Por que você precisa do BVMS?
Desafios atuais
▶ Qualquer período de inatividade causa interrupções
importantes
▶ Todas as empresas exigem gravação ao vivo e contínua
▶ Configuração simplificada e treinamento reduzido são
vitais
▶ Uma operação fácil é fundamental
O BVMS ajuda você a superar esses desafios fornecendo uma
solução de vigilância por vídeo para aplicações de qualquer tamanho. Escolha entre as seguintes edições:
Edição
BVMS Viewer

Acesso a vídeo ao vivo e gravado de até 500 câmeras

BVMS Lite

Gerenciamento de até 42 câmeras

BVMS Plus

Gerenciamento de até 256 câmeras

BVMS Professional Gerenciamento de até 2.000 câmeras
BVMS Enterprise

Gerenciamento de até 200.000 câmeras conectando
várias edições Plus e/ou Professional
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Gerenciamento contínuo de
vídeo, áudio e dados digitais
por uma rede IP

BVMS
Seu caminho para o melhor
gerenciamento de vídeo
Servidor de
gerenciamento

▶ Gerenciamento contínuo de vídeo, áudio e
dados digitais

Cliente de
operador
Câmera

▶ Uma resiliência incorporada única
▶ Proteção contra falhas críticas
▶ Monitoramento de 10.000 locais e 200.000 câmeras

iSCSI
(primária)
Video Recording
Manager

iSCSI (espelho)

▶ Acesso simultâneo a até 100 subsistemas
▶ Projetado para funcionar com produtos de vídeo IP
▶ Disponibilidade em tamanhos de sistema diferentes

iSCSI
(secundária)

Resiliência máxima
▶ Continuamente ao vivo e em reprodução — não importa o tipo
de interrupção ou falha que ocorra
▶ Sem a necessidade de dispositivos adicionais redundantes
Se:

Então:

Há falha no Video Recording
Manager

As câmeras gravam de forma
independente

Há falha no armazenamento
principal

A câmera grava automaticamente no
armazenamento secundário

Há falha nos armazenamentos
primário e secundário

A gravação em espelho está disponível

A rede está inativa para câmera IP

O cartão SD salva as gravações e
"preenche as lacunas" quando a rede
está ativa novamente

Há falha no servidor de
gerenciamento

As funções básicas ainda estão disponíveis no cliente do operador, excluindo a supervisão de alarmes e status

Custo total de propriedade reduzido
▶ Até 2.000 câmeras com um único Video Recording Manager
resultam em economia de energia e de manutenção
▶ Suporte completo para transmissão inteligente a fim de
reduzir a taxa de bits em até 80%, dependendo da cena

Recursos de suporte ao operador
▶ Decodificação de GPU para exibir vários fluxos UHD com
menos consumo de CPU
▶ Streamlining para manter várias câmeras UHD abertas sem se
preocupar em diminuir a velocidade do aplicativo
▶ Pesquisa forense para encontrar facilmente incidentes
específicos
▶ Identificação de pessoas para reconhecer pessoas de interesse
conhecidas*
▶ Controle fácil de PTZ para controlar objetos com eficiência
▶ Configuração individual de painéis de imagem e alarmes para
adaptar o layout às suas necessidades
O melhor do hardware de vídeo da Bosch
▶ O BVMS oferece suporte a mais recursos de hardware de vídeo
da Bosch que qualquer outro VMS
▶ A melhor imagem, gerenciamento inteligente de largura de
banda e o máximo de eficiência do usuário com câmeras Bosch

Compatibilidade com ambientes de TI complexos
▶ Compatibilidade completa da instalação à configuração,
incluindo integração com LDAP e redundância de servidor
com o Hyper-V
Abertura e integração
▶ com câmeras e armazenamento de terceiros
– cliente com certificação ONVIF Profile S
▶ com o Building Integration System (BIS) e outros
sistemas PSIM
▶ com Access Management System
▶ com Intelligent Insights
▶ com painéis de controle de intrusão das Séries B e G
▶ com outros hardwares e softwares de terceiros por meio
de ferramentas avançadas de integração

O Bosch VMS oferece tempo de atividade de 24 horas, 7 dias por semana — pronto para ajudar você a atender setores dinâmicos
nos quais a operação é essencial.

Escalabilidade
▶	Uma solução expansível que cresce junto com suas
necessidades
▶	Do BVMS Viewer ao Lite, Plus, Professional ou Enterprise,
ele pode ser atualizado com facilidade ao mesmo tempo
que mantém o mesmo visual para que nenhum treinamento
adicional de operador seja necessário

Aeroportos

Áreas de metrô

Edifícios
comerciais

Grandes indústrias e
empresas comerciais

* Para mais informações, contate seu representante de vendas local.

Cidades
inteligentes

Governos de alta
segurança

Usinas de
energia

Controle de
fronteiras

