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MAXPRO Intelligente bediening

Honeywell MAXPRO VMS (video managementsysteem) bestuurt meerdere 
bronnen van videosubsystemen om video op een heldere en beknopte manier te 
verzamelen, te beheren en te presenteren. MAXPRO VMS bepaalt op intelligente 
wijze de mogelijkheden van elk subsysteem over verschillende locaties, waardoor 
videobeheer van analoge of digitale videoapparatuur mogelijk is via een uniforme 
configuratie en viewer. De subsystemen kunnen analoge matrixswitches of digitale/
netwerk-videorecorders zijn, waardoor zowel analoge als digitale ingangen op 
een analoge of digitale monitor kunnen worden bekeken. Gebruikers kunnen 
tegelijkertijd profiteren van het gebruik van traditionele analoge systemen en 
IP-netwerksystemen, zodat hun initiële investeringen maximaal worden benut. 
Deze subsystemen variëren van matrixswitchers van Honeywell, DVR/NVR's 
en systemen van derden.

MAXPRO VMS ondersteunt nieuwe technologieën in de industrie, zoals 
4K-resolutie, H.265 smart video compressiecodec, camera's met meerdere 
opnamen en fisheye-camera's. Klanten kunnen volledig profiteren van de voordelen 
van een superieure videokwaliteit met vier keer zoveel details als 1080p HD, 
30% tot 50% minder opslagkosten (in vergelijking met H.264-compressie) en 
naadloze 180° en 360°-surveillance. Geavanceerde camerafuncties, zoals “Click 
& Drag” 3D PTZ-besturing, kentekenherkenning, informatiegebeurtenissen en 
begrenzingsvakken op objecten die worden gedetecteerd door specifieke video-
analyse, helpen bewakingsoperators om mensen, eigendommen en diensten 
efficiënt te beschermen. 

MAXPRO beschikt over database-redundante en 1+1/N+M NVR failover-
functies voor onvoorziene/onderhoudsscenario's in bedrijfstoepassingen en 
kritieke infrastructuurtoepassingen. Zodra er een storing is op NVR-apparatuur, 
systeemdatabase of netwerk, kan de redundante en failover-functie de 
systeemfuncties met minimale onderbreking blijven ondersteunen. Incidenten 
worden gerapporteerd in een systeemlogboek voor toekomstige auditing 
en rapportage.

MAXPRO VMS, in combinatie met het krachtige webgebaseerde platform en de 
intuïtieve grafische interface van Honeywell’s Intelligent Command, maakt een 
grotere uniforme bediening en controle mogelijk met uitgebreide functies voor 
situatiebewustzijn. De MAPS-functie werkt met GIS/CAD voor kaartnavigatie 
op verschillende locaties, gebouwen en verdiepingen, met plaatsing van camera's 
en toegangsapparaten voor live-weergave, afspelen en alarmindicatie. De functie 
voor het bijwerken van de firmware en wachtwoorden voor bulkcamera's in 
combinatie met de System Health-dashboards op alle apparaten stelt klanten 
in staat hun faciliteiten efficiënt en eenvoudig te beheren. 

MAXPRO VMS is ook zeer schaalbaar, zodat gebruikers hun netwerk voor 
videobewaking eenvoudig kunnen uitbreiden van klein tot middelgroot naar 
bedrijfsniveau met ondersteuning van duizenden apparaten. 

MARKTKANSEN
MAXPRO VMS is ideaal 
voor faciliteiten die kritieke 
infrastructuurbescherming 
vereisen, zoals luchthavens, 
zeehavens, grote commerciële 
gebouwen met meerdere 
locaties, casino's en andere 
hoogwaardige faciliteiten. 
Het is de perfecte client-server 
videobeheeroplossing voor 
locaties waar zowel digitale als 
analoge technologieën nodig zijn.

MAXPRO VMS-producten 
bevatten geen inhoud of 
materiaal van bedrijven of hun 
dochterondernemingen die 
verboden zijn krachtens de US 
National Defense Authorisation 
Act (NDAA) Sectie 889 en kunnen 
worden gebruikt als onderdeel van 
videosystemen die voldoen aan 
NDAA Sectie 889.
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MAXPRO® VMS Videobeheersysteem

FUNCTIES
Schaalbaar beveiligingssysteem 
voor flexibele implementatie
•  Een enkele MAXPRO-server kan talrijke 

opname-subsystemen (NVR/DVR's) 
ondersteunen

•  Gedistribueerde architectuur in 
de vorm van meerdere MAXPRO-
servers in een parent-child-topologie 
maakt implementatie in de stijl van 
de onderneming mogelijk, waarbij 
gebruikers en rollen van child-VMS-
servers, werkstations, sites en partities 
eenvoudig aan de parent-VMS-server 
kunnen worden toegevoegd door 
geavanceerde detectie

Open geïntegreerd platform 
voor end-to-endoplossing 
•  Automatische detectie van camera's 

die zijn aangesloten op ondersteunde 
recorders

•  60/35/30 serie camera’s, edge storage, 
multi-imager en explosieveilige camera 
ondersteuning 

•  Ondersteuning voor multicast-stream 
vermindert camera- en netwerkbelasting 
met liveweergave op meerdere clients

Redundante server- en 
recorderfailover voor 24/7 
operationele continuïteit
•  Redundante serveroptie verhoogt 

de betrouwbaarheid van het systeem
•  1+1/N+M MAXPRO NVR failover en 

failback automatisch of handmatig. 
Weergeven en afspelen op één 
clientpaneel

Slim zoeken, afspelen en 
exporteren van clips voor 
efficiënt forensisch onderzoek
•  Mogelijkheid om gebeurtenissen 

en alarmen te onderzoeken door 
tegelijkertijd alarmbeelden in 
verschillende fasen te bekijken. Voor 
elk alarm kunnen gebruikers de video 
bekijken die is opgenomen tijdens het 
pre-alarm, on-alarm, post-alarm, en ook 
live-video bekijken van de camera die het 
alarm heeft geactiveerd via één 2x2 salvo

•  Met behulp van bladwijzers die van 
commentaar kunnen worden voorzien,  
kunnen gebruikers interessante scènes 
in de tijdlijn labelen om eenvoudig terug 
te keren naar de scène met de weergave 
van meerdere camera's

•  Zoek en vind video via de 
gebeurtenisweergave of tijdlijn. Met 
Preview Search kunt u op verschillende 
momenten een snapshot bekijken om 
de gewenste scène snel te verfijnen

•  Vloeiend achteruit en synchroon 
afspelen op alle MAXPRO NVR's voor 
efficiënt onderzoek op meerdere locaties

•  In de modus voor incidentbeheer kan 
een pakket clips met meerdere camera's 
op verschillende tijden worden gemaakt, 
dat achter elkaar kan worden afgespeeld

Intelligente analyses voor 
proactieve detectie van dreigingen 
en een efficiëntere bedrijfsvoering
•  Intelligente gebeurtenissen van 

camera's kunnen worden bekeken 
op het alarmpaneel en de registratie 
van gebeurtenissen op MAXPRO NVR's 
activeren voor nader onderzoek

•  Annotatie met selectiekaders op 
objecten gedetecteerd door Xtralis 
IntrusionTrace™, LoiterTrace en ADPRO® 
NVR in zowel liveweergave als afspelen 
voor visuele melding en verificatie

•  Honeywell Video Analytics (HVA)-
integratie met automatische 
camerastreamselectie voor optimale 
prestaties

•  Integratie met augmented vision 
gezichtsherkenningsanalyses van Idemia

•  Integratie met videoanalyse van Ipsotek
•  Beheer van kentekenherkenning 

met verrijkte details en eenvoudige 
rapportage voor efficiënt voertuigbeheer 
met camera's die geschikt zijn voor 
Honeywell VehicleTrace™

Krachtige desktopclients voor 
verbeterde bewaking en snelle 
respons
•  Salvo's weergeven, maken, opslaan en 

benoemen met maximaal 8x8 camera's, 
elk onder My Salvos of Shared Salvos. 
Ondersteuning voor beeldverhouding - 
16:9, 4:3 en uitgerekt voor videosalvo's 

•  De modus voor omringende camera's 
met presets maakt het volgen van 
onderwerpen die van belang zijn 
eenvoudig en efficiënt door de 
dichtstbijzijnde camera onmiddellijk 
in beeld te houden

•  Snelle en responsieve alarmacties 
kunnen worden gestart vanuit de opties 
in het voorbeeldvenster

•  Innovatieve 3D PTZ-besturing met één 
muisklik of slepen met de muis, waarmee 
oude PTZ-besturing van continu klikken 
wordt afgebroken

•  360° ont-kromming “spreidt” het 
vervormde visoogbeeld uit in natuurlijke 
panoramische en/of meervoudige 
tegelweergaven. Operators kunnen zich 
richten op interessegebieden voor live 
en opgenomen video

•  Een verbeterde videoweergave dankzij 
de intuïtieve video-weergave engine 
optimaliseert het CPU-gebruik door 
de snelheid van het videoframe aan 
te passen voor het beperken van de 
bandbreedte

•  Ondersteuning voor weergave op basis 
van NVIDIA en Intel GPU voor H.264 en 
H.265-decodering tot 60 frames per 
seconde (1080p-camera) met vloeiende 
weergave op 4K-monitoren vermindert 
het aantal werkstations dat nodig is voor 
het bewaken van grote locaties met meer 
dan 30 camera's

•  Mogelijkheid om opgenomen video af 
te spelen in combinatie met audiostream 
en mogelijkheid voor operators om met 
audio-uitvoer van de camera te praten 
via bidirectionele audio-ondersteuning

•  Bedien elke analoge of digitale 
monitor vanaf één werkstation of 
joysticktoetsenbord. Hiermee kan het 
systeem worden gebruikt als een echte 
analoge en digitale matrix

•  Monitorbesturing maakt het mogelijk alle 
monitoren vanaf één client te bedienen 
(monitor wandbediening)

•  In de modus Externe monitor kunt 
u een externe monitor delen en bedienen 
terwijl u nog steeds lokaal kijkt

Geïntegreerde mobiele apps
•  Enkele, uniforme mobiele Honeywell 

Secure-app voor VMS, NVR en Intelligent 
Command biedt toegang tot camera’s en 
deuren terwijl u onderweg bent

•  Compatibel met iOS®- en Android™-
apparaten

Intuïtieve grafische 
gebruikersinterface voor efficiënt 
sitebeheer
•  Uitgebreide en gebruiksvriendelijke 

clientinterface om vanaf één punt video 
te bekijken vanaf verschillende recorders

•  Operators kunnen zich aanmelden in 
hun eigen taal en met het ingebouwde 
berichtensysteem kunnen operators 
videoscènes delen via chatberichten

•  Op rollen gebaseerde 
operatorbevoegdheden

•  Er is een zeer krachtige macro-
programmeertaal beschikbaar om 
acties volledig aan te passen op basis 
van gebeurtenissen

•  Ondersteuning voor gebruikersverificatie 
van Active Directory  

Effectieve 
privacybeschermingsopties 
voor naleving van de privacy 
van gegevens
•  Lichaamspixilatie en vervaging in live-

weergave om de privacy van klanten 
en werknemers te beschermen tegen 
misbruik van bewakingsgegevens

•  Vier-ogen dubbele gebruikersverificatie 
voor het afspelen van originele video-
opnamen, bijvoorbeeld, met gelijktijdige 
aanmelding van twee groepen 
managers en vertegenwoordigers 
van de werknemersraad

•  Selectieve ontmaskering voor het 
exporteren van clips van geselecteerde 
camera's en datum/tijd, waarbij alleen 
het gezicht van een persoon van belang 
wordt ontmaskerd, terwijl de gezichten 
van anderen worden geanonimiseerd

ARCHITECTUUR
MAXPRO VMS is gebaseerd op client-
server architectuur voor maximale 
flexibiliteit, aanpassing en integratie. 
Het biedt ondersteuning voor migratie 
met één muisklik vanuit analoge 
matrixsystemen. De MAXPRO VMS-
client maakt het mogelijk om locaties 
te bewaken en videoapparatuur zoals 
camera's, monitoren, toetsenborden, etc. 
te configureren. De MAXPRO VMS-server 
bestaat uit de MAXPRO VMS framework 
controller en -database, en andere 
kerncomponenten.
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FUNCTIES
Schaalbaar beveiligingssysteem 
voor flexibele implementatie
•  Webgebaseerde toepassing voor stand-

alone en geïntegreerde systemen voor 
video- en toegangscontrole 

• Uitbreiding van het aantal thin client-
gebruikers uit voor lokale of externe 
toegang waar dan ook

• Het verwijderen van de noodzaak 
van firewall- of IT-uitzonderingen en 
software-installatie en ondersteuning 
voor werkstations

Grafische gebruikersinterface 
voor efficiënt locatiebeheer
•  Verbonden beveiliging tussen 

geolocaties
• De geïntegreerde en intuïtieve 

gebruikersinterface verlaagt 
de trainingskosten voor 
beveiligingspersoneel

• Aanpasbaar weergaveraster via camera-
instellingen met slepen-en-neerzetten 
plus prioriteitstelling van kwetsbare 
gebieden, camera's of toegangspunten

• H.264- en H.265-videocodecs worden 
ondersteund 

• Ondersteuning voor 
bulkcamerafirmware-upgrade en 
wachtwoordwijziging via Intelligent 
Command, voor vereenvoudigd 
apparaatonderhoud

• Incidentworkflow met 
bijlagen, incidentrapporten en 
standaardwerkprocedures voor een 
efficiënte situationele respons

• Codering op basis van certificaten 
beveiligt de communicatie tussen 
server en client 

Kaartnavigatie om de 
beveiligingsstatus van 
eigendommen en gebouwen 
weer te geven
• GIS online kaartondersteuning 

inclusief OpenStreet Maps of andere 
webgebaseerde kaarten 

• Eenvoudige navigatie tussen 
verschillende locaties met kaarten die 
direct in- en uitzoomen, van globale 
naar lokale gezichtspunten 

• Importeer meerlaagse gebouw 
plattegronden om gebeurtenissen 
nauwkeurig te identificeren en te 
lokaliseren

• Maak gebruik van bestaande CAD-
tekeningen/plattegronden en verlaag 
aanzienlijk de kosten voor het maken 
van kaarten

• Apparaten die snel op GIS- of 
plattegronden worden geplaatst 
via slepen en neerzetten of via het 
configureren van de kaartstructuur

• HTML 5 live-video en direct afspelen 
voor een snelle reactie op de situatie

Incident workflow en standaard 
operationele procedures voor 
snelle besluitvorming en situaties
• Naleving van standaardbeleid door 

aanpasbare workflows
• Snelle zoek- en filterfunctionaliteit 

voor alarmen of specifieke situationele 
meldingen

• Geïntegreerd alarmbeheer in het venster 
met alarmdetails, inclusief bevestiging, 
geschiedenis en rollup

• Verschillende vormen van bewijs aan 
incidenten koppelen en beveiligen

• Automatische documentatie van elk 
incident-workflowtraject, inclusief 
locatie, tijd, bewijs, toewijzing, 
opmerkingen van de operator, en 
standaard bedieningsprocedures

• Genereer het pakket met incidentrapport 
en exporteer het in pdf-formaat naar 
autoriteiten

Geïntegreerde tools om 
compliance-statistieken en 
gecentraliseerd apparaatbeheer 
te stimuleren
• Systeemgezondheidsdashboard biedt 

24-uurs gelijktijdige opnamestatus 
voor alle NVR’s, allemaal in één 
dashboard voor vroege detectie van 
apparaatstoringen

• Healthy Building Dashboard enkele 
weergave van statistieken over 
bezettingsgraad en schatting van 
de menigte, geen maskerdetectie 
en schendingen van sociale afstand

• Versnel tegelijkertijd firmware-updates 
voor meerdere videoapparaten

• Vereenvoudig het onderhoud van 
apparaten en het bijwerken van 
wachtwoorden op meerdere apparaten 
tegelijk

CYBER-BEVEILIGINGS-
FUNCTIES
• Verbeterde wachtwoordbeveiliging:  

niet-herstelbare wachtwoorden, het 
afdwingen van complexe wachtwoorden, 
verlopen van wachtwoorden, geen 
standaardwachtwoorden

• Niet-geverifieerde/niet-geautoriseerde 
kanalen behandeld

• Beveiligde firewallconfiguratie
• Beveiligde webclient – geschikt voor 

HTTPS en TLS 1.2; bescherming tegen 
CSRF- en XSS-aanvallen

• Beperkte toegang tot mappen en het 
register voor operators

• Beveiligde vergaderingen – digitale 
ondertekening

• Veilige communicatie met equIP 
camera's die zijn uitgerust met het eigen 
protocol van Honeywell en camera's uit 
de 30-serie met TLS1.2-gecodeerde 
videostreams

• Ondersteuning voor digest-verificatie 
in multicast-stream tussen camera 
en MAXPRO VMS-client

MAXPRO® VMS Intelligent Command

INTELLIGENT 
COMMAND IS 
COMPATIBEL MET 

• MAXPRO VMS

• MAXPRO NVR's*

*in combinatie met het VMS

MAXPRO Intelligent Command is een krachtig webgebaseerd platform en een intuïtieve grafische gebruikersinterface 
die de ervaring van videobeheer transformeert om de bewaking van de beveiliging te optimaliseren, het bewustzijn 
van de situatie te verbeteren en eigenschappen veiliger te maken. 
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TABEL 1. AANBEVOLEN HARDWARESPECIFICATIES
MAXPRO VMS 
Minimale 
serverspecificaties

Standaardspecificaties 
tot 5 clients Prestatiespec 10 clients Premium Spec 25 clients 

en hoger

PROCESSOR Eén Intel® Quad Core™ Xeon® 
E3 1225V3 3,2 GHz S1150

Eén Intel® Quad Core™ Xeon® 
E-2134 3,5 GHz

Dual Intel® 8 Core ™ Xeon® 
Silver 4110 2,1 GHz

BESTURINGSSYSTEEM Microsoft Windows® Server 2019 64-bits, Server 2016 64-bits

COMPUTERTYPE Server – dubbele voeding aanbevolen

SYSTEEMGEHEUGEN 
(RAM) 8 GB 16 GB 32 GB

DVD-STATION DVD +/- RW

SCHIJF

Twee afzonderlijke harde schijven of twee sets RAID-arrays

Disk/RAID set 1 maakt gebruik van 10K RPM SATA 150 GB of 10K-15K RPM SCSI 146 GB voor Windows®-
besturingssysteem, MAXPRO VMS-serversoftware en Microsoft SQL® Server-software

Disk/RAID set 2 maakt gebruik van 10K RPM SATA 150 GB of 10K-15K RPM SCSI 146 GB voor MAXPRO 
VMS-databasebestanden en Microsoft SQL® Server-databasebestanden

Opmerking: Als fouttolerantie is vereist, is RAID-set 1 RAID 1, 10 of 0+1 en RAID-set 2 RAID 10 of 0+1

VIDEOADAPTER Beeldschermadapter met videoresolutie van 1024x768 pixels; 32-bits kleuren of hoger

SERIËLE POORTEN Alleen vereist als serieel apparaat moet worden aangesloten - voorgestelde 8-poorts 
MOXA PCI-e seriële RS232

NETWERKVERBINDING 1 Gbit/sec of meer

VIRTUELE OMGEVING VM ware ESXi versie 5.5, vSphere en Hyper-V.

TABEL 2. AANBEVOLEN WERKSTATIONSPECIFICATIES
MAXPRO VMS minimale 
werkstationspecificaties 2 monitorwerkstation 4 monitorwerkstation

PROCESSOR Intel® Core™ i7-8700, 3,2 GHz

BESTURINGSSYSTEEM Microsoft Windows® 10 Enterprise 64-bits

COMPUTERTYPE Werkstation

SYSTEEMGEHEUGEN 
(RAM) 16 GB

DVD-STATION DVD +/- RW

SCHIJF 500 GB 7200RPM SATA3

VIDEOADAPTER Geïntegreerde Intel UHD 
graphics 630

Geïntegreerde Intel UHD graphics 630 
en NVIDIA Quadro P620

NETWERKVERBINDING 1 Gbit/sec of meer

VIRTUELE OMGEVING Virtuele omgeving wordt niet ondersteund op clientcomputers

Dit diagram illustreert De MAXPRO VMS-architectuur 
en bijbehorende onderdelen.
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TABEL 2. BESTELINFORMATIE –  
MAXPRO VMS

MAXPRO VMS - Onderdeelnummers en licenties

MAXPRO VMS - Basissoftware en -licenties

HNMSWVMS

VMS Base-software omvat: MAXPRO VMS, 
SQL® 2019 Express, inclusief licenties voor 
één (1) MAXPRO VIEW Client, met 64-kanaals 
interface naar de MAXPRO NVR-serie, 
IP-engine, Enterprise NVR, MAXPRO-Net en 
VideoBloX Matrix-switch. (Voeg “-B” toe aan 
P/N voor redundante serverlicenties)

SSAHNMVMS
Jaarlijkse software-
ondersteuningsovereenkomst - MAXPRO VMS 
Base-software

SSAHNMRED
Jaarlijkse software-
ondersteuningsovereenkomst - redundante 
MAXPRO VMS-software

MAXPRO-clientlicentie – één licentie per aangesloten 
werkstation 
(Clienttoepassing kan meerdere instanties uitvoeren)  

HNMSWCL MAXPRO View - licentie voor één client

MAXPRO VMS basiskanaallicentie

HNM64 64 extra basiskanalen

HNM128 128 extra basiskanalen

HNM192 192 extra basiskanalen

HNM256 256 extra basiskanalen

HNM384 384 extra basiskanalen

HNM448 448 extra basiskanalen

HNM512 512 extra basiskanalen

MAXPRO VMS Met Active Alert® Video Analytics - 
één licentie per analysekanaal
HNMHVAB HVA - basispakket

HNMHVAS HVA - standaardpakket

HNMHVAP HVA - premium-pakket

HNMHVASI HVA - slimme afdrukken

HNMHVAPC HVA - mensenteller

Failover-oplossing voor MAXPRO VMS-server
NFHALAN Neverfail® server failover-beheer

MAXPRO® VMS Videobeheersysteem

TABEL 3. BESTELINFORMATIE –  
MAXPRO VMS LITE

MAXPRO VMS LITE - Onderdeelnummers en licenties

MAXPRO VMS LITE - Basissoftware en -licenties

HNMSWVMSLT

MAXPRO VMS Lite-software omvat: 
MAXPRO VMS, SQL® 2019 Express, 
inclusief licenties voor één (1) MAXPRO 
VIEW Client, met 64-kanaals interface 
naar de MAXPRO NVR-serie, IP-engine, 
Enterprise NVR, MAXPRO-Net en 
VideoBloX Matrix-switch. Uitbreidbaar 
tot maximaal drie clients en 128 kanalen. 
Geen ondersteuning voor adapters van 
derden. (Voeg “-B” toe aan P/N voor 
redundante serverlicenties)

SSAHNMVMSL
Jaarlijkse software-
ondersteuningsovereenkomst - MAXPRO 
VMS Lite-software

Licentie voor MAXPRO VMS Lite-basiskanaal -  
Eén licentie per video-ingang
HNM64 64 extra basiskanalen

MAXPRO VMS-redundantie na de MAXPRO VMS Lite-
upgrade
HNMSWRED MAXPRO redundant systeem

MAXPRO VMS Lite-upgrade

HNMUG Upgrade MAXPRO VMS Lite naar 
MAXPRO VMS

INTELLIGENTE BEDIENING

HNMINDWRKFL Intelligente bediening incident 
en werkstroom

HNMDASHBOARDS Intelligente bediening veiligheids- 
en compliancedashboard

HNMONLNEMAPS Intelligente bediening GIS/Online Web 
toewijzingsintegratie

HNMVMS3PDM Beheer van camera-apparaten voor 
camera's van derden

VMS Analyse van derden
HNMANALYTICS 3P Analyse adapterlicentie



Microsoft®, Windows™, Hyper-V®, Windows Server® en SQL 
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TABEL 4. Compatibiliteit van de MAXPRO VMS-versie van de recorder

Recordermodellen
7.5 

(huidige 
versie)

7.0 6.X

MAXPRO NVR ✔ ✔ ✔
MAXPRO VMS (VMS IN VMS) ✔ ✔ ✔
HEN*2 Ingebouwd NVR ✔ ✔ ✔
HEN*3 4K/8MP Ingebouwd NVR ✔ ✔ ✔
HEN*4 4K/12 MP Ingebouwd NVR ✔ ✔ ✔
ADPRO IFT, IFT-E, FASTTRACE 2E,  
IFT GATEWAY ✔ ✔ ✔

✔ Ondersteund   Niet ondersteund 

Bekijk live en opgenomen videobeelden, beheer 
alarmen en algehele beveiliging van de locatie.


