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Parametry techniczne  
Baza danych Serwer: MS SQL Express 2008
Liczba obsługiwanych monitorów 100 monitorów IP
kompatybilność MAX-1000 (do 32 monitorów analogowych),

rejestratory Honeywell HRDP/HRDPX/HRXDS
(również Ultrak Vidius - obsługa tylko w
systemie analogowym), Kamery zintegrowane
KD6/HD6, Acuix, Ultrak Silent I i II i inne
zgodne z Pelco-D lub Maxpro, rejestratory IP
MAXPRO NVR 2.0, Milestone Xprotect
Enterprise, Honeywell Enterprise (FAST),
klawiatury RD530, KEGS/HEGS-5300, HJK7000

Liczba jednoczesnych
użytkowników zdalnych

25 szt. (stacji klienckich)

Wymagania sprzętowe Serwer: zależnie od ilości klientów systemu
(od Dual Core Intel® Xeon® 3085 3.0GHz do
2 szt. do Quad Core Intel® Xeon® 5450
3.0GHz), Klient: zależnie od ilość
obsługiwanych monitorów na stacji (od Intel
Core 2 Duo E6750 2.66 GHz do Quad Core
Intel Xeon X5450 3.00GHz)

Karta graficzna klient - wymagana NVIDIA Quadro NVS 285 /
NVS 290 (lub równoważna)

System operacyjny Serwer: Windows 2003/2008 R2 Server,
Klient: Windows 7/Windows XP (oba w wersji
Professional)

MAXPRO VMS jest zaawansowanym i wysoce skalowalnym systemem zarządzania CCTV bazującym na technologii sieci IP. Powstał on
jako rozwinięcie analogowego systemu krosownicy video MAX-1000 i jest najlepszą drogą do rozwijania istniejącego systemu ponieważ
oferuje sterowanie elementami części analogowej z pełnym zachowaniem zaimplementowanej wcześniej funkcjonalności. Dodatkowo
rozbudowa MAX-1000 do MAXPRO VMS nie wymaga dodawania do istniejącego systemu analogowego żadnym elementów w celu
zapewnienia zintegrowanego sterowania i kontroli nad całym systemem.
Serwer z oprogramowaniem MAXPRO VMS zastępuje komputer zarządzający MAX-1000 integrując pozostałe elementy systemu tj.
klawiatury HEGS-5300/RD-530, rejestratory Vidius i szafki krosownicze video oraz elementy systemu podłączone przez sieć
komputerową.
Dedykowanym rozwiązaniem systemu rejestracji i udostępnienia strumienii z kamer IP, dla MAXPRO VMS, jest oprogramowanie MAXPRO
NVR i rejestratory MAXPRO NVR. System może również współpracować z rejestratorami firm trzecich np. Milestone XProtect Enterprise.
Oprogramowanie MAXPR VMS zapewnia niemal zerowe opóźnienia w sterowaniu kamer PTZ zarówno analogowych jak i IP.
MAXPRO VMS jest zintegrowane z rozwiązaniem analityki video Honeywell Active Alert co umożliwia odbiór alarmów z serwerów
dokonujących analizy zawartości danych video zwiększając w ten sposób skuteczność nadzoru wizyjnego.
MAXPRO VMS stosuje ten sam język makrodefinicji zdarzeniowych jak MAX-1000 oraz posiada specjalne jego rozwinięcie dla zarządzania
obrazem z urządzeń IP.
MAXPRO VMS zapewnia wyjątkowo rozbudowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników dzięki podziałowi urządzeń systemu oraz
zdarzeń na tzw. "partycje dostępu". Dodatkowo oprogramowanie przechowuje informacje o aktywności operatorów i posiada możliwość
generowania raportów o ich działaniu w systemie.
W systemie MAXPRO VMS istnieje możliwość zapewnienia redundancji serwerowi systemu bez potrzeby wykupowania dwóch licencji
bazowych.

Honeywell MAXPRO VMS
System zarządzania video kompatybilny z MAX-1000 (MAXPRO), wysoka skalowalność


