
BVMS

Dijital video, ses ve verilerin 
IP ağı üzerinden sorunsuz bir 
şekilde yönetimi 

Neden BVMS'ye ihtiyacınız var?

▶  Herhangi bir kesinti büyük çaplı aksamalara neden olur 

▶  Tüm kurumlar canlı ve sürekli kayıt gerektirir 

▶  Basitleştirilmiş yapılandırma ve azaltılmış eğitim hayati 
öneme sahiptir

▶  Kolay kullanım çok önemlidir

BVMS her boyutta uygulamaya göre bir video gözetim çözümü 
sunarak bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olur. 

Sürüm

BVMS Viewer 500 adede kadar kameranın canlı ve kayıtlı videosuna 
erişim sağlayın

BVMS Lite 42 adede kadar kameranın yönetimi

BVMS Plus 256 adede kadar kameranın yönetimi

BVMS Professional 2.000 adede kadar kamera yönetimi

BVMS Enterprise Çok sayıda Plus ve/veya Professional sürümünü 
bağlayarak 200.000 adede kadar kameranın yönetimi

Aşağıdaki sürümler arasında seçim yapın:

Günümüzdeki zorluklar
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BVMS

Üstün video yönetimine giden yol 

▶   Dijital video ve verilerin sorunsuz bir şekilde 
yönetimi

▶   Benzersiz yerleşik esneklik

▶   Kritik arızalara karşı koruma

▶   10.000 adede kadar yeri ve 200.000 kamerayı 
takip etme

▶   100 adede kadar alt sisteme eş zamanlı erişim

▶   Video IP ürünleri ile birlikte çalışmak üzere 
tasarlandı

▶   Farklı sistem boyutları mevcuttur

Kullanıcı destek özellikleri
▶  Daha az CPU tüketimiyle birden fazla UHD akışını görüntülemek 

için GPU video kod çözme
▶  Uygulamanın yavaşlamasından endişe etmeden birden fazla 

UHD kamerayı açık tutmayı sağlayan modern teknoloji
▶  Kayıttan akıllı arama özelliği ile önemli olayları kolayca 

bulabilirsiniz
▶  Bilinen ilgili kişileri tanımak için kişi tanıma*
▶  Nesneleri etkin bir şekilde takip etmek için kolay PTZ kontrolü
▶  Yerleşimi ihtiyaçlarına göre ayarlamak için bağımsız görüntü 

paneli ve alarm kurulumu

En iyi Bosch video donanımı
▶  BVMS, diğer tüm VMS'lerden daha fazla Bosch video donanım 

özelliğini destekler
▶  Bosch kameralar ile en iyi görüntü, akıllı bant genişliği yönetimi 

ve üstün kullanıcı verimliliği

Kamera

iSCSI (birincil)

Karmaşık BT ortamları ile uyumluluk
▶  LDAP entegrasyonu ve Hyper-V ile sunucu artıklığı da dahil 

olmak üzere kurulumdan yapılandırmaya tam uyumluluk

Açıklık ve entegrasyon
▶  üçüncü taraf kameraları ve depolama alanları ile

–  ONVIF Profile S onaylı istemci
▶ Building Integration System (BIS) ve diğer PSIM sistemleri ile
▶ Kartlı Geçiş Yönetim Sistemi ile
▶ Intelligent Insights ile
▶ B ve G serisi hırsız alarm panelleri ile
▶  güçlü entegrasyon araçları üzerinden diğer üçüncü taraf 

donanım ve yazılım ile

Bosch VMS 7/24 çalışır – operasyonun kritik olduğu dinamik sektörlerde hizmet vermenize yardımcı olmak için hazırdır.
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Eğer: O zaman:

Video Recording Manager 
arızalanırsa

Kameralar bağımsız olarak kayıt yapar

Birincil depolama arızalanırsa Kamera otomatik olarak İkincil 
Depolamaya kayıt yapar

Birincil ve ikincil depolama 
arızalanırsa

Yansıtma kayıt kullanılabilir

IP kamera ağı çökerse Kayıt SD karta kaydedilir ve ağ tekrar 
yedeklendiğinde "boşluklar doldurulur"

Yönetim Sunucusu arızalanırsa Alarmlar ve durum denetimi hariç olmak 
üzere operatör istemcisi temel işlevleri 
hala kullanılabilir

Maksimum esneklik
▶  Sürekli canlı ve oynatım – ne tür kesinti veya arıza 

meydana gelirse gelsin
▶  Ek yedek cihaza gerek yoktur

Daha az toplam sahip olma maliyeti
▶  Tek bir Video Recording Manager ile 2.000 adede kadar 

kamera bakım ve enerji tasarrufu sağlar
▶  Tam Akıllı akış desteği sahneye bağlı olarak bit hızını %80'e 

kadar azaltır

Ölçeklendirilebilirlik
▶  İhtiyaçlarınızla birlikte büyüyen ölçeklenebilir bir çözüm
▶  BVMS Viewer-Plus, Professional veya Enterprise ile kolayca 

yükseltilebilirken aynı görünüme ve kullanım hissine sahip 
olması sayesinde kullanıcı eğitimine gerek olmaz 

* Ek bilgi için lütfen bölgenizdeki satış temsilcisiyle iletişime geçin.


