Waarom hebt u BVMS nodig?
De uitdagingen van vandaag de dag
▶ Elke stilstand leidt tot ernstige verstoringen
▶ Elke onderneming heeft behoefte aan live en continue
opnamen
▶ Vereenvoudigde configuratie en lagere trainingsvereisten
zijn essentieel
▶ Een eenvoudige bediening staat voorop
BVMS helpt u het hoofd te bieden aan deze uitdagingen door u een
oplossing voor videobewaking voor elke toepassingsgrootte te
bieden.
U kunt kiezen uit de volgende edities:
Editie
BVMS Viewer

Toegang tot live en opgenomen beelden van maximaal
500 camera's

BVMS Lite

Beheer van maximaal 42 camera's

BVMS Plus

Beheer van maximaal 256 camera's

BVMS Professional Beheer van maximaal 2000 camera's
BVMS Enterprise

Beheer van maximaal 200.000 camera's door
verschillende Plus- en/of Professional-edities met
elkaar te verbinden
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Naadloos beheer van digitale
video, audio en gegevens
over een IP-netwerk

BVMS
Uw pad naar superieur videobeheer
Beheerserver

▶ Naadloos beheer van digitale video en gegevens

Operatorclient

▶ Unieke ingebouwde flexibiliteit

Camera

▶ Bescherming tegen kritieke storingen
▶ Bewaking van maximaal 10.000 locaties en 200.000
camera's
▶ Gelijktijdige toegang tot maximaal 100 subsystemen

iSCSI (primair)

▶ Ontworpen voor gebruik met video-IP-producten
Video Recording
Manager

iSCSI
(gespiegeld)

▶ Beschikbaar in verschillende systeemgrootten

iSCSI (secundair)

Maximale flexibiliteit
▶ Continue live- en afgespeelde beelden, welk type
onderbreking of storing ook optreedt
▶ Geen aanvullende redundante apparaten vereist
Als:

Dan:

Video Recording Manager uitvalt

Nemen camera's zelfstandig op

Primaire opslag uitvalt

Neemt de camera automatisch op op de
secundaire opslag

Primaire en secundaire opslag uitvallen

Is gespiegelde opname beschikbaar

Netwerk uitvalt voor IP-camera

Wordt de opname opgenomen op SDkaart en worden de 'gaten opgevuld'
zodra het netwerk weer beschikbaar is

De beheerserver uitvalt

Zijn de kernfuncties nog steeds beschikbaar vanaf de operatorclient, met uitzondering van alarmen en statusbewaking

Lagere totale operationele kosten
▶ Combinatie van maximaal 2000 camera's met één enkele
Video Recording Manager resulteert in onderhouds- en
energiebesparingen
▶ Volledige ondersteuning van Intelligent Streaming voor een
verlaging van de bitrate tot 80%, afhankelijk van de scène

Operatorondersteunende functies
▶ GPU-decodering voor weergave van meerdere UHD-streams
met een lager CPU-verbruik
▶ Streamlining om meerdere UHD-camera's open te houden
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat de toepassing
hierdoor trager wordt
▶ Vind gemakkelijk specifieke incidenten met Forensisch Zoeken
▶ Persoonsidentificatie om bekende te volgen personen te
identificeren*
▶ Eenvoudige besturing voor draaien/kantelen/zoomen voor
efficiënte tracering van objecten
▶ Afzonderlijke instelling van beeldvensters en alarmen, zodat u
de indeling kunt aanpassen aan uw behoeften
Videohardware van Bosch op zijn best
▶ BVMS ondersteunt meer functies van Bosch videohardware
dan enig ander VMS
▶ Beste beeldkwaliteit, slim bandbreedtebeheer en uitstekende

gebruikersefficiëntie met Bosch camera's
Compatibiliteit met complexe IT-omgevingen
▶ Volledige compatibiliteit van installatie tot configuratie,
inclusief LDAP-integratie en serverredundantie met Hyper-V
Openheid en integratie
▶ met camera's en opslag van andere fabrikanten
– ONVIF Profile S-gecertificeerde client
▶ met het Building Integration System (BIS) en andere PSIMsystemen
▶ met Access Management System
▶ met Intelligent Insights
▶ met B en G Series inbraak controle panelen
▶ met andere hardware en software van derden via krachtige
integratiehulpmiddelen

Bosch VMS biedt 24/7 uptime – klaar om u te helpen dynamische industrieën van dienst te zijn waarbij een ongestoorde werking essentieel is.

Schaalbaarheid
▶ Een schaalbare oplossing die meegroeit met uw behoeften
▶ Van BVMS Viewer naar Lite, Plus, Professional of Enterprise,
de oplossing kan eenvoudig worden geüpgraded, met
dezelfde interface en bediening, zodat geen verdere
operatortraining nodig is

Luchthavens

Metro

Commerciële
gebouwen

Grote industriële en
commerciële
ondernemingen

* Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

Slimme
steden

Overheidsgebouwen
met hoge
beveiligingseisen

Energiecentrales

Grenscontrole

