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Vigilant NetView Command

NetView Command™
Estação de controlo de gestão de segurança

Video Management

Características
Operação de ecrã táctil acompanhada por joystick CCTV
tradicional
A aplicação de mapeamento da instalação fornece a
localização física das câmaras
GUI de fácil utilização com resolução elevada
Revisão imediata de qualquer vídeo de transmissão directa ou
gravado
Suporte de matriz analógica, adicionando capacidades de
reprodução total
Ligação e controlo de múltiplos monitores através da rede
Configuração e personalização fácil
Protecção de início de sessão
Suporte de canais de vídeo ilimitados
Suporte para “video-wall”

Benefícios chave
Estação de controlo unificada de fácil utilização utilizando a
totalidade da solução de vigilância da estação
Segurança extremidade a extremidade, com sistema de
segurança e vigilância totalmente digital ou híbrido
Acesso imediato a vídeo de transmissão directa e gravado a
partir de qualquer câmara em qualquer monitor
Revisão imediata de qualquer vídeo de transmissão directa
ou gravado
Suporte de matriz analógica, adicionando capacidades de
reprodução total
Ligação e controlo de múltiplos monitores através da rede
Fornece ao utilizador a perspectiva geográfica e de
localização das câmaras instaladas
Combina matrizes virtuais e analógicas para obter uma
solução unificada única
Escalável até canais ilimitados para protecção do
investimento

A estação de controlo de gestão Vigilant™ NetView Command
combina uma interface gráfica de utilizador (GUI) de ecrã táctil,
teclado CCTV tradicional e planos de instalação em 2D de resolução
elevada numa estação de controlo uniformizada única. Permite
ao pessoal de segurança a utilização total das suas soluções de
vigilância, optimização da tomada de decisões e redução significativa
da probabilidade de erro humano. A exibição gráfica do NetView
Command da instalação e do controlo interactivo das câmaras na
instalação permite aos seus operadores de segurança ir além dos
desafios das tarefas de segurança e de vigilância cada vez mais
complexas.
Ao utilizar o NetView Command, os operadores podem agora navegar
eficazmente a instalação com o intuito de ordenar, visualizar ou
gerir, imediatamente, vídeos de transmissão directa ou gravado em
monitores múltiplos. Ao fornecer uma estação de controlo dinâmica
e única, o NetView Command adequa-se perfeitamente à gestão
de uma matriz analógica combinada com uma solução IP digital da
Vigilant.
O NetView Command é completamente compatível com a estação de
administrador e consulta ViewStation™ da Vigilant, com os servidores
de vídeo IP NetStream™ e NetVR™, com as soluções de análise de
conteúdo do NetStream Analytics bem como com as soluções de NVR
e DVR da Vigilant.

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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