HER YERDE
KABLOSUZ
VİDEO.
Mobil gözetim işlemleri, güvenli
bir şekilde kaydedilmeyi ve yine
güvenli bir şekilde, gerçek zamanlı
video oynatmayı gerektirmektedir
– nerede olursa olsun. Digital
Barriers’in
mobil
çözümleri,
yüksek kalitede HD kameraları,
benzersiz, düşük bant genişlikli,
gerçek zamanlı video dağıtımı ile
birleştirmektedir.

VMS entegrasyonu olan mobil
kablosuz video
Hareketli taşıtlardan, kullanılabilir, düşük
gecikme ile video gözetin içeriğinin alınması
sorunlu bir işlemdir. İletişim imkanları
genelde sınırlıdır ve buna tahsis edilen ağlar
aşırı maliyetlidir. Dahası, konvansiyonel video
kod çözücüleri, sınırlı ağlar üzerinden iletim
yapmaya yönelik tasarlanmamaktadırlar.
Tipik görsel kırılması veya gecikmesi, pek çok
çekimi faydasız hale getirmektedir.
Digital Barriers’in EdgeVis Live ürünü, gerçek
zamanlı, düşük bant genişlikli gözetim
videosu oynatma imkanı sağlamaktadır.
Özellikle, sürekli video akışlarının, 9Kbps’ye
kadar düşük düzeyde gerçekleştirilmesini
sağlayarak, hücre networklarında olduğu
gibi, sınırlı ağlarla ilişkili sorunların üstesinden
gelmek üzere geliştirilmiştir. Gizli ve gizli
olmayan taşıtlardan gözetim bilgilerinin,
komuta ve gezici ekiplere yeniden, güvenli bir
şekilde dağıtılması imkanı ile birlikte
aktarılması için idealdir.

EdgeVis
video
dağıtım
platformunun özellikleri:
• Düşük bant genişlikli hücre ve Wi-Fi
ağlarından, gerçek zamanlı video ve ses
yayınlarının aksaklıklara dayanıklı ve
güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi
• Milestone XProtect ile yerel entegrasyon
da dahil, dünyada önde gelen VMS’ye,
kusursuz bir şekilde eklenebilme
• Adli ve kanıtlamaya yönelik kullanım
amaçlı olarak, yüksek çözünürlüklü video,
ses ve diğer verilerin yerel olarak
kaydedilmesi
• Basit hardware entegrasyonu, IP, analog ve
HD-SDI kameraları ve uyarı vermeye
yönelik diğer girdileri içermektedir
• Gözetimden elde edilen içeriğin, aynı anda,
mobil cihazlarla birlikte, yeniden dağıtılması

HİÇBİR ŞEYİN YOLUMUZU
KESMESİNE İZİN VERMİYORUZ.

EdgeVis Live dünyanın en esnek uçtan uca gözetim bilgisi dağıtım
platformudur. Neredeyse her kablosuz ağdan, sahadaki görevlilerin
faydalı çekimlerinin ulaştırılmasına yönelik video kodlama ve iletimi
konusunda, benzersiz bir yaklaşıma sahiptir.

GÜÇLÜ
OPERATÖR
ARAÇLARI

Tam çözünürlüklü görsel ve
videolara olan erişimle, tam bir
ağ kontrolü
EdgeVis Live, gezici birimler ve merkez
komuta için kapsamlı bir esneklik ve kontrol
imkanı sağlamaktadır. Bir mobil cihazda
uzaktaki videoların görüntülenmesinde dahi,
operatörün, HD görseller ya da PTZ
kameraya,
kaynağında
erişmesi
mümkündür. Gerçek zamanlı istihbarat
bilgilerinin görüntülenmesinin yanı sıra,
kenardan kaydedilen video çekimlerine
uzaktan
ve
güvenli
bir
şekilde
erişebilmektedir. İstihbarata dayalı, bir
arada
yapılan
müdahalenin
gerçekleştirilmesine yönelik, hücre/wi-fi
ağları boyunca, canlı videoların yeniden
paylaştırılmasını, sınırsız ve güvenli bir
şekilde gerçekleştirme imkanı.

ÖNDE GELEN VMS
PLATFORMLARINDA
GÖRÜNTÜLEME

Öncü
VMS’de,
doğrudan
görüntülenen, ultra düşük bant
genişliğine sahip videolar
EdgeVis Live, ultra güvenilir, düşük gecikmeli
video oynatma imkanı sağlamaktadır ve
kullanıcılar da, mobil cihazlardan alınan
çekimleri, tercih ettikleri video yönetim
sistemine girebilmektedirler; buna, Milestone
XProtect ile yerel entegrasyon da dahildir. Bu
da, hem canlı, hem de kaydedilmiş çekimlere,
kontrol odasından ve sahada, aynı anda uzaktan
erişim imkanı sağlamaktadır.
Uzaktan, düşük gecikmeli PTZ kamera kontrol
imkanınızdan, seçtiğiniz VMS üzerinden yararlanın
(uyumlu EdgeVis cihazları olan VPTZ’yi de
içermektedir).
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GERÇEKTEN
BENZERSİZ
YAYINLAMA KABİLİYETİ

Her yerden, her yere canlı
videoların ulaştırılması
EdgeVis Live, konvansiyonel çözümleri
kullanışsız hale getirebilen, şebekelerin
değişkenliğini ve sahnedeki yüksek hareket
düzeylerini ele alarak, mobil, gerçek zamanlı
video görüntülemesi için tasarlanmıştır. Aktif
ağ adaptasyonu, videonun, geciktiren görsel
kırılması olmaksızın, sabit bir çerçeve hızını
koruyarak, videonun, mevcut bant genişliğini
hiçbir zaman aşmamasını sağlamaktadır.
Çözümlerimiz,
kullanılabilir
gözetim
bilgilerini, neredeyse her ağda, nerdeyse
her kaynaktan iletebilmek gibi eşsiz bir
kabiliyete sahiptir.

www.digitalbarriers.com

