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VIDOS Server představuje výkonné srdce profesionálních
IP bezpečnostních a video monitorovacích řešení a
systémů pro zpracování poplachů. Ve spojení s klienty
VIDOS uživatelům umožňuje správu a provozování
komplexních aplikací typu klient/server. VIDOS Server
zaručuje, že tyto aplikace s kritickým provozem plně využijí
redundanci serveru k zachování extrémně vysokých úrovní
spolehlivosti.

Jako součást softwarového balíku VIDOS Pro Software
Suite umožňuje VIDOS Server centralizovanou správu a
řízení v hierarchické struktuře. To administrátorovi
umožňuje nastavit různé úrovně autorizace a oprávnění
pro skupiny uživatelů definující přístupy všech VIDOS
klientů a uživatelů ke konfiguraci, sledování živého obrazu,
ovládání otočných (PTZ) kamer, nahrávání a přehrávání
záznamů.

VIDOS je možné nakonfigurovat jako hlavní (master)
server nebo uživatelský server, jehož účelem je být
jediným centrálním místem pro všechny uživatele a
skupiny uživatelů. Konfigurace obou typů mohou být
zálohovány jinými servery nakonfigurovanými jako záložní
servery.

VIDOS Server
▶ Neomezený počet uživatelů

▶ Správa uživatelů se 32 skupinami uživatelů

▶ Řízení přístupu k zařízením

▶ Hierarchická struktura serveru

▶ Až dva záložní servery na jeden server

▶ Přístup do standardních databází

▶ Zaznamenání a správa událostí

www.boschsecuritysystems.cz
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VIDOS Server může být také ve spojení s dalšími hlavními
(master) servery, což návrhářům systémů průmyslové
televize CCTV umožňuje vytváření komplexních, rozsáhlých
a redundantních monitorovacích sítí s jedinečnou
konfigurací v rámci celého systému.

Tento software je spolu s dalšími výkonnými
komponentami softwarového balíku VIDOS Pro Software
Suite, jako jsou aplikace Configuration Manager, VIDOS,
VIDOS Lite Viewer, Archive Player and Exporter a VIDOS
Monitor Wall, ideální pro aplikace průmyslové televize
všech velikostí.

VIDOS Server je k dispozici jako software, který je možno
licencovat pro podporu potenciálně neomezeného počtu
uživatelů. Lze jej nainstalovat na klientskou pracovní
stanici VIDOS a - podle požadovaného výkonu - provozovat
na pozadí klienta VIDOS nebo na samostatném serveru.
Pro větší pohodlí je možné také zvolit předem
nakonfigurovaná hardwarová řešení.

Technické specifikace

Systémové požadavky

Hardware Osobní počítač

Procesor Pentium IV, 1,8 GHz nebo lepší

Rozhraní pevného disku IDE nebo lepší

Paměť RAM 256 MB

Operační systém Windows XP Home/XP Professional

Windows 2000 SP3 (32bitový)

Windows Server 2003 (32bitový)

Síťová karta Ethernet 100 Mb

Volné místo na disku (pro
instalaci)

75 MB (VIDOS Server, Configuration Mana-
ger, prostředí .NET, MPEG ActiveX)

Funkce softwaru

Správa uživatelů 32 skupin uživatelů

Neomezený počet uživatelů

Priority každé skupiny uživatelů (dynamická
přístupová práva)

Správa zařízení Seznam zařízení příslušejících k tomuto se-
rveru

Práva přístupu k jednotlivým kamerám pro
každou skupinu uživatelů (statická přístupo-
vá práva)

Oprávnění skupiny uživatelů lze nastavit na

- Sledování živého obrazu

- Sledování a ovládání PTZ

- Zamítnutí

- Bez přístupu

Struktura Hierarchická struktura se spojením s více
dalšími hlavními (master) servery

Centrální server uživatelů, z něhož se získá-
vají informace o skupinách uživatelů a jed-
notlivých uživatelích

Až 2 záložní servery na jeden hlavní (ma-
ster) nebo uživatelský server

Konfigurace Prostřednictvím programu Configuration
Manager

Informace o objednání

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro Demo
Package
VIDOS Pro zkušební verze včetně tištěné do-
kumentace a CD

VIDOSPRODEMO

VIDOSSRV10CAM VIDOS Server Base
Pack
VIDOS Server základní balík s licencí pro 10
kamer

VIDOSSRV10CAM

VIDOSSRV‑5P VIDOS Server Base Pack,
5 kusů
VIDOS Server základní balík s licencí pro 10
kamer 5 kusů

VIDOSSRV-5P

VIDOSSRV‑10P VIDOS Server Base Pack,
10 kusů
VIDOS Server základní balík s licencí pro 10
kamer 10 kusů

VIDOSSRV-10P

VIDOSSRVBK VIDOS Backup Server
VIDOS Backup Server licence

VIDOSSRVBK

VIDOSSRVBK‑5P VIDOS Backup SRV,
5 kusů
VIDOS Backup Server licence 5 kusů

VIDOSSRVBK-5P

VIDOSSRVBK‑10P VIDOS Backup SRV,
10 kusů
VIDOS Backup Server licence 10 kusů

VIDOSSRVBK-10P

VIDOS SRV 16 CAM UPGR
VIDOS Server licence pro aktualizaci o 16 ka-
mer

VIDOSSRV16CAM

VIDOS SRV 50 CAM UPGR
VIDOS Server licence pro aktualizaci o 50 ka-
mer

VIDOSSRV50CAM

VIDOS SRV 100 CAM UPGR
VIDOS Server licence pro aktualizaci o
100 kamer

VIDOSSRVCAM100

VIDOS SRV 250 CAM UPGR
VIDOS Server licence pro aktualizaci o
250 kamer

VIDOSSRVCAM250

VIDOS SRV 500 CAM UPGR
VIDOS Server licence pro aktualizaci o
500 kamer

VIDOSSRVCAM500
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