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Inteligentne polecenia MAXPRO

System zarządzania wideo Honeywell MAXPRO VMS kontroluje wiele źródeł 
podsystemów wideo celem gromadzenia, zarządzania i prezentowania wideo 
w przejrzysty i zwięzły sposób. MAXPRO VMS inteligentnie wyznacza możliwości 
każdego z podsystemów w różnych obiektach, umożliwiając zarzadzanie 
analogowymi lub cyfrowymi urządzeniami wideo poprze zunifikowaną konfiguracje 
i przeglądarkę. Podsystemy mogą być analogowymi przełącznikami tablicowymi 
lub cyfrowymi/sieciowymi nagrywarkami wideo umożliwiającymi przeglądanie 
na monitorze analogowym lub cyfrowym zarówno analogowego, jak i cyfrowego 
sygnału wejściowego. Użytkownicy mogą korzystać zarówno z użycia tradycyjnych 
systemów analogowych jak i systemów sieci IP w tym samym czasie, celem 
zapewnienia maksymalnego wykorzystania ich początkowej inwestycji. Podsystemy 
te obejmują od przełączników macierzowych Honeywell przez cyfrowe i zwykłe 
rejestratory wideo oraz systemy innych firm

MAXPRO VMS obsługuje technologie dopiero pojawiające się przemyśle, takie jak 
rozdzielczość 4K, inteligentny kodek kompresji wideo H.265, kamery wieloobrazowe 
oraz kamery typu „rybie oko”. Klienci mogą w pełni wykorzystać zalety doskonałej 
jakości obrazu wideo zapewniającego cztery razy więcej szczegółów dzięki 1080p 
HD, 30%~50% mniejsze koszty pamięci (w porównaniu do kompresji H.264), 
oraz płynnego nadzoru otoczenia w zakresie 180° i 360°. Zaawansowane funkcje 
kamer, takie jak sterowanie PTZ 3D „Kliknij i przeciągnij”, rozpoznawanie tablic 
rejestracyjnych, zdarzenia wywiadowcze i obramowanie obiektów wykrytych przez 
określoną analizę wideo, pomagają operatorom nadzoru skutecznie chronić ludzi, 
mienie i usługi.

MAXPRO posiada funkcje redundancji bazy danych oraz przełączania 
na urządzenie zapasowe 1+1/N+M NVR w przypadku nieoczekiwanych/
konserwacyjnych scenariuszy w przedsiębiorstwie i aplikacjach infrastruktury 
krytycznej. W przypadku usterki w urządzeniach NVR, bazie danych systemu lub 
sieci funkcja redundancji i przełączenia na urządzenie zapasowe może zapewnić 
kontynuowanie działania systemu z minimalnymi przerwami. Incydenty będą 
raportowane w dzienniku systemu celem przyszłego audytu i raportowania.

MAXPRO VMS w połączeniu z potężną platformą internetową Intelligent 
Command firmy Honeywell oraz intuicyjnym interfejsem graficznym umożliwia 
bardziej zunifikowane sterowanie i kontrolę z poszerzonymi funkcjami ostrzegania 
sytuacyjnego. Funkcja MAPY współpracuje z GIS/CAD w celu nawigowania na 
mapie między obiektami, budynkami i piętrami ze wskazaniem rozmieszczenia 
kamer i urządzeń dostępowych zapewniających widok na żywo, odtwarzanie i 
sygnalizację alarmów. Funkcja zbiorowej aktualizacji oprogramowania układowego 
i haseł kamery wraz z Pulpitem stanu systemu, dostępna dla wszystkich urządzeń, 
umożliwia klientom sprawniejsze i łatwe zarządzanie obiektami. 

MAXPRO VMS jest również silnie skalowalny dlatego użytkownicy mogą łatwo 
rozszerzać swoją sieć nadzoru wideo od małych i średnich pojedynczych urządzeń 
do poziomu korporacyjnego obsługującego tysiące urządzeń. 

SZANSE NA RYNKU
MAXPRO VMS jest idealnym 
rozwiązaniem dla obiektów 
wymagających ochrony 
infrastruktury krytycznej podczas 
zagrożenia takich jak lotniska, 
porty morskie, duże obiekty 
handlowe z wieloma budynkami, 
kasyna oraz inne obiekty o 
wysokim profilu. Jest do doskonałe 
rozwiązanie typu klient-serwer 
z zakresu zarządzania wideo 
dla lokalizacji wymagających 
zastosowania technologii 
cyfrowych i analogowych.

Produkty MAXPRO VMS nie 
zawierają żadnych treści lub 
materiałów pochodzących 
z jakichkolwiek firm lub ich 
podmiotów zależnych, które 
są zakazane w ramach Ustawy 
o Bezpieczeństwie Narodowym 
USA (NDAA) Paragraf 889 i mogą 
być używane jako część systemów 
wideo spełniających wymagania 
NDAA Paragraf 889.
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MAXPRO® VMS System zarządzania wideo

CHARAKTERYSTYKA
Skalowalny system 
bezpieczeństwa umożliwiający 
elastyczne wdrożenie
•  Pojedynczy serwer MAXPRO może 

obsługiwać wiele podrzędnych 
systemów rejestracji (NVR/DVR)

•  Rozproszona architektura w formie wielu 
serwerów MAXPRO w topologii rodzic-
dziecko ułatwia „korporacyjny” styl 
wdrożenia, przy czym użytkownicy i role, 
stanowiska robocze, obiekty i partycje 
serwera-dziecka VMS mogą zostać łatwo, 
za pomocą zawansowanego wykrywania, 
dodane do serwera-rodzica VMS

Otwarta platforma zintegrowana 
do kompleksowych rozwiązań 
•  Automatyczne wykrywanie kamer 

podłączonych do obsługiwanych 
rejestratorów

•  Kamery serii 60/35/30, pamięć 
brzegowa, obsługa wielu kamer i 
aparatów przeciwwybuchowych

•  Obsługa strumienia multicast zmniejsza 
obciążenie kamery i sieci dzięki 
podglądowi na żywo na wielu klientach

Zredundowany serwer i 
przełączanie rejestratora na 
urządzenie zapasowe zapewniające 
ciągłość pracy przez 24/7
•  Opcja zrefundowanego serwera zwiększa 

niezawodność systemu
•  Automatyczne lub ręczne przełączanie 

1+1/N+M MAXPRO NVR na urządzenia 
zapasowe i rezerwowe. Podgląd i 
odtwarzanie na jednym panelu klienta

Inteligentne wyszukiwanie, 
odtwarzanie i eksport klipów 
celem zapewnienia sprawnego 
dochodzenia kryminalistycznego
•  Zdolność badania zdarzeń i alarmów przy 

jednoczesnym podglądzie alarmowego 
wideo na różnych etapach. Dla każdego 
alarmu, dzięki pojedynczemu 2x2 
salvo, użytkownik może obejrzeć wideo 
wykonane przed alarmem, w czasie 
alarmu, po alarmie a także obejrzeć wideo 
na żywo z kamer, które włączyły alarm

•  Komentowane zakładki umożliwiają 
użytkownikom oznaczanie scen 
budzących zainteresowanie na linii 
czasu celem łatwego powrotu do sceny 
z widokiem z wielu kamer

•  Wyszukiwanie i znajdowanie wideo 
za pomocą przeglądarki zdarzeń lub 
linii czasu. Wyszukiwanie podglądu 
umożliwia przeglądanie zdjęć z różnych 
punktów czasowych celem szybkiego 
zawężenia do interesującej sceny

•  Płynne cofanie i synchroniczne 
odtwarzanie między MAXPRO NVR 
zapewnia skuteczne dochodzenie 
w różnych obiektach równocześnie

•  Tryb zarzadzania incydentami umożliwia 
tworzenie pakietów klipów z wielu 
kamer w różnym czasie, które mogą 
być odtwarzane sekwencyjnie

Inteligentna analityka zapewniając 
proaktywne wykrywanie zagrożeń 
i podnosząca sprawność działania
•  Inteligentne zdarzenia z kamer można 

oglądać na panelu alarmu i włączać 
nagrywanie zdarzeń na rejestratorach 
MAXPRO NVR celem dalszego badania

•  Adnotacja za pomocą ramek 
ograniczających na obiektach wykrytych 
przez Xtralis IntrusionTrace™ , LoiterTrace 
i ADPRO® NVR zarówno w trybie 
podglądu na żywo, jak i odtwarzania 
w celu wizualnego powiadamiania i 
weryfikacji

•  Integracja Honeywell Video Analytics 
(HVA) z automatycznym wyborem 
strumienia z kamery w celu uzyskania 
optymalnej wydajności

•  Integracja z analityką rozpoznawania 
twarzy rozszerzonej wizji firmy Idemia

•  Integracja z analityką wideo firmy Ipsotek
•  Zarządzanie zdarzeniami rozpoznawania 

tablic rejestracyjnych z bogatymi 
detalami i łatwym generowaniem 
raportów celem sprawnego zarządzania 
pojazdami za pomocą kamer 
dostosowanych do oprogramowania 
Honeywell VehicleTrace™

Silni klienci burkowi zapewniający 
lepsze monitorowanie i szybką 
reakcję
•  Podglądanie, tworzenie, zapisywanie 

i nazywanie salw z do 8x8 kamer za 
pomocą My Salvos lub Shared Salvos. 
Obsługa współczynnika kształtu - 16:9, 
4:3 i rozszerzonego dla salw wideo 

•  Tryb kamer otaczających z ustawieniami 
wstępnymi, ułatwiający i usprawniający 
śledzenie interesujących obiektów 
przez umożliwienie natychmiastowej 
obserwacji przez najbliższa kamerę

•  Za pomocą opcji panelu podglądu można 
zainicjować szybkie i responsywne 
działania alarmowe

•  Innowacyjne doświadczenie sterowania 
3D PTZ „One-Click” lub „Mouse Drag” 
zastępujące dotychczasowe sterowanie 
PTZ za pomocą ciągłego klikania

•  Usuwanie zniekształceń w zakresie 
360° zmienia zniekształcony obraz 
rybiego oka na naturalną panoramę i/lub 
wiele zachodzących na siebie obrazów 
Operatorzy mogą oglądać i skupiać się 
na obszarach zainteresowania na wideo 
na żywo lub nagranych

•  Wzbogacone doświadczenie oglądania 
wideo dzięki intuicyjnemu silnikowi 
renderowania wideo optymalizuje 
wykorzystanie procesora zmieniając ilość 
ramek wideo, w celu pracy przy mniejszej 
przepustowości pasma

•  Oparte na kartach graficznych NVIDIA 
i Intel wsparcie dla renderingu dla H.264 
i H.265 zapewniające dekodowanie z 
szybkością 60 klatek na sekundę (kamera 
1080p) z płynnym wyświetlaniem 
na monitorach 4K redukuje ilość 
stacji roboczych potrzebnych do 
monitorowania dużych obiektów 
wyposażonych w ponad 30 kamer

•  Możliwość odtwarzania nagranego wideo 
wraz ze strumieniem audio i możliwość 
dla operatorów mówienia do wyjścia 
audio kamery dzięki obsłudze dźwięku 
dwukierunkowego

•  Sterowanie dowolnym monitorem 
analogowym lub cyfrowym z pojedynczej 
stacji roboczej lub klawiatury z 
joystickiem. Umożliwia wykorzystanie 
systemu jako rzeczywistej macierzy 
analogowej i cyfrowej

•  Sterowanie monitorem umożliwia 
kontrolowanie wszystkich monitorów 
z pojedynczego klienta (sterowanie 
ściany monitorów)

•  Tryb monitora zdalnego umożliwia 
udostępnienie i kontrolowanie zdalnego 
monitora przy zachowaniu możliwości 
podglądu lokalnego

Zunifikowane aplikacje mobilne
•  Pojedyncza, ujednolicona aplikacja 

mobilna Honeywell Secure do VMS, NVR i 
Intelligent Command umożliwia dostęp do 
kamer i drzwi w ruchu

•  Kompatybilny z urządzeniami iOS® i 
Android™

Intuicyjny graficzny interfejs 
użytkownika zapewnia sprawne 
zarządzanie obiektem
•  Bogaty w funkcje i przyjazny dla 

użytkownika interfejs klienta umożliwia 
przeglądanie z jednego miejsca wideo 
z wielu różnych rejestratorów

•  Operatorzy mogą logować się 
korzystając z lokalnego języka, a 
wbudowany system komunikowania 
umożliwia operatorom udostępnianie 
scen wideo w natychmiast przesyłanych 
wiadomościach

•  Przywileje operatorów zależne od roli
•  Dostępny jest bardzo wydajny język 

programowania makro zapewniający 
pełne dostosowanie działań w oparciu 
o zdarzenia

•  Obsługa uwierzytelniania użytkownika 
aktywnego katalogu  

Opcje skutecznej ochrony 
prywatności zapewniające 
zgodność z wymaganiami 
zapewnienia prywatności danych
•  Pikselizacja i rozmywanie ciała w 

widokach na żywo celem ochrony 
prywatności klientów i pracowników 
przed nadużyciem danych nadzorowania

•  Dwuosobowe uwierzytelnianie 
odtwarzania oryginalnych nagrań wideo, 
przykładowo, dzięki równoczesnemu 
logowaniu dwóch grup menagerów i 
przedstawicieli pracowników

•  Selektywne ujawnianie w celu eksportu 
klipów z wybranych kamer oraz dat/
godzin z widoczną jedynie twarzą osoby 
z kręgu zainteresowania, podczas 
gdy twarze osób postronnych są 
zanonimizowane

ARCHITEKTURA
MAXPRO VMS oparty jest o architekturę 
klient-serwer celem zapewnienia 
maksymalnej elastyczności, możliwości 
dostosowania i integracji. Oferuje obsługę 
migracji z systemu macierzy analogowej 
jednym kliknięciem. Klient MAXPRO VMS 
umożliwia monitorowanie obiektów oraz 
konfigurację urządzeń wideo takich jak 
kamery, monitory, klawiatury itp. Serwer 
MAXPRO VMS składa się z sieciowego 
sterownika MAXPRO VMS, bazy danych 
oraz innych kluczowych elementów.
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CHARAKTERYSTYKA
Skalowalny system 
bezpieczeństwa umożliwiający 
elastyczne wdrożenie
•  Aplikacja sieciowa dla samodzielnych 

i zintegrowanych systemów wideo 
i kontroli dostępu 

• Zwiększenie liczby użytkowników 
z lokalnym lub zdalnym dostępem 
z dowolnego miejsca

• Usunięcie potrzeby stosowania firewall 
lub wyjątków IT, jak również instalowania 
oprogramowania oraz wsparcia dla stacji 
roboczych

Graficzny interfejs użytkownika 
zapewnia sprawne zarządzanie 
obiektem
•  Powiązane bezpieczeństwo w różnych 

geolokalizacjach
• Zunifikowany i intuicyjny interfejs 

użytkownika redukuje koszty szkolenia 
personelu bezpieczeństwa

• Dostosowywana siatka podglądu za 
pośrednictwem konfiguracji kamery 
przez przeciąganie-upuszczanie plus 
sekwencjonowanie priorytetów obszarów 
wrażliwych, kamer lub punktów dostępu

• Obsługiwane kodeki wideo H.264 
i H.265 

• Obsługa masowej aktualizacji 
oprogramowania aparatu i modyfikacji 
hasła za pomocą funkcji Intelligent 
Command w celu uproszczenia 
konserwacji urządzenia

• Obieg incydentów z załącznikami, 
raportami o incydentach i 
standardowymi procedurami 
operacyjnymi dla efektywnej reakcji 
sytuacyjnej

• Szyfrowanie w oparciu o certyfikat 
zabezpiecza komunikację serwer-klient 

Nawigacja na mapie pozwalająca 
zobaczyć stan bezpieczeństwa 
nieruchomości i budynków
• Obsługa map GIS online obejmuje 

OpenStreet Maps lub inne mapy 
dostępne w sieci 

• Łatwe przechodzenie miedzy obiektami 
w natychmiastowym powiększaniem/
pomniejszaniem map od globalnego 
do lokalnego punktu widzenia 

• Importowane rysunków pięter budynków 
wielokondygnacyjnych celem precyzyjnej 
identyfikacji i lokalizacji zdarzeń

• Wykorzystanie istniejących rysunków/
rzutów pięter CAD oraz znaczące 
zredukowane koszty tworzenia map

• Urządzenia szybko umieszczane w GIS 
lub na rzutach pięter za pośrednictwem 
przeciągania-upuszczania lub 
konfiguracji struktury mapy

• Wideo na żywo i natychmiastowe 
odtwarzanie HTML 5 zapewniają 
szybkie reagowanie na sytuację

Schematy postępowania podczas 
incydentów oraz standardowe 
procedury obsługi ułatwiają 
szybkie podejmowanie decyzji 
i reagowanie na sytuacje
• Zgodność ze standardowymi politykami 

dzięki możliwości dostosowania 
schematów postępowania

• Funkcjonalności szybkiego wyszukiwania 
i filtrowania alarmów lub powiadomień 
o określonych sytuacjach

• Zunifikowane zarządzanie alarmami 
z panelu szczegółów alarmu, w tym 
potwierdzanie, historia i przewijanie

• Dołączanie i zabezpieczanie różnych 
form dowodów zdarzeń

• Automatyczne dokumentowanie 
schematów postępowania śledzenia 
incydentów w tym lokalizacji, czasu, 
dowodów, przydziałów, uwag operatorów 
oraz standardowych procedur 
postępowania

• Generowanie pakietów raportów 
o incydentach i eksport w formacie 
pdf do odnośnych władz

Wbudowane narzędzia do 
zapewnienia pomiarów zgodności 
i scentralizowanego zarządzania 
urządzeniami
• Pulpit nawigacyjny kondycji systemu 

zapewnia całodobowe jednoczesne 
rejestrowanie stanu we flocie 
rejestratorów NVR w jednym pulpicie 
nawigacyjnym w celu wczesnego 
wykrywania awarii urządzeń

• Pulpit Bezpieczny budynek zapewnia 
natychmiastowy podgląd danych 
pomiarowych dotyczących zajętości 
i szacowania tłoku, wykrywania braku 
maseczek oraz naruszeń dystansu 
społecznego

• Przyspieszenie równoczesnej aktualizacji 
oprogramowania układowego wielu 
urządzeń wideo

• Uproszczenie konserwacji urządzeń 
i aktualizacji haseł jednocześnie na 
wielu urządzeniach

FUNKCJE CYBER  
BEZPIECZEŃSTWA
• Zwiększone bezpieczeństwo haseł:  

hasła nie do odzyskania, wymuszanie 
haseł złożonych, wygasanie terminu 
ważności hasła, brak haseł domyślnych

• Rozwiązanie problemu 
nieuwierzytelnionych/nieuprawnionych 
kanałów

• Zabezpieczona konfiguracja firewall
• Zabezpieczony klient sieciowy 

– włączone HTTPS i TLS 1.2; 
zabezpieczenie przed atakami z CSRF 
i XSS

• Dostęp do katalogu i rejestrów 
ograniczony do operatorów

• Zabezpieczone podzespoły – 
podpisywanie cyfrowe

• Bezpieczna komunikacja z kamerami 
equIP z zastosowaniem własnego 
protokołu Honeywell oraz kamerami serii 
30 ze strumieniami wideo szyfrowanymi 
za pomocą TLS1.2

• Obsługa wyboru uwierzytelniania 
w streamingu wieloemisyjnym między 
kamerami a klientem MAXPRO VMS

MAXPRO® VMS Intelligent Command

INTELLIGENT 
COMMAND JEST 
ZGODNY Z 

• MAXPRO VMS

• MAXPRO NVR*

*w połączeniu z VMS

MAXPRO Intelligent Command jest potężną platformą sieciowa oraz intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownik 
przekształcającym doświadczenie zarządzania wideo w celu optymalizacji nadzoru bezpieczeństwa, poprawy ostrzegania 
o sytuacji i poprawy bezpieczeństwa nieruchomości. 
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TABELA 1. ZALECANE DANE TECHNICZNE SPRZĘTU
MAXPRO VMS 
Minimalne wymagania 
serwera

Standard 
do 5 klientów

Performance  
10 klientów

Premium  
25 i więcej klientów

PROCESOR Pojedynczy Intel® Quad Core™ Xeon®  
E3 1225V3 3,2 GHz S1150

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

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

SYSTEM OPERACYJNY Microsoft Windows® Server 2019 64-bit, Server 2016 64-bit

TYP KOMPUTERA Serwer – zalecane dwa zasilacze

PAMIĘĆ SYSTEMOWA 
(RAM) 8 GB 16 GB 32 GB

NAPĘD DVD DVD +/- RW

DYSK

Dwa oddzielne dyski twarde lub zestaw dwóch macierzy RAID

Zestaw 1 dysk/RAID wykorzystuje dysk SATA 150 GB 10 tyś. obr./min lub dysk SCSI 146 GB 10-15 tyś. obr./
min dla systemu operacyjnego Windows®, oprogramowania serwera MAXPRO VMS oraz oprogramowania 

serwera Microsoft SQL®

Zestaw 2 dysk/RAID wykorzystuje dysk SATA 150 GB 10 tyś. obr./min lub dysk SCSI 146 GB 10-15 tyś. obr./
min dla plików bazy danych MAXPRO VMS i plików bazy danych serwera Microsoft SQL®

Uwaga: Jeśli wymagana jest tolerancja na błędy, zestaw 1 RAID jest macierzą RAID 1, 10 lub 0+1 a zestaw 
2 RAID jest macierzą RAID 10 lub 0+1

ADAPTER WIDEO Adapter wyświetlania z rozdzielczością wideo 1024x768 pikseli; kolor 32-bitowy lub większy

PORTY SZEREGOWE Wymagane tylko, kiedy będzie podłączane urządzenie szeregowe - zalecane 8 portowe  
MOXA PCI-e szeregowe RS232

POŁĄCZENIE SIECIOWE 1 Gb/s lub szybsze

ŚRODOWISKO 
WIRTUALNE VM Ware ESXi wersja 5.5, vSphere i Hyper-V

TABELA 2. ZALECANE DANE TECHNICZNE STACJI ROBOCZEJ
MAXPRO VMS 
Minimalne wymagania 
stacji roboczej

Stacja robocza z 2 monitorami Stacja robocza z 4 monitorami

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

SYSTEM OPERACYJNY Microsoft Windows® 10 Enterprise 64-bitowy

TYP KOMPUTERA Stacja robocza

PAMIĘĆ SYSTEMOWA (RAM) 16 GB

NAPĘD DVD DVD +/- RW

DYSK 500 GB 7200 obr./min SATA3

ADAPTER WIDEO Zintegrowana grafika Intel UHD 630 Zintegrowana grafika Intel UHD 630  
i NVIDIA Quadro P620

POŁĄCZENIE SIECIOWE 1 Gb/s lub szybsze

ŚRODOWISKO WIRTUALNE Środowisko wirtualne nie jest obsługiwane na maszynach - klientach

Niniejszy schemat ilustruje architekturę MAXPRO VMS  
i związane elementy.

In
fr

as
tr

uk
tu

ra
 si

ec
i IP

  CD-123-GY  

SILNIK
ANALITYCZNY

REJESTRATORY 
ADPRO

REJESTRATORY 
SERII PERFORMANCE

PANELE IN-
TERNETOWE 
KONTROLI 
DOSTĘPU

PANELE 
PRZECIW-
POŻAROWE

KLIENT

SERWER CE 
PRO-WATCH

ŚCIANA
WIDEO

 

ZREDUMNDOWANE
BAZY DANYCH I 

SERWERY

ENKODERY 
I SIECIOWE MODUŁY WE/WY

ZREDUNDOWANE REJESTRATORY NVR MAXPRO 
DO AWARYJNEGO ZASTĘPOWANIA N+M

KAMERY ANALOGOWE
HD/STAREGO TYPU

KOMERCYJNE 
PANELE IN-
TERNETOWE 
KONTROLI 
NARUSZENIA 
DOSTĘPU

PAMIĘĆ
NAS

MAXPRO NVR 
XE/SE/PE

ROZPOZNAWANIE TABLIC 
REJESTRACYJNYCH

INTELLIGENT
COMMAND

CYBER
BE

ZP
IE

C
ZE

Ń
ST

WO/OCHRONA PRYW
ATN

O
Ś

C
I DANYCH

KAMERY 
INTERNETOWE

M
A

XP
RO® V

MS

MAXPRO® VMS System zarządzania wideo



Karta katalogowa MaxPro® VMS   |   www.honeywell.com   |   5

TABELA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE  
ZAMAWIANIA – MAXPRO VMS

MAXPRO VMS - Numery katalogowe i licencjonowanie

MAXPRO VMS - Oprogramowanie podstawowe i licencje

HNMSWVMS

Podstawowe oprogramowanie VMS obejmuje: 
MAXPRO VMS, SQL® 2019 Express, 
zawierający licencję dla jednego (1) klienta 
MAXPRO VIEW, z 64-kanałowym interfejsem 
do NVR serii MAXPRO, silnika IP, Enterprise 
NVR, MAXPRO-Net i przełącznika VideoBloX 
Matrix. (Dodać „-B” do numeru katalogowego 
celem uzyskania podwojonych licencji serwera)

SSAHNMVMS Roczna umowa wsparcia oprogramowania - 
oprogramowanie podstawowe MAXPRO VMS

SSAHNMRED Roczna umowa wsparcia oprogramowania - 
podwojone oprogramowanie MAXPRO VMS

Licencja klienta MAXPRO – jedna licencja na jedną 
podłączoną stację roboczą 
(Aplikacja klienta może obsługiwać wiele przypadków)  

HNMSWCL MAXPRO View - licencja dla jednego klienta

Licencja kanału podstawowego MAXPRO VMS

HNM64 Dodatkowe 64 kanały podstawowe

HNM128 Dodatkowe 128 kanałów podstawowych

HNM192 Dodatkowe 192 kanały podstawowe

HNM256 Dodatkowe 256 kanałów podstawowych

HNM384 Dodatkowe 384 kanały podstawowe

HNM448 Dodatkowe 448 kanałów podstawowych

HNM512 Dodatkowe 512 kanałów podstawowych

MAXPRO VMS z analityką wideo Active Alert® -  
jedna licencja na kanał analityki
HNMHVAB HVA - pakiet podstawowy

HNMHVAS HVA - pakiet standardowy

HNMHVAP HVA - pakiet premium

HNMHVASI HVA - inteligentne ślady

HNMHVAPC HVA - licznik osób

MAXPRO VMS Rozwiązanie przełączania serwera 
na urządzenie zapasowe

NFHALAN Neverfail® Zarządzanie przełączaniem serwera 
na urządzenie zapasowe

MAXPRO® VMS System zarządzania wideo

TABELA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE  
ZAMAWIANIA – MAXPRO VMS LITE
MAXPRO VMS LITE - Numery katalogowe 
i licencjonowanie
MAXPRO VMS LITE - Oprogramowanie podstawowe 
i licencje

HNMSWVMSLT

Oprogramowanie MAXPRO VMS Lite 
obejmuje: MAXPRO VMS, SQL® 2019 
Express, zawierający licencję dla 
jednego (1) klienta MAXPRO VIEW, 
z 64-kanałowym interfejsem do NVR 
serii MAXPRO, silnika IP, Enterprise NVR, 
MAXPRO-Net i przełącznika VideoBloX 
Matrix. Rozszerzalny maksymalnie do 
3 klientów i 128 kanałów. Brak obsługi 
adapterów innych firm. (Dodać „-B” do 
numeru katalogowego celem uzyskania 
podwojonych licencji serwera)

SSAHNMVMSL Roczna umowa wsparcia oprogramowania - 
oprogramowanie MAXPRO VMS Lite

Licencja kanału podstawowego MAXPRO VMS Lite -   
Jedna licencja na wejście wideo
HNM64 Dodatkowe 64 kanały podstawowe

MAXPRO VMS redundancja po  
aktualizacji MAXPRO VMS Lite
HNMSWRED Redundantny system MAXPRO

Aktualizacja MAXPRO VMS Lite

HNMUG Aktualizacja MAXPRO VMS Lite 
do MAXPRO VMS

INTELLIGENT COMMAND

HNMINDWRKFL Incydenty i schematy postępowania 
Intelligent Command

HNMDASHBOARDS Pulpit bezpieczeństwa i zgodności 
Intelligent Command

HNMONLNEMAPS Integracja z GIS/mapami sieciowymi online 
Intelligent Command

HNMVMS3PDM Zarządzanie kamerami dla kamer innych 
dostawców

Analityka VMS innych dostawców
HNMANALYTICS Licencja adaptera analityki 3P



Microsoft®, Windows™, Hyper-V®, Windows Server®, SQL Server® 
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TABELA 4. Zgodność rejestratora w wersji MAXPRO VMS

Modele rejestratorów
7.5  

(aktualne 
wydanie)

7.0 6.X

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

✔ Obsługiwane   Nieobsługiwane 

Oglądaj obrazy na żywo i nagrane, zarządzaj 
alarmami i ogólnym bezpieczeństwem obiektu.


