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Obsługiwane kamery IP: ponad 1000 modeli ●

Niezależna konfiguracja kamer: Tak ●

Klawiatury sterujące: USB DCZ ●

Detekcja Ruchu: Tak ●

Ilość wyświetlanych kamer: 100 ●

Znak wodny nagrań: Tak ●

Obsługa RTSP: Tak ●

Współparaca z FTP: Tak ●

Luxriot to oprogramowanie do rejestracji, podglądu i
zarządzania obrazem/audio z kamer IP CCTV działające
w architekturze klient-serwer.
Aplikacja serwera pobiera strumienie obrazowe z kamer,
rejestruje na dyskach lokalnych komputera lub
pamięciach sieciowych oraz udostępnia je modułom
klienckim. Aplikacje klienckie w systemie Luxriot oprócz
wyświetlania obrazów z serwerów służą również do
zarządzania serwerami (regulowane uprawieniami
użytkowników). Strumienie transmitowane do stacji
klienckich mogą być ograniczane w celu dopasowania
do posiadanego pasma na łączach WAN. Klient i serwer
mogą również pracować na jednym komputerze.
Duża zaletą oprogramowania są kreatory instalacji i
modyfikacji ustawień kamer i serwerów NVR
prowadzące użytkownika przy konfiguracji systemu.
Aby wstępnie skonfigurować program i system
wystarczająca jest tylko pobieżna znajomość systemów
CCTV IP.
Dobór PC dla serwera i klienta oraz ilości i wielkości
dysków dla wybranego archiwum dyskowego można
wykonać z użyciem kalkulatorów dostępnych na stronie
producenta:
http://www.luxriot.com/eng/support/calculators/ 
Oprogramowanie może współpracować z kamerami USB
oraz kartami przechwytującymi sygnały analogowe
HP4000EX/HC7008/HC7016X oraz HD-SDI HC7004HD.
Aplikację Luxriot można zainstalować w pełni
funkcjonalnej wersji shareware (z ograniczeniem do
jednej kamery). 
Lista obsługiwanych kamer dostępna jest tutaj.

Parametry techniczne  
Serwer Tak (wymaga licencji)
Ilość obsługiwanych kamer w zależności od edycji (Basic - 4, Prefessional

- 9, Advanced - 16, Enterprise - bez
ograniczeń)

Ilość klientów na 1 serwer w zależności od edycji (Basic - 1, Prefessional
- 3, Advanced - 5, Enterprise - bez ograniczeń
(klienci nie wymagają licencji)

Obsługiwane kamery IP ponad 1000 modeli (różnych producentów)
Obsługiwane kamery USB Zgodne z DirectShow
Niezależna konfiguracja kamer Tak (nagrywanie, wyświetlanie, transmisja)
Sterowanie PTZ Tak
Klawiatury sterujące USB DCZ (Videotec), również wsparcie dla

joysticków
Detekcja Ruchu Tak (z kamer lub programowa)
Pre / post alarm 60s/bez ograniczeń
Ilość wyświetlanych kamer 100 (jednocześnie)
Znak wodny nagrań Tak
Poziomy uprawnień użytkowników Tak
Wsparcie map Google Tak
Logowanie do Windows Dla serwera niekonieczne
Obsługa wielu monitorów Tak (do 6)
Obsługa RTSP Tak
Współparaca z FTP Tak (transmisja klatek obrazu)
Darmowa aktualizacja Tak
Inne cechy Tryb wyłaczności (blokowanie dostępu do

Windows) , obsługa kart kompresji HP4000EX
Wymagania sprzętowe Zgodne z zaleceniami producenta
Sterowanie przepływnością Tak (regulacja strumnieni dla klientów)
Wparcie dla użytowników
mobilnych

Tak (darmowe - Luxriot Broadcast Server)

 

Luxriot VMS 

Oprogramowanie NVR/CMS rejestracja i podgląd z kamer IP i Mpix na PC

http://www.luxriot.com/eng/support/calculators/
http://www.luxriot.com/eng/support/cameras/

