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Baza danych SQL Lite
Moduł kliencki +
Serwer NVR +
Moduł enkodera +
Moduł dekodera +
Serwer strumieni +
System operacyjny Windows
2003/2008/XP/7/8/8.1

iVMS-4200 jest zaawansowanym, darmowym
oprogramowaniem do obsługi urządzeń systemu
CCTV/IP CCTV firmy HIKVISION. Poza standardowymi
funkcjami oprogramowania zdalnej stacji klienckiej,
umożliwia rejestrację strumienii IP i
kodowanie/dekodowanie strumienii oraz
multiplikowanie strumienii w celu odciążenia urządzeń
IP. Każdej z ww. funkcjonalności odpowiada moduł
oprogramowania.
Oprogramowanie iVMS-4200 może być instalowane na
wielu komputerach w sieci IP CCTV (LAN/WAN)
wykorzystując jedynie wybrane jego funkcje.
Podstawową funkcją modułu klienckiego IVMS-4200 jest
monitorowanie (z wykorzystaniem dwu-
strumieniowości), odtwarzanie i archiwizacja nagrań
oraz zdalne konfigurowanie urządzeń podłączonych do
sieci IP. Do celów wizualizacji alarmów iVMS-4200
wykorzystuje wielopoziomowe mapy graficzne.Liczba
stacji klienckich w systemie jest nieograniczona
co pozwala na budowę bardzo dużych systemów
o praktycznie nieograniczonej liczbie kamer,
rejestratorów
analogowych/hybrydowych/sieciowych i serwerów
rejestrujących NVR.

Parametry techniczne  
Baza danych SQL Lite
Moduł kliencki +
Ilość urządzeń na stację kliencką 256
Liczba grup kamer 256
Ilość kanałów na stacji klienckiej 1024
Ilość serwerów NVR 16
Ilość serwerów strumieni 16
Ilość kamer w podglądzie 64
Ilość kanałów jednoczesnego
odtwarzania

16

Ilość kanałow synchronicznego
odtwarzania

4

Ilość obsługiwanych dekoderów 64
Obsługa map graficznych 256
Serwer NVR +
Rejestracja strumieni IP 64 szt. (128Mbps)
Ilość strumieni IP odtwarzanych 64 szt.
Moduł enkodera +
Ilość kopresowanych sygnałów 64 szt.
Maksymalna ilość transmitowanych
strumieni

128 szt.

Moduł dekodera +
Liczba dekodowanych kanałów 24 szt. (48Mbps)
Ilość kanałów krosownicy 24
Serwer strumieni +
Ilość strumieni wejściowych i
wyjściowych

200

Liczba obsługiwanych monitorów 4
Liczba jednoczesnych użytkowników
zdalnych

32, enkoder: 32, dekoder: 16

Wymagania sprzętowe Zależnie od zastosowania procesor Intel Pentium
4/Core/Core 2/Core i5/Core i7

Karta graficzna Zalecana zewnętrzna (co najmej 512MB pamięci
video, DirectX 9.0+)

System operacyjny Windows 2003/2008/XP/7/8/8.1

HIKVISION iVMS-4200
Oprogramowanie dla systemów CCTV/IP CCTV HIKVISION


