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Nyílt platformú VMS az AxxonSoft-tól
Korlátlan számú kamera, szerver és távoli elérés
IOS, Android és távoli web kliensalkalmazások
Több mint 1500 IP és analóg kamera támogatása
Új IP kamera driver csomag minden 6. héten teljesen ingyen
Interaktív 3D térkép a kamerák helyének meghatározásához
Egyedülálló eszközök a felvételek gyors visszakereséséhez
Fejlett video analitika teljesen ingyen
Alacsony ár - teljes funkcionalitás bármely rendszerhez
Nincsenek karbantartási költségek: ingyenes háttértámogatás és frissítés
Ingyenes 16 csatornás verzió

"Az Axxon Next VMS lehetőségei olyanok, mint
a vonal a homokban. Ötvözi a tiszta és intuitív
felületeket a magas fokú funkcionalitással
és rugalmassággal."

Benchmark magazin

A teljesítmény következő szintje

SolidStore fájl rendszer
• Gyors fájl hozzáférés, töredezettség nélkül
• Páratlan megbízhatóság a video tárolásban
• Legjobb merevlemez-élettartam elősegítése

Solid Store
Zöld Stream

VIDEO
MEGTEKINTÉSE

• Automatikusan átvált a video streamek között a kamera
élőképek felbontása alapján
• Csökkenti a CPU-t és a hálózat terheltségét

Video szűrése az érzékelő
eszközök számára
● ● EXPERIENCE THE NEXT

• A video érzékelő eszközöknek csupán csak framekre van szüksége, nem a teljes
streamre: kulcsframek (H.264, MPEG) vagy 2fps (MJPEG)
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• Csökkenti a szerver CPU terheltségét, amikor az érzékelő eszközök használatban
vannak

A videó újratömörítése a szerveren
• A kamera felvétele tömörítetlen és a Motion Wavelet
kodekkel tömörített a szerveren
• Az egyszer tömörített felvétel elküldhető egy másik
kliensre a szükséges felbontásban és frame rátában
• Csökkenti a CPU és a hálózat terheltségét

Megbízhatóság következő szintje

Mikromodul architektúra
Rendszer összeomlása
és újraindítása

• Jobb megbízhatóság - minden
rendszerfunkciót egy külön
mikromodul hajt végre
• Ha hiba lép fel, akkor csak
a kérdéses mikromudul indul újra
anélkül, hogy érintené
a rendszer átfogó funkcionalitását

Hagyományos
architektúra

Mikromodul
architektúra

VIDEO
MEGTEKINTÉSE

• Az egyszerű mikro modul teszt
hamarabb lehetővé teszi
a stabil új verziók megjelenését
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A modul összeomlása
a rendszer összeomlását okozza
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Hatékonyság következő szintje

Fejlett ikonkeresés
• A felvételből azonos méretű intervallumokat vág ki, ahol minden intervallumnak
az első képkockáját megjeleníti
• További részletért válassza ki a kívánt intervallumot és kattintson rá
• Találja meg a felvételből a keresett momentumot csupán pár kattintásból
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Search range: 13/03/2013 09:00:00 AM – 13/03/2013 11:00:00 AM

4

09:17:34.371 AM

09:19:12.003 AM

09:22:40.022 AM

09:23:02.107 AM

Esemény alapú archív keresés
• Tekintse meg a képernyőn a kiválasztott esemény típusokkal egyező felvételeket

Válasszon ki egy vagy több eseménytípust:
• érzékelés vezérelt, rögzítés indítása, riasztások
• Gyors szinapszisú felvétel típusok, gyors eseménymeghatározás

Komment alapú archív keresés
• Adjon hozzá szöveges kommenteket a
frame-hez, videóhoz vagy riasztáshoz
• Jelöljön ki részeket vagy területeket a
frame-en, ami a kommenthez tartozik
• Gyors keresés a felvételen, szöveges
komment alapján

MomentQuest2 részletes keresés
Keresési kritériumok:
• Zóna belépés, mozgások a
kérdéses területen, területek közötti
áthaladás, szín, méret stb.
• A kritérium beállítható idő alapú
keresésre is, amihez nem szükséges
előzetes konfiguráció
• Metadatok gyűjtése a felvétel
rögzítése közben, ami biztosítja a
gyors keresést

MomentQuest2

Automatikus címkézés
• Mentse a közös MomentQuest2 kereséseket
a gyors hozzáféréshez
• Adjon egyszerű angol neveket a keresésekhez
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VIDEÓ
MEGTEKINTÉSE

• Szerkessze a kereséseket
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Idő tömörítés

Idő tömörítés
• Egyszerre láthatja az összes elhaladt objektumot a frame-en a
kiválasztott periódusban
• Gyorsabb keresés (több tucat alkalommal) a keresett objektumról
• Kattintson a videó fregmens normál módban való megtekintéséhez
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VIDEO
MEGTEKINTÉSE

97 s

12 s
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Megbízhatóság következő szintje

Használhatóság következő szintje
Interaktív 3D térkép
• Az alaprajz és a videó hatékony
elhelyezése egy ablakban
• Vizuális és intuitív megjelenítése a
kamera helyzetének az alaprajzon,
kezelje a kamerákat helyi menükkel
• Azonnal meghatározhatja az
érdekelt kamerák helyzetét

Interaktív
3D térkép
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VIDEÓ
MEGTEKINTÉSE
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Alámerülés mód
• Videó ráhelyezése a térképre, ami kombinálja az objektumok megjelenését az
alaprajzon való helyzetükkel
• Nézze meg hogy a fram-en mozgó objektum tükrözi a valós térben történő mozgást
• Támogatja a fix és halszemoptikás kamerákat, a switch és a kamerák között
alámerül módban
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Geo-térkép integrálása
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• Geomap használata, mint
alaprajz
• Takarítson meg időt az
alaprajzok készítésével, a
térképek automatikusan
frissülnek
• Bejárhatja a térképet,
mialatt további adatokat
kap az internetről valós
időben

Funkcionalitás következő szintje

A kamera elrendezése testre szabható
• Hozzon létre elrendezéseket
bármilyen konfigurációhoz
Jelenítse meg az összes video
formátumot egy helyen:

PANORAMA

• 4:3,16:9, panoráma

16:9

16:9

• Digitális zoom pozíciójának
elmentése minden
kameránál

4:3
16:9

Videofal, Konfigurálja a megjelenítési
felosztást a további monitorokon

• A konfigurációs lépések
nem láthatóak a további
monitorokon
• Az új elrendezés azonnal
megjelenik a további
monitoron, mindenféle
időkiesés nélkül
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• Konfigurálja be a további
monitorokon az elrendezést a
központi számítógépről
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360o-os kamerák
támogatása
• Halszemoptikás torzítás GPU
műveletek feldolgozása
• Több fix állásra való felosztás, amit
a felhasználó határoz meg
• Támogatja a hagyományos
halszemoptikákat és az ImmerVision
panoráma lencséit

Kezeljen virtuális
PTZ kamerákat
a térképről
• Kattintson a Virtuális PTZ kamera
pozícionálásához a meghatározott
helyre a térképen
• Könnyű, vizuális kamera
menedzsment
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Autozoom
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• Automatikus digitális zoom és
objektumkövetés
• A digitális zoom pozíciójának
változtatása a képen levő
objektumok számának megfelelően
• Támogatja a fix és a virtuális PTZ
kamerákat

Műszerfalak
Egy pillanat alatt megjeleníti az alapvető információkat a képernyőn, mint:

Health Board – A szerver és a csatlakoztatott kamerák státuszát és funkcionalitását mutatja
Events Board – rendszeresemények listázása egyéni szűrők alapján
Counter Board – A kiválasztott eseménytípus számlálása grafikus és numerikus értékekben

Video analitika
• 10 video érzékelési eszköz teljes jogosultsággal teljesen ingyen
• A video érzékelő eszközök kényelmes és interaktív konfigurációja
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• Rugalmas és kényelmes rendszer válasz beállítás a kiváltó eseményekre

VIDEO
MEGTEKINTÉSE
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Elérhetőség következő szintje

Előnyei

INGYENES
LETÖLTÉS!

• Ingyenes technikai háttértámogatás
• Fix ár minden video csatornánál
• Ingyenes verzió - 1 szerver, 16 csatorna, 1TB a felvételek tárolására, video analitika

A rendszergazdák áruháza

Alphasonic Kft.
1044 Budapest, Ipari park utca 8
Tel.: 06-1-88-33-100
Fax.: 06-1-88-33-199

AxxonSoft Russia
+7 495 775 29 29

AxxonSoft Eastern Europe
+359 7133 5020

AxxonSoft Qatar
+974 3 350 1492

AxxonSoft Nigeria
+234 810 000 05 74

AxxonSoft China
+65 8346 9812

AxxonSoft Belarus
+375 17 292 66 11

AxxonSoft Colombia
+57 320 350 2342

AxxonSoft E&A
+43 699 113 06 603

AxxonSoft Asia-Pacific
+65 6224 2268

AxxonSoft South America
+54 11 5279 4776

AxxonSoft Serbia
+381 69 261 26 30

AxxonSoft KSA
+ 966 5561 853 27

AxxonSoft Marocco
+212 522 95 00 01

AxxonSoft Poland
+48 12 393 58 01

AxxonSoft USA
+1 323 301 61 51

AxxonSoft India
+91 98 8400 4256

AxxonSoft Mexico
+52 55 216 77 269

AxxonSoft Iran
+98 21 885 20 335

AxxonSoft Kazakhstan
+7 727 323 61 61

AxxonSoft Baltic States
+371 270 414 00

AxxonSoft Spain
+34 934 925 729

AxxonSoft MENA
+971 5 569 08 725

AxxonSoft Brasil
+55 11 974 573 262

AxxonSoft Turkey
+90 532 651 23 16

AxxonSoft Ukraine
+380 44 482 19 91

AxxonSoft Chili
+56 9 9545 7390

info@axxonsoft.com
www.axxonsoft.com

