SOFTWARE DE GESTÃO

IP Video Wall
Projete suas próprias salas de controle, com economia e escalabilidade
Com o software de Vídeo Wall IP da IndigoVision, um vídeo wall pode ser criado com estações
de trabalho subordinadas, cada uma delas exibindo até 100 painéis de vídeo em 4 monitores.
O vídeo wall é controlado em uma rede IP por um número ilimitado de estações de trabalho
principais. Vídeo walls maiores são criados pelo uso de diversas estações de trabalho
subordinadas, se necessário.
O vídeo wall é gerenciado a partir de estações de trabalho principais por meio de um teclado
CFTV padrão ou pelo Control Center. Os monitores dentro do vídeo wall podem ser usados
para exibir uma variedade de informações, incluindo vídeos, descargas simultâneas de
câmeras (salvos), mapas de locais e vídeos de alarme.
Criação de vídeo walls usando
qualquer monitor de PC, como CRT,
Plasma, LCD e HD TV
Controlado por meio de teclados CFTV
padrão ou pelo Control Center
Suporta SD, HD e resoluções mais
altas, até 20MP
Exibição de vídeo, mapas e vídeo do
alarme
Alteração dinâmica do layout de painéis
do monitor

Código do produto
Painel de vídeo IP
Licença subordinada do Video Wall IP

Código do produto
317420

Especificações
Especificações gerais
PCs mestres

Ilimitado

PCs subordinados

Até 98 PCs licenciados individualmente

Máximo de monitores por PC subordinado

4

Máximo de painéis por monitor

25

Máximo de painéis de parede de vídeo

9800

Teclados de CFTV compatíveis

Teclado de Vigilância IndigoVision, Pelco KBD300A, American Dynamics ADCC1100, American Dynamics AD2088, Panasonic WV-CU650

Ações suportadas

Via teclado: selecionar a câmera no painel; interromper vídeo no painel; panorâmica/inclinação/zoom/foco; controle de íris e de predefinições; controle de
sequência (iniciar/parar/pausar/próximo/anterior); controle de descargas simultâneas de câmeras (iniciar/parar); controle de ronda (iniciar/parar); alterar o
layout de painel.
No Control Center: envie o vídeo exibido em tempo real no Control Center para o vídeo wall, incluindo o layout do painel.

Sistemas operacionais suportados

Windows 8.1® 64-bit, Windows 10® 64-bit

Mecanismo de licenciamento

Licença de software

Rede suportada

Domínio do Windows
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