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Milesight VMS Enterprise (zgodny z ONVIF) to oprogramowanie do zarządzania strumienia-

mi wideo z kamer IP w średnich i dużych projektach. Kamery umiejscowione w różnych 

lokalizacjach są zarządzane w oparciu o architekturę klient / serwer. Dostępna funkcjonal-

ność  pozwala na podgląd na żywo, odtwarzanie, tworzenie e-map, inteligentne  alarmo-

wanie, inteligentną analizę obrazu. 

Główne cechy:  

 Obsługa do 2000 kanałów na system / 128 kanałów na serwer / 25 serwerów na system 

 Obsługa do 4 monitorów i 64 kanałów podglądu na żywo na monitor z opcjonalnym strumieniem głównym /

podrzędnym 

 Obsługa samodostosowującego się układu okienek 

 Obsługa do 64 kanałów odtwarzania synchronicznego lub asynchronicznego 

 Obsługa szybkiego wyszukiwania, odtwarzania według znaczników, zdarzeń 

 Obsługa odtwarzania z podziałem (podział jednego filmu na wiele klipów i odtwarzanie ich jednocześnie) 

 Obsługa wielu rodzajów formatów dla eksportowanych filmów 

 Obsługa lokalnych i sieciowych przestrzeni zapisu 

 Wsparcie zarządzania kontami (elastyczne dostosowywanie uprawnień) 

 Przyjazny graficzny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę 

Alarm może być wyzwalany w czasie rzeczywistym przez różne zdarzenia, w tym analitykę obrazu VCA.                     

Jednocześnie można włączyć wiele akcji alarmowych. 

Jeden system zarządza wieloma serwerami. Wszyst-

kie serwery współdzielą ten sam plik danych.   

Każdy działający serwer z włączoną 

funkcją przełączania awaryjnego i waż-

nymi licencjami przejmuje kamery 

uszkodzonego serwera. Kamery z włą-

czonym nagrywaniem będą kontynuo-

wać nagrywanie. 
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Specyfikacja 

Architektura Klient / Serwer  

Klient 
CPU: Intel Core i5 @2,9GHz lub lepszy, pamięć RAM min. 4GB, Dysk SSD, Karta graficzna dedykowana min. 2GB 

RAM, rozdzielczość monitora min. 1280x720, system operacyjny MS Windows 7 lub wyższy  

 Wyświetlanie na żywo Symultanicznie do 64 kanałów, auto-adaptacyjny układ 

 Funkcje 
migawka, nagrywanie, audio, rozmowa, zoom cyfrowy, rozwijanie fisheye, 
PTZ, przełączanie strumieni, natychmiastowe odtwarzanie 

 Multi-monitor Super WDR do 120dB 

Zarzadzanie urządzeniami Kanały do 2000 kanałów na system/128kanałów na serwer 

 Protokoły MSSP/ONVIF/RTSP 

Audio/Video kompresja Video H.265, H.264 

 Audio G.711 U-Law/G.711 A-Law/AAC LC/G.722/G.726 

 Video rozdzielczość 12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF 

Zarządzanie odtwarzaniem i nagrywaniem Kanały odtwarzania do 64 kanałów synchronicznych i asynchronicznych 

 Rodzaj nagrywania Zaplanowane/zdarzenia 

 Rodzaj odtwarzania Zaplanowane/zdarzenia/znaczniki 

 Formaty eksportu .mp4/.avi/.mkv/.asf/.gif/.exe (.exe z wbudowanym odtwarzaczem) 

 Nakładki eksportu Tekst/znacznik czasu/obraz/maska prywatności/transkodowanie 

 Funkcje 
Migawka, audio, zoom cyfrowy, 1/32x~32x szybkość odtwarzania, do tyłu, 
rozginanie fisheye, podzielone odtwarzanie, blokada 

Alarmy Typ 
zewnętrzny, utrata obrazu, ruch, zasłonięcie, zdarzenia VCA, zdarzenia HDD, 
ANPR, Failover, itd..  

 Akcja Alarmowy zapis, ruch PTZ, e-mail, wyskakujące video, odtwarzanie dźwięków 

Serwer 
CPU: Intel Core i3 @2.3GHz lub lepszy, Pamięć: 8GB lub więcej, dysk: HDD/SSD, karta sieciowa: 1Gb lub lep-
sza, system operacyjny MS Windows 7 lub nowszy / MS Windows Server 2008 lub nowszy 

 Użytkownicy  Do 100 on-line 

 Serwery Do 25 serwerów na system 


