
MAXPRO® VMS
Belangrijkste installatievoordelen

MAXPRO® VMS biedt één enkel installatiepakket dat alle subsystemen installeert. 
Automatische detectie van Rapid Eye™, Fusion en Enterprise recorders zorgt voor het 
gemakkelijk vastleggen en exporteren van clips van meerdere DVR’s en camera’s.

Integratie met Honeywell’s Pro-Watch® maakt een beveiligingsbeheersysteem voor 
superieur toegangsbeheer met alarmbewaking en video mogelijk. 

De krachtige gebruikers berichtfunctie maakt het delen van incidentgegevens als een 
bericht tussen de gebruikers mogelijk. Een gebruiker die een locatie onderzoekt verstuurt 
het salvo als een bericht naar de beheerder of naar een andere gebruiker. Door slepen 
en neerzetten kan de ontvanger het incident precies zo weergeven als het te zien is op de 
console van de verzender.

De concurrentie op de IP markt concentreert zich over het algemeen op één gebied: 
camera’s, apparatuur of software. Honeywell echter biedt zowel IP cameratechnologie als 
apparatuur, zoals Fusion, MAXPRO DVR en Enterprise en creëert zo een compleet systeem 
voor de gebruiker.

Met zelfgedefinieerde macro’s kunt u veelvoorkomende handelingen uitvoeren.

Video volgen is mogelijk door het proces van bewegingsdetectie te vereenvoudigen met 
een set omringende camera’s. Omdat de tijdlijn controle is voorzien van geavanceerde 
videofuncties, zoals analyse per frame, bladwijzers, loops en digitaal ondertekende export 
van clips, helpt deze u bij bewaking en controle.

Met MAXPRO VMS kunt u tegelijkertijd de beelden voorafgaand aan, tijdens en na elk alarm 
bekijken. Bovendien kunt u live video beelden van de camera bekijken die het alarm heeft 
opgenomen. Het integreert ook met Active Alert® intelligente video analyse om het missen 
van detectie en vals alarm te voorkomen.

Beheer meerdere monitoren vanaf één enkele gebruikersconsole. Een gebruiker van een 
console kan video die wordt weergegeven op een alarmmonitor beheren of bekijken. 
Bovendien kan de gebruiker een videobron van een monitor naar meerdere monitoren 
slepen voor fysieke en virtuele weergave.

MAXPRO VMS maakt naadloze controle en gebruik van analoge video vanaf digitale 
apparaten mogelijk, en ook controle van digitale monitoren vanaf een analoog toetsenbord. 
Gebruikers kunnen PTZ uitvoeren of overschakelen op gebruik van een analoge bron van 
een digitale monitor schakelen, en PTZ schakeling uitvoeren op een digitale bron vanaf een 
analoog toetsenbord. Met MAXPRO VMS heeft u met één klik migratie ondersteuning vanuit 
analoge matrix systemen.

Het gebruikersvriendelijke video weergave systeem houdt continu het CPU gebruik in 
de gaten en zorgt ervoor dat dit de optimale gebruikscapaciteit niet te boven gaat. Door 
automatisch de videoframesnelheid aan te passen aan de grafische infrastructuur van 
uw besturingssysteem, biedt het weergave systeem een verrijkte video bekijkervaring. 
Overtollige server configuratie verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem.
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