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ЕФЕКТИВНОСТ
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Next level of Availability, p. 12
ДОСТЪПНОСТ

Една открита VMS платформа от AxxonSoft
Неограничен брой камери, сървъри и отдалечени клиенти
iOS, Android и отдалечени WEB клиентски приложения
Поддръжка на повече от 1000 модела IP камери, а също и аналогови камери
Нов безплатен апгрейт (Drivers Pack) за IP камери с периодичност 6 седмици
Интерактивна 3D карта за точно разполагане на камерите
Уникални инструменти за бързо извличане на видеокадри от архивите
Безплатни иновативни инструменти за видеоанализ
Просто ценообразуване – пълна функционалност на системата при всички версии
Отсъствие на такси за поддръжка – безплатна поддръжка и безплатен апгрейт
Безплатна версия с поддръжка до 16 камери

"Axxon Next is, quite frankly, something of
a line in the sand for VMS options. It packages together a
clean and intuitive interface with
a good degree of functionality and flexibility."

By Benchmark magazine
November 2012

Next level of performance

Производителност

Файлова система SolidStore:
• Бърз достъп до данните и пълна липса на фрагментация
• Най-висока надеждност за съхранение на архива
• Удължаване живота на твърдия диск

WATCH VIDEO

Динамичен избор на потока
от камерите към клиентски терминал:
• Автоматично превключване между потоците,
в зависимост от резолюцията, с която се показва
видеоизображението

● ● Experience the Next

• Намаляване на натоварването на мрежата
и на процесора на клиентския терминал
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Рекомпресия на
видеоизображението на сървър:
• Декомпресия на видеоизображението от камерата с последващо компресиране
на сървъра с кодек Motion Wavelet
• Разпределение на видеото на множество клиенти с точната разделителна способност
и честотата на кадрите, без да се налага повторна рекомпресия
• Икономия на  мрежови ресурси и намаляване на натоварването
на процесора на клиентските терминали

Прореждане на видео потока към детектора:
• Декомпресия не на целия видеопоток а само на отделни кадри
при скорост, достатъчна за работата на детектора
• Намаляване на натоварването
на сървърния процесор

A module crash
causes the system
to crash

Module crashes
and is restarted

Надеждност

Микро-модулна
архитектура:
• Висока надеждност поради факта,
че за всяка функция в системата
отговаря отделен микро-модул

Standard
architecture

Micromodule
architecture

• При авария на системата,
автоматично рестартиране само на
един микро-модул без това да влияе
на  работата на системата като цяло
• Леснота  за тестване на микромодулите, позволяваща по-чести
релизи на нови, по-стабилни версии

WATCH VIDEO

● ● Experience the Next

Next level of reliability

на продукта
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Next level of

Ефективност

Разделяне на кадрите:
• Разделяне на видеодиапазона  на равни интервали с показване
на първия кадър на всеки интервал
• Детайлизация - избор на един от получените интервали и неговото
повторно разбиване само с едно кликване
• Намиране на нужният кадър в архива само с няколко кликвания

● ● Experience the Next

Search range: 13/03/2013 09:00:00 AM – 13/03/2013 11:00:00 AM
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09:17:34.371 AM

09:19:12.003 AM

09:22:40.022 AM

09:23:02.107 AM

Търсене в архивите на събитията:
• Показване предварителен преглед на всички видеокадри
съответстващи на избрания тип събитие
• Избор на един или повече типа събития: сработване на детектори,
начало на запис, тревожни събития
• Бърз преглед на всички видове клипове  и да намиране на нужния

Търсене в архива по коментари:
• Възможност за вмъкване
на  коментар в текстова рамка, обхвата
на запис или алармата
• Указване на точка или област в кадъра,
за която се отнася коментара
• Бързо търсене на видеотокадри  
по текста на коментариите

Интелигентно търсене
по критерии MomentQuest2:
• Търсене по критерии: пресичане на
линия, движението в зона, преход от
зона в зона, цвят, размера на обекта,
и т.н.
• Критериите се определят
непосредственно преди търсенето,
няма необходимост от предварителна
настройка на детекторите

Автоматизирано маркиране:
• Записване заявки MomentQuest2 и бърз достъп
до тях от разделите
• Присвояване на заявките на логически имена
на английски език
• Възможност за редактиране на заявки

WATCH VIDEO

● ● Experience the Next

• Висока скорост на работа
благодарение на търсене
по метаданни, формирани
едновременно със записа
на видеото
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Time Compressor:

• Едновременна визуализация на всички движещи се обекти
в кадър за избран период
• Съкращаване на  времето за търсене на необходимите обекти
в десетки пъти

● ● Experience the Next

• Моментален преход към търсения в архива файл в нормален
режим на работа

6

WATCH VIDEO

97 s

12 s

Next level of usability

Удобство

Интерактивна 3D-карта:
• Рационалнна комбинация от план на
наблюдавания обект и видео в един
прозорец
• Визуална представа
за местоположението на камерите
на обекта, и тяхно управление
с помощта на  контекстно меню
• Моментално определяне на
разположението на интересуваща
ни камера

● ● Experience the Next

WATCH VIDEO
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Dive Mode:
• Видео- наслагване на картата, съвместяване на предметите в кадъра
и техните изображения на плана
• Нагледно съответствие на движението на обектите в кадъра и тяхното
преместване в реалното пространство
• Поддръжка на фиксирани и рибешко око камери, превключване между
камерите в режим Dive Mode

Интеграция с Google Maps:
• Използване на Google Maps, като план на обекта

● ● Experience the Next

• Икономия на  време за създаване на план на обектите,
автоматични актуализации на картата
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• Мащабиране на картата
и преместване по нея,
зареждане на данни
от интернет в реално време

Next level of functionality

Функционалност

Редактируемо разположение на камерите:
• Създаване всякъкви конфигурации на
итерфейса
• Показване на  видео от всякакъв формат
в един интерфейс: 4:3, 16:9, панорама

PANORAMA

• Запомняне на  функцията за цифрово
увеличение за всяка камера
16:9

16:9

4:3
16:9

Настройка на прозорци
в допълнителните монитори:
• Конфигуриране настройките на  допълнителен монитор в главния компютърен
монитор
• Манипулацията за настройка не са видими на допълнителния монитор

● ● Experience the Next

• Мигновенно показване на новото оформление на допълнителния
монитор без да се прекъсва неговата работа
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Поддръжка на обективи
тип «рибешко око»:
• Преобразуване на изкривено
от обектива видео  с ресурсите
на видеокартата
• Получаване от обектива на няколко
неподвижни изображения от всякакъв
формат и виртуални PTZ-камери
• Поддръжка на обикновенни обективи
тип «рибешко око» и панорамни
обективи от типа  ImmerVision

Управление
на виртуална
PTZ-камери с карти:
• Позициониране на виртуални
поворотни (ePTZ) камери в избраната
върху картата точка, по клик
• Удобен и интуитивен контрол на
камерите

● ● Experience the Next

Авто Zoom:
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• Автоматично цифрово увеличение
и «водене» на обекта
• Промяна значенията  на цифрово
увеличение в зависимост от броя на
обектите в кадър
• Работа с фиксирани камери
и виртуални PTZ-камери

Панели:
Показване на дисплея важна информация в сбита форма

Health Board - състоянието и конфигурацията на сървърите и свързаните камери
Events Board - списък на системните събития в съответствие с конфигурацията на
потребителски филтър
Counter Board - броя на събитията от избрания вид под формата на графика и
числови стойности

Видео Анализ:
• 10 безплатни видеодетектори са включени във всеки лиценз
• Удобна и интерактивна настройка на  видеодетекторите

● ● Experience the Next

• Гъвкава и лесна настройка на реакциите на системата при сработване
на детектори

WATCH VIDEO
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Next level of availability

Достъпност

Предимства:

Download Free!

• Безплатна техническа помощ
• Безплатни актуализации
• Фиксирана цена за видеоканал
• Безплатна версия - 1 сървър, 16 канала, 1 TB за видео архивите, видео анализ

PRICE ($)

4000

Free 16 channel version

30 000
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Axxon Next
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16

26

LOW-END

48

256

64

MID-RANGE

CHANNELS

ENTERPRISE

Axxon Next offers complete functionality,
even on one-channel systems
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