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Netcam Watcher Pro
KAMERAVALVONTAOHJELMISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN
Netcam Watcher PRO on maailman helppokäyttöisin, uuden sukupolven digitaalitallennin, joka tallettaa kamerakuvan kovalevylle – ei nauhojen vaihtoja ja aina terävä kuva. Nyt jopa 50 kameraa
yhdellä palvelimella. Se toimii tavallisessa Windows työasemassa ja asentaminen on helppoa. Mukana seuraa yksityiskohtainen ohjekirja. Ohjelmiston yhteydessä käytetään uusia helppokäyttöisiä ja
edullisia verkkokameroita, mutta myös olemassaolevat analogiset kamerat voidaan kytkeä järjestelmään erityisellä sovittimella.
Verkkokamerat kytketään valvontajärjestelmään kiinteistön ATK-verkon läpi tai erillisellä RJ-45
kaapelilla. Voit syöttää jopa käyttöjännitteen samaa kaapelia pitkin, joten erillistä sähköpistoketta
kameran asennuspaikalle ei tarvita ja asennuksen saa tehdä kuka tahansa. Tarvittaessa voidaan
käyttää radioyhteydellä varustettuja kameroita. Valvontapiste voi olla jopa toisessa rakennuksessa,
koska kamerakuva voidaan välittää Internetin kautta tai langattomasti 3G/GPRS:llä käytännössä
minne tahansa. Kuvausnopeus on vapaasti valittavissa yksittäiskuvista täyteen nykimättömään TVkuvaan asti.
Jopa 50 kameraa yhdellä palvelimella, jossa i7 prosessori ja 6 GB muistia.
Tyypillisiä
käyttökohteita:

Myymälät
Varastot
Prosessivalvonta
Aulatilat
Ulkotilat
Turvallisuus- ja
ilkivaltavalvonta
Sairaalat ja hoivakodit
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Netcam Watcher PRO tukee kaikki yleisimmät verkkokameramerkit: Intellicam, Opticam,
Vivotek, Sanyo, Axis, Panasonic, Sony, Canon jne. Kaikki analogiset CCTV-kamerat voidaan liittää järjestelmään erityisen IP-sovittimen avulla.
Erityisen hyvin Netcam Watcher PRO soveltuu kohteisiin, joissa ei ole miehitettyä valvomoa. Tapahtumien kartoittaminen jälkikäteen on helppoa ohjelmiston kehittyneiden hakuominaisuuksien ansiosta.

Netcam vakio-näkymä. Kameroiden lukumäärä ruudulla ja pikku-kuvien koko vapaasti säädettävä.

Netcam ”vain kamerat” näkymä. Netcam tukee jopa 8 yhtäaikaista LCD-ruutua.
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Uutta versiossa 3.1
1) Ominaisuus, joka on yleensä vasta monta kertaa kalliimmissa ohjelmissa:
Jopa 6 kameran tallenteiden synkronoitu katselu.
Kameroilla voi olla eri kuvanopeuksia ja myös kuvaustaukoja. Helppoa:
a) Valitse pääkamera
b) Valitse muut kamerat
c) Sommittele kuvat ruudulle
Kun ajat pääkameran kuvaa tai siirryt kuvassa edes-takaisin, muut kamerat seuraavat perässä.
Esitystä ohjataan automaattisesti kuviin talletetuilla aikaleimoilla. Siistiä!

2) Ominaisuus jota et välttämättä edes löydä kalliimmistakaan ohjelmista: Ansalangat. Ansalanka
on todella yksinkertainen innovaatio - kuvaan piirretty viiva. Viivan kosketus laukaisee hälytyksen.
Kosketukset voi myös tilastoida eli kamerakuvaa voi käyttää laskurina. Tapahtumat voit taulukoida
tai tulostaa grafiikkana. Kätevää!
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Tärkeimmät ominaisuudet:
Helposti uudelleenkonfiguroitava näyttö näyttää niin monta kameraa kuin haluat.
Jopa 8 erillistä näyttöikkunaa joihin voi laittaa halutut kamerat.
Jopa 50 kameraa yhdellä palvelimella (Windows PC, jossa i7 suoritin ja 6 GB muistia).
Maskattu liiketunnistus mahdollistaa kuvatalletuksen ja hälytysten tarkan hallinnan.
Liiketunnistuksessa 2 vaihtoehtoa: Liike alkaa tai liike loppuu.
Kamerat voivat toimia helposti määriteltyjen aikataulujen mukaan (esim. “työaika”).
Lähettää kuvan esim. sähköpostitse hälytyksen sattuessa tai kameran mennessä pois päältä.
Partiotoiminto kohdistaa kameraa automaattisesti esiasetettuihin kohtiin tietyin väliajoin.
Tämä voidaan myös ajastaa.
Monikameranäyttö voi kierrättää kameroita automaattisesti näyttääen ensimmäisen
kamerasarjan, toisen, jne.
Levytilan hallinta päällekirjoittaa (tai arkistoi) haluttaessa vanhat tallennetut kuvat jatkuvan
toiminnan takaamiseksi.
Etäyhteys Netcam Watcher Remote Control -ohjelman avulla.
Arkistointitoiminto tallentaa kuvat ennen kuin niiden päälle kirjoitetaan.
Varmuuskopiointitoiminto tallentaa kaikki konfiguraatiosi määrättyinä aikoina (esim.
päivittäin tai viikoittain)
Kamerapalkissa voit pitää valikon kameroita ruudulla koko ajan.
Tulostustoiminto mahdollistaa usean kuvan tulostamisen samalle sivulle.
Panorointi/Kallistus/Zoom –tuki PTZ-kameroille.
Sisäänrakennetulla MJPEG-soittimella voit katsella talletettuja kuvia ja näyttää jokaisen
kuvan aikaleiman.
Voit katsella usean kameran tallenteita synkronoidusti (kameroilla voi olla jopa eri
kuvanopeus)
Ansalangoilla saat hienojakoisen liikeilmaisimen ja voit myös laskea langan kosketukset
(sisääntulijat kauppaan jne).
Voit konvertoida talletetut MJPEG-tiedostot AVI-muotoon.
Stand-alone MJPEG –soitin freeware, voit katsella tallenteita millä tahansa PC:llä.
Ohjelmoitavat kuvatekstit voidaan laittaa kuviin
Lähetä uusimmat kuvat tai hälytykset FTP:llä etäkoneelle.
Administrator ja/tai käyttäjätason tietoturva-asetukset.
Kuvanparannus terävöittää kuvaa, jos kuvan laatu on valaistuksen, sumun tms. syyn takia
huonontunut.
Voit etsiä arkistoituja kuvia, havaitut liikekohdat näkyvät graafisesti.
Voit hypätä välittömästi tiettyyn liiketapahtumaan.
Online/Standby toiminne käynnistää automaattisesti varajärjestelmän jos pääjärjestelmä
vioittuu.
Vartiointi pysähtyy jos liikettä havaitaan ja jatkuu taas liikkeen loputtua.
Voit valita montako sekuntia staattista kuvaa talletetaan ennen liikettä ja liikkeen jälkeen.
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Ohjelmapakkaukseen kuuluu:
Suomenkielinen 50-sivuinen, 4-värinen käyttöohjekirja havainnollisine esimerkkeineen
Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset ohjelmat (Suomi ja englanti ver. 3.1, ruotsi 1.6)
Asennus-CD, jolla myös kaikenlaisia hyödyllisiä apuohjelmia
Lisenssiavain
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* Ohjelmisto ja jopa 2 kk:n koekäyttöavaimet ladattavissa osoitteesta www.notesco.net.
* Hinnasto ja vertailu vastaaviin ohjelmistoihin osoitteessa www.notesco.net
* Voit tilata suomenkielisen käyttöohjekirjan ja CD:n täysin ilmaiseksi lähettämällä mailia
osoitteeseen myynti@notesco.net. Kirjatilaus on täysin sitoumuksetta eikä velvoita mihinkään.
Postimaksukin on maksettu.

