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Vigilant NetView Command

NetView Command™
Bedieningsstation voor beveiligingsbeheer

Video Management

Kenmerken
Touchscreenbediening in combinatie met een traditionele
CCTV-joystick

Het

beheerbedieningsstation

combineert

een

intuïtieve

Vigilant™

NetView

grafische

Command

gebruikersinterface

(GUI) met touchscreen, een traditioneel CCTV-toetsenbord en

Toepassing voor locatietoewijzing die de fysieke locatie van
cerma’s vermeldt

2D-locatieplannen met een hoge resolutie in één gecombineerd

Gebruiksvriendelijke GUI met hoge resolutie

om hun bewakingsoplossing volledig te gebruiken, optimaliseerd

Onmiddellijke beoordeling van alle live of opgenomen
videobeelden

het beslissingsproces en reduceert de kans op menselijke fouten

Ondersteuning voor analoge matrix voor volledige
afspeelmogelijkheden

interactieve bediening van de camera’s op de locatie met NetView

Verbind en bedien meerdere beeldschermen via het netwerk
Eenvoudige configuratie en aanpassing

bedieningsstation. het geeft beveiligingspersoneel de mogelijkheid

aanzienlijk. Dankzij de grafische weergave van de locatie en de
Command kan uw beveiligingspersoneel het hoofd bieden aan de
meer en meer complexe beveilings- en bewakingstaken.

Aanmeldingsbeveiliging

Met NetView Command kunnen operators nu efficiënt navigeren

Ondersteuning van onbeperkte videokanalen

in de locatie om live of opgenomen videobeelden onmiddellijk te

Ondersteuning van een videomuur

sorteren, te bekijken en te beheren. NetView Command biedt één
naadloos bedieningsstation en is hierdoor perfect geschikt om te

Belangrijkste voordelen
Gebruiksvriendelijk gecombineerd bedieningsstation dat
gebruikmaakt van alle functies van de bewakingsoplossing.

werken met een analoge matrix in combinatie met een digitale IPoplossing van Vigilant.
NetView Command is volledig compatibel met het beheer- en

Volledig hybride of volledig digitaal beveiligings- en
bewakingssysteem

aanvraagstation

Directe toegang tot live en opgenomen videobeelden vanaf
elke camera op elk beeldscherm

Vigilant en alle NVR- en DVR-oplossingen van Vigilant.

Onmiddellijke beoordeling van alle live of opgenomen
videobeelden
Ondersteuning voor analoge matrix voor volledige
afspeelmogelijkheden
Verbind en bedien meerdere beeldschermen via het netwerk
Geeft de gebruiker de locatie en het geografische perspectief
van de geplaatste camera’s
Combineert virtuele en analoge matrices in één
gecombineerde oplossing
Schaalbaar naar onbeperkte kanalen om uw investering te
beschermen

ViewStation™,

NetStream™

en

NetVR™

IP-

videoservers, de inhoudsanalyse van NetStream Analytics van

Technical Highlights
IP Cameras

NetView Lite

NetStream
IP Cameras with
on-board analytics

Analog Cameras

Ethernet
Switch
NetStream
Hybrid NVR

Fiber
10/100/1000Mbps

Ethernet
Switch/Router

Low bandwidth

Internet
NetVR Network Video Server
with integrated RAID storage

Low bandwidth
Remote
Gateway
Server
RemoteViewer
for
Remote Access
NetView
IP Control Room Matrix and
NetStream Analytics

NetView Command
with Touch Screen

ViewStation
Query & Investigation

Central Monitoring Station / Control Center
General Specifications
CPU

Intel® Core™ 2 Duo CPU E7200 @ 2.50GHz (2 CPUs)

Memory

1024MB RAM

Hard Drive

120GB

Video Adapter

512MB minimum

Network Adapter

10/100 Mbps (Intel or equivalent)

Monitor

17” touchscreen, 1280 x 1024 resolution

O/S

Microsoft XP Professional SP-2

* All technical specifications are subject to change without prior notice.

Ordering Information
NetView Command management control station combines an intuitive, touch-screen Graphical User Interface (GUI), traditional CCTV keyboard, and high resolution
2D site plans into a single, uniformed control station.
Part#

Description

500-00226

17 Inch Touch screen for NetView Command (1280X1024) resolution enabled

700-06620

NetView Command - Command and site mapping system for Vigilant NetView Virtual Matrix including HW (PC based only without monitor) and PTZ USB Joystick
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