej liczby

3504B300

VIDOS UPGR 32 TO 64 CH
Rozszerzenie licencji VIDOS dla jednego kom-
putera z 32 do 64 kamer i monitorów

3504B400

VIDOS UPGR 32 TO UNLIM
Rozszerzenie licencji VIDOS dla jednego kom-
putera z 32 kamer i monitorów do ich nie-
ograniczonej liczby

3504B500

VIDOS UPGR 64 TO UNLIM
Rozszerzenie licencji VIDOS dla jednego kom-
putera z 64 kamer i monitorów do ich nie-
ograniczonej liczby

3504B600

VIDOSCL VIDOS Licencja na
oprogramowanie klienckie
Licencja klienta VIDOS na komputer PC bez
kamer

VIDOSCL

VIDOSCL‑5P VIDOS Licencja na
oprogramowanie klienckie, 5 szt.
Licencja klienta VIDOS na komputer PC bez
kamer, 5 szt.

VIDOSCL-5P

Zamówienia - informacje

VIDOSCL‑10P VIDOS Licencja na
oprogramowanie klienckie, 10 szt.
Licencja klienta VIDOS na komputer PC bez
kamer, 10 szt.

VIDOSCL-10P

VIDOSAPEXPT AP Narzędzie eksportu
Licencja odtwarzacza Archive Player dla na-
rzędzia eksportu na komputer PC

VIDOSAPEXPT

VIDOSAPEXPT‑5P AP Narzędzie eksportu,
5 szt.
Licencja odtwarzacza Archive Player dla na-
rzędzia eksportu na komputer PC, 5 szt.

VIDOSAPEXPT-5P

VIDOSAPEXPT-10P AP narzędzie
eksportu, 10 szt.
Licencja odtwarzacza Archive Player dla na-
rzędzia eksportu na komputer PC, 10 szt.

VIDOSAPEXPT-10P

VIDOSKBD Licencja na klawiaturę IntuiKey
Licencja na klawiaturę IntuiKey

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P Licencja na klawiaturę
IntuiKey, 5 szt.
Licencja na klawiaturę IntuiKey, 5 szt.

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P Licencja na klawiaturę
IntuiKey, 10 szt.
Licencja na klawiaturę IntuiKey, 10 szt.

VIDOSKBD-10P

VIDOSAUTO VIDOS Licencja na interfejs
automatyzacji
Licencja VIDOS na interfejs automatyzacji na
komputer PC VIDOS

VIDOSAUTO

VIDOSAUTO‑5P VIDOS Licencja na
interfejs automatyzacji 5 szt.
Licencja VIDOS na interfejs automatyzacji na
komputer PC VIDOS, 5 szt.

VIDOSAUTO-5P

VIDOSAUTO‑10P VIDOS Licencja na
interfejs automatyzacji 10 szt.
Licencja VIDOS na interfejs automatyzacji na
komputer PC VIDOS, 10 szt.

VIDOSAUTO-10P

Sprzęt

Zarządzająca stacja robocza MHW-
W45M1-EL
Podstawowy klient VIDOS (zestaw lokaliza-
cyjny należy zamówić osobno)

MHW-W45M1-EL

Zarządzająca stacja robocza MHW-
W65M1-PE
Zarządzająca stacja robocza wysokiej klasy,
mały klient Bosch VIDOS (PC6) (zestaw loka-
lizacyjny należy zamówić osobno)

MHW-W65M1-PE

Zarządzająca stacja robocza MHW-
W65M1-NG
Zarządzająca stacja robocza wysokiej klasy,
mały klient Bosch VIDOS (zestaw lokalizacyj-
ny i kartę graficzną należy zamówić osobno)

MHW-W65M1-NG

www.boschsecurity.pl
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Zarządzająca stacja robocza MHW-
W67M2-HE
Zarządzająca stacja robocza o wysokich para-
metrach, duży klient Bosch VMS/VIDOS
(PC7) (zestaw lokalizacyjny należy zamówić
osobno)

MHW-W67M2-HE

Zarządzająca stacja robocza MHW-
W67M2-NG
Zarządzająca stacja robocza o wysokich para-
metrach, duży klient Bosch VMS/VIDOS (zes-
taw lokalizacyjny i kartę graficzną należy za-
mówić osobno)

MHW-W67M2-NG

Zarządzająca stacja robocza MHW-
W67M2D4-AE
Bosch VMS/VIDOS, wersja zintegrowana
(zestaw lokalizacyjny należy zamówić osob-
no)

MHW-W67M2D4-
AE

Zarządzająca stacja robocza MHW-
WQ67M4-EE
Zarządzająca stacja robocza o najwyższych
parametrach, klient Bosch VMS/VIDOS, wy-
danie specjalne (zestaw lokalizacyjny należy
zamówić osobno)

MHW-WQ67M4-EE

Programy

MVC-FAPFS
Licencja na funkcję Forensic Search IVA do
klienta Archive Player

MVC-FAPFS

Rozszerzenie VIDOS Virtual Matrix
Keyboard
Rozszerzenie IntuiKey VIDOS o 1 klawiaturę

MVC-XKBD-001

Rozszerzenie VIDOS Virtual Matrix
Keyboard (5)
Rozszerzenie IntuiKey VIDOS o 5 klawiatur

MVC-XKBD-005

Rozszerzenie VIDOS Virtual Matrix
Keyboard (10)
Rozszerzenie IntuiKey VIDOS o 10 klawiatur

MVC-XKBD-010

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by

© Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems 10 | Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
T2783094283 | Cur: pl-PL, V12, 2 Aug 2010 | Src: en-US, V0, 9 Nov 2009


	Dane techniczne
	Zamówienia - informacje
	Zamówienia - informacje
	Zamówienia - informacje
	Zamówienia - informacje

