MAXPRO® – Řešení pro IP video

PO ZVLÁDNUTÍ JEDNOHO ZNÁTE VŠE

Otevřený, flexibilní a škálovatelný
systém sledování pomocí videa
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PO ZVLÁDNUTÍ JEDNOHO
ZNÁTE VŠE

Možná hledáte...
l

Systémy, které dokáží spolupracovat se širokou řadou sledovacích kamer a kodérů a využít všech výhod 		
otevřené platformy?

l

Škálovatelné řešení, se kterým můžete začít od jednoduchých podnikových aplikací a pružně je rozšiřovat podle
potřeby?

l

Čistě softwarové řešení, které vám umožní využít váš vlastní hardware?

l

Službu založenou na cloudu, ke které budete mít přístup odkudkoli a kdykoli?

l

Mobilní aplikaci pro vzdálený dohled?

l

Bezplatný software pro sledování více lokalit?

Rozšířená rodina řešení pro sledování pomocí IP
videa Honeywell MAXPRO zahrnuje výkonné a
dynamické systémy pro správu videa, ucelenou
řadu síťových videorekordérů, cloudovou
videomonitoringovou službu (VSaaS) a mobilní
aplikaci. Jde o první kompletní a flexibilní portfolio
softwaru a hardwaru pro správu IP videa, zahrnující
řešení škálovatelná od malých až po ty největší
aplikace. Platforma MAXPRO je zcela otevřená,
podporuje standardy PSIA a ONVIF, nativní
integraci kamer a kodérů jiných výrobců a protokol
RTSP, který zajišťuje kompatibilitu s většinou IP
kamer na trhu.
MAXPRO není jediný produkt, ale spíše platforma, na které je celý systém postaven. Rozhraní je stále stejné, ať už
pracujete se 4kanálovým softwarovým systémem, nebo používáte specializovaný hardware, obsluhující tisíce kamer.
Po zvládnutí jednoho znáte vše.

www.honeywellipsolutions.com/cz
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MAXPRO® ŘEŠENÍ
PRO IP VIDEO

...pak zvolte MAXPRO
Klíčové přínosy
Otevřenost

Flexibilita

l

Podpora standardů PSIA a ONVIF

l

Po zvládnutí jednoho znáte vše

l

Kompatibilita s protokolem RTSP zajišťující 		

l

Různé možnosti hardwaru a softwaru

podporu většiny IP kamer

l

Cloudové řešení

l

Jednoduché použití

l

Aplikace MAXPRO Mobile pro iPad , iPhone a
®

®

iPod Touch
®

Škálovatelnost
l

Od základních systémů až po řešení pro celé
podniky

MAXPRO
NVR

MAXPRO
Cloud

Kompletní řada hardwaru
a softwaru pro NVRn

Hostované
řešení videa

Video
platforma
MAXPRO®
MAXPRO
Mobile

MAXPRO
VMS

Jedna aplikace pro celou
rodinu produktů

Přední systém pro správu
videa v oboru

www.honeywellipsolutions.com/cz
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MAXPRO® VMS

MAXPRO VMS je nejlepší systém pro správu videa ve své třídě a
dokáže bez problémů spravovat video napříč různými platformami
z jednoho místa. Slouží jako integrační brána pro systémy videa a
kontroly přístupu a systémy od jiných výrobců..
V závislosti na vašich požadavcích existují tři možnosti lišící se
rozsahem funkcí – od bezplatného řešení, určeného pro zobrazování
videa z rekordérů Honeywell, až po špičkový, plně vybavený systém
pro správu videa, který umožňuje bezproblémovou integraci se
systémy jiných výrobců.

MAXPRO VMS

MAXPRO VMS LITE

MAXPRO VIEWER

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Zobrazování z více systémů
Integrace kontroly přístupu
Integrace videosystémů jiných výrobců
Programovatelná makra

✓

Zdarma
Maximální počet klientů

Neomezeno
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Využijte své investice na maximum
MAXPRO VMS spojuje analogové video, síťové video, kontrolu přístupu a systémy jiných výrobců do jednoho
ovládacího a kontrolního rozhraní, zajišťujícího maximální flexibilitu, přizpůsobení a integraci.

MAXPRO VMS

DVR

NVR

Kontrola
přístupu

Analytika

www.honeywellipsolutions.com/cz
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POS

Analogové
přepínače

MAXPRO® NVRs

Řada MAXPRO NVR společnosti Honeywell zahrnuje systémy dodávané na klíč s kapacitou 8 až 32 kanálů a
softwarová řešení s kapacitou 4 až 32 kanálů. Podporuje interoperabilní standardy ONVIF, PSIA a protokol RTSP a
umožňuje nativní integraci kamer a kodérů značek Honeywell, Axis a dalších výrobců. Jde tedy o skutečně otevřený
systém. Síťové rekordéry MAXPRO NVR se vyznačují pokročilými schopnostmi práce s IP videem, snadnou instalací
a snadnou obsluhou – k zobrazení živého videa stačí 3 kliknutí.

Popis
Počet kanálů
Max. snímková
frekvence
při 4CIF/VGA
při 720p
při 1080p
Úložiště
Provedení

MAXPRO NVR XE
(XPRESS EDITION)

MAXPRO NVR SE
(STANDARD EDITION)

SOFTWARE
MAXPRO NVR

Jednoduchý a dostupný
síťový rekordér

Flexibilní a škálovatelný
síťový rekordér

Flexibilní, čistě softwarový
síťový rekordér

8 nebo 16

Až 32

4, 8, 16 nebo 32

240 snímků za sekundu
160 snímků za sekundu
80 snímků za sekundu

960 snímků za sekundu
640 snímků za sekundu
480 snímků za sekundu

V závislosti na hardwaru
serveru Pro různé cílové frekvence jsou
doporučeny různé specifikace
hardwaru

1 a 2 TB (16 kanálů), pevné
interní

1-24 TB, výměnné šachty

V závislosti na hardwaru
serveru

Stolní počítač

Pracovní stanice/Server

Server

Přidejte IP kamery Honeywell
Pro cenově hospodárné řešení zvolte IP kamery řady Performance s
následujícími vlastnostmi:
l

Rozlišení VGA nebo 720p

l

Provedení: venkovní a vnitřní minidome

Kamery řady equIP® pak poskytují širší nabídku funkcí a vlastností:
l

Rozlišení VGA, 720p, 720p Wide Dynamic a 1080p

l

Provedení: vnitřní a venkovní minidome, kryté a PTZ
(stropní, vnitřní, venkovní a zvlášť odolné)

Úplný seznam kompatibilních kamer Honeywell a dalších výrobců najdete na stránce:
www.honeywell.com/security/hota/compatibility/ip-compatibility/index.html

www.honeywell.com/security/hota/compatibility/ip-compatibility/index.html
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MAXPRO® CLOUD

Hostované cloudové videomonitoringové služby
jsou ideální pro všechny, kdo spravují jednu nebo
více lokalit a nechtějí být vázáni v kanceláři.
Řešení MAXPRO Cloud vám umožní sledovat
video kdykoli a kdekoli, stačí pouze připojení k
Internetu a počítač PC, Mac, smartphone nebo
tablet. MAXPRO Cloud dokáže monitorovat
vaše alarmy a události a dohlížet na výkonnost
videosystému, aniž by k tomu potřeboval jakýkoli
software nebo pokročilou IT infrastrukturu.
Budete moci klidně spát s vědomím, že váš
podnik je v bezpečí a videomonitoring máte k
dispozici, kdykoli bude potřeba.
l

Hybridní řešení kompatibilní s analogovými i IP
kamerami

l

Video i na cestách díky aplikaci MAXPRO Mobile

l

Intuitivní uživatelské rozhraní se snadným 		
přetahováním kamer

l

Správa a zobrazení videa z různých lokalit pod
jediným uživatelským přihlášením

l

Upozornění na alarmy a události e-mailem

l

Automatické aktualizace a upgrady

l

Monitorování funkce systému – výpadky kamer a
ztráta komunikace

l

Rychlé přehrávání videa pro alarmy a události

l

Pohodlná funkce exportu videoklipů

l

Škálovatelné úložiště s použitím běžných zařízení

l

Výběr různých možností prohlížení jedním kliknutím

l

Snadné hledání nejnovějších událostí

l

Pokročilé možnosti vyhledávání historických událostí

Jak to funguje?
MAXPRO Cloud poskytuje zabezpečený

Prostory zákazníka

přístup k vašemu videu prostřednictvím
cloudu. Živé video i záznamy jsou přístupné
po přihlášení na portálu Honeywell Cloud
Hosting Centre
www.maxprocloud.eu
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MAXPRO® Cloud Hosting Centre

Rozhraní v prohlížeči

MAXPRO® MOBILE

Bezplatná aplikace MAXPRO Mobile pro
iPad®, iPhone® a iPod® Touch umožňuje připojení k
síťovému rekordéru MAXPRO NVR nebo cloudové
službě MAXPRO odkudkoli, pokud potřebujete
okamžitý přístup k bezpečnostnímu systému. Díky
tomu můžete své prostory zkontrolovat i na cestách.
MAXPRO Mobile představuje nejen jednu aplikaci
pro celou rodinu produktů MAXPRO, ale je také
kompatibilní se záznamovou platformou
Rapid Eye™. Pomocí aplikace lze
provádět běžné denní činnosti, jako:
l

Zobrazení živého videa

l

Přiblížení a zobrazení na celou
obrazovku

l

Přehrávání nebo vyhledávání videa
podle data a času

l

Uložení snímku z videa

Chcete-li si aplikaci ZDARMA stáhnout, navštivte
obchod Apple® iTunes® App StoreSM a vyhledejte
MAXPRO Mobile.
Aplikace MAXPRO® Mobile je k dispozici k bezplatnému stažení
ve službě Apple® iTunes® App StoreSM. Apple, iPhone, iPad, iPod
touch a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

www.honeywellipsolutions.com/cz
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Další informace:
najdete na adrese www.adiglobal.com/cz

Honeywell, spol. s r.o. Security Products o.z.
Havránkova 33
619 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
www.honeywell.com
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