
Teleste S-VMX to system zarządzania wideo IP nowej 
generacji, zaprojektowany z myślą o wysokiej modularności, 
otwartej architekturze i zastosowaniu standardów 
branżowych. Zapewnia inteligente i skalowalne rozwiązania 
zarówno dla eskpertów z zakresu bezpieczeńswa i 
monitoringu jak i specjalisów IT.

S-VMX System Server jest rdzeniem systemu VMS produkcji 
firmy Teleste. Stanowi hosting wielu usług i aplikacji 
zapewniających funkcjonalności o zasadniczym znaczeniu 
dla nowoczesnego systemu zarządzania wideo. Obejmuje 
on bazę danych, Telemetry Controller, Web Access, Stream 
Reflector i obsługę map GIS. W bardziej zaawansowanych 
systemach niektóre z tych aplikacji są dostępne na 
dedykowanych urządzeniach.

Rodzaj produktu (Lite, Level 1, Level 2, Level 3 ) jest 
 

ograniczony licencją i zależny od ilości kamer, użytkowników 
i funkcjonalności.

Serwer Wysokiej Niezawodności jest oparty na serwerze, 
rackowym 1U. Maksymalny czas pracy i wysoka 
niezawodność są gwarantowane przez cały czas pracy. 
Nieprzerwana praca oprogramowania jest gwarantowana 
przez dedykowane dyski typu hot-plug spięte w RAID 1. 
Niezawodność sprzętu zapewnia też nadmiarowy interfejs 
sieciowy 1GbE, nadmiarowe wentylatory i redundantny 
zasilacz wymienialny podczas pracy. 

Wszystkie Rejestratory Sieciowe S-VMX są dostarczane 
z trzyletnią usługą ochrony danych oraz gwarancją 
sprzętową zapewniającą dodatkową ochronę inwestycji.
Nieprzewidziane wydatki na konserwację można dodatkowo 
zmniejszyć za pomocą usługi wsparcia i konserwacji 
oprogramowania oraz opcjonalnych usług sprzętowych.

S-VMX System Server jest podstawowym elementem zapewniającym centralne sterowanie 
systemem. Jako rdzeń całego szkieletu systemu, umożliwia operatorowi natychmiastowy 
dostęp do kamer i nagrań. Serwer S-VMX Wysokiej Niezawodności jest najlepszym 
rozwiązaniem, gdy maksymalny czas działania systemu jest kluczowym kryterium wyboru.
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Przykładowy widok z S-VMX Server. Każda aplikacja pojawia się 
na osobnym oknie.

Control Service
S-VMX Control Service jest odpowiedzialny za 
procedurę uruchamiania komponentów S-VMX, 
ponadto monitoruje i udostępnia interfejs zarządzania 
aplikacjami oraz usługami systemu S-VMX 
uruchomionymi na serwerze.  Jego drugim ważnym 
zadaniem jest przechowywanie i zarządzanie licencjami 
systemowymi i komponentowymi urządzeń S-VMX.

Authorisation Service
Serwis Autoryzacyjny S-VMX zajmuje się zarządzeniem 
prawami dostępu użytkowników do system VMS. 
Weryfikuje poświadczenia użytkowników względem 

informacji z lokalnych baz danych bądź katalogów 
LDAP i przyznaje dostęp do zasobów systemowych 
zgodnie z profilem użytkoników.

Configuration Service
Serwis Konfiguracyjny S-VMX zarządza wszystkimi 
zmianami, zmienia także powiązane zdarzenia w bazie 
danych konfiguracji. Informuje komponenty systemu z 
bezpośrednim dostępem do bazy danych o zmianach 
konfiguracji. W przypadku urzadzeń bez 
bezpośredniego dostępu do bazy danych, serwis 
konfiguracyjny przygotowywuje i wysyła pliki 
instalacyjne ze zmianami konfiguracji.
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S-VMX System Server inteligentnie zarządza komunikacją pomiędzy komponentami 
systemu w oparciu o dane wejściowe operatora i powiązane uprawnienia użytkownika. 
Jest to osiągalne dzięki usługom i aplikacjom hostowanym na Serwerze Systemowym 
lub działających na dedykowanych urządzeniach.



Przegląd dostępnych produktów S-VMX i ich kluczowych możliwości.

Transaction Log Service
Serwis Tranakcyjny S-VMX zapewnia możliwość 
śledzenia wszystkich działań użytkowników w systemie 
w celu późniejszego wykorzystania. Przechowuje dane 
o wszystkich aktywnościach użytkowników oraz 
operacje wykonane w systemie na bazie danych. Dane 
serwisu transakcyjnego mogą być wyszukiwane, 
przeglądane za pomocą różnych kryteriów, a także 
eksportowane w postaci rapotów.

Alarm Log Service
Serwis Alarmowy S-VMX zapewnia funkcjonalność do 
przechowywania i wyszukiwania informacji o alarmach 
wywoływanych w systemie. Wszystkie dane związane 
z alarmami pochodzące z różnych źródeł alarmów są 
zapisywane w specjalnej bazie danych alarmów. 
Historię alarmów spełniających kryteria wyszukiwania 
można przeglądać i eksportować w celu dalszego 
przetwarzania.

Proxy
Proxy S-VMX to aplikacja odpowiedzialna za 
tłumaczenie poleceń audio/wideo operatora do 
specyficznych protokołów komunikacyjnych. 
Podstawowymi urządzeniami zarządzanymi przez 
aplikację Proxy są kamery IP, dekodery i enkodery 
wideo. Dodatkowo aplikacja odpowiedzialna jest za 
analitykę zdarzeń wideo i przekształcanie jej 
rezultatów w alarmy.

 

Telemetry Controller
S-VMX Telemetry Controller to dedykowana aplikacja 
do sterowania i monitorowania urządzeń 
obsługujących komunikację szeregową. Przekształca 
polecenia operatora w protokoły, które są specyficzne 
dla sprzętu. Ta kontrola i monitorowanie obejmuje 
funkcje PTZ (Pan, Tilt, Zoom) kamer obrotowych, 
alarmy, urządzenia I/O, analogowe macierze wideo 
S-VMX Video Wall.

Web Access Server
Web Access Server (WAS) to aplikacja dostarczająca 
treść HTML do klientów S-VMX. Odbiera polecenia od 
klientów i komunikuje się z serwerem S-VMX za 
pośrednictwem protokołu sterowania TCP/IP.

Stream Reflector
Stream Reflector to aplikacja transkodująca 
przychodzące strumienie wideo typu unicast i multicast 
do strumieni wideo MJPEG, które mogą być przesyłane 
za pomocą protokołu HTTP. Jest to obowiązkowe w 
przypadkach, gdy klient systemu jest połączony za 
poprzez sieć Internet lub posiada wolne łącze.

GIS Server
Serwer GIS dostarcza operacyjną zdolność lokalizacji 
operatorom. Zapewnia możliwość zarządzania i 
dystrybucji map przez sieć IP do klientów S-VMX. 
Operator może korzystać z interfejsu 
georeferencyjnego lub statycznego opartego na 
mapach, aby kontrolować system i wyświetlać status 
różnych częsci systemu.
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PRODUKT ROZMIAR SYSTEMU FUNKCJONALNOŚĆ

S-VMX Kamery Równoczesni 
użytkownicy

Serwery NVRy Wideo 
Wall

Redundancja Mapa Analityka 
wideo

Łączność 
z wieloma 
systemami

Integracja 
z innymi 

systemami

Łączność 
mobilna

Active 
directory

Level 3 Nielimitowane Nielimitowane Nielimitowane Nielimitowane Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Level 2 200 20 Nielimitowane Nielimitowane Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Level 1 50 4 1 1 Nie Nie Tak Nie Tak Tak Tak Tak

Lite 4/8/16/32 2 1 Wbudowany Nie Nie Tak Nie Tak Tak Tak Tak

Porównanie Produktów
Oferta produktów S-VMX jest zoptymalizowana pod kątem różnorodnych wdrożeń i zastosowań od pojedynczych 
urządzeń po w pełni skalowalne systemy klasy wyższej. Skalowalność definiowana jest przez liczbę kamer i 
użytkowników oraz obsługiwaną funkcjonalność. Zastosowanie wspólnego rdzenia systemu gwarantuje spójne 
wrażenia dla użytkownika we wszystkich produktach S-VMX. Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd 
dostępnych produktów S-VMX i ich kluczowych możliwości.
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S-VMX HIGH AVAILABILITY SYSTEM SERVER, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WERSJA SPRZĘTOWA F 
(typowe wartości, jeżeli nie uzgodniono inaczej)

Kody do zamówień (*należy zamawiać oddzielnie) Kody usług dedykowanych dla sprzętu, seria VHD300 

SXS302 S-VMX High Availability Server VSD031 Usługa diagnostyczna On-site na 3 lata

Akcesoria: VSD041 Usługa diagnostyczna On-site na 4 lata

VHD062 LP 2-Portowa karta sieciowa LAN 10/100/1000Mbps (Intel) VSD051 Usługa diagnostyczna On-site na 5 lat

VHD003 R1 300GB 10k SAS RAID1 zestaw VSD042 Rozszerzenie usługi ochrony danych od 3 do 4 lat

VSD052 Rozszerzenie usługi ochrony danych od 3 do 5 lat

VSD340 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 4 lat

VSD350 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 5 lat

VSD360 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 6 lat

Oprogramowanie Ogólne

System Operacyjny Microsoft® Windows Server  
2012 R2 Embedded, 64-bit

Temperaturowy  
zakres pracy

+10...+35°C / +50...+95°F 
+5...+40°C / +41...+104°F*, -5...+45°C / 
+23...+113°F**

Aplikacje S-VMX System Server (High Availability) Temperatura 
przechowywania –40...+65°C / –40...+149°F

Wbudowane 
aplikacje

Device Controller, Database Server, Web Access 
Server, Stream Reflector, GIS Server Wilgotność powietrza 10...80%, 5...85%*, 5...90%**  

(bez kondensacji)

Sprzęt Waga 13.8kg / 30.42lbs (maks.)

Obudowa Seria VHD300 (1U serwer rackowy, głęboki) Wymiary:

Procesor Rodzina E3-1200 v5

Pamięć (RAM) 16GB DDR4

Wyjście pod monitor VGA

HDD (2.5”) 2 x 300GB

Obsługa RAID RAID1 (no cache)

Sieć 2 x 10/100/1000Base-T (Broadcom)

Napęd optyczny 1x DVD ±R/W 16x

USB 2 x USB 2.0 (przód), 2 x USB 3.0 (tył)

Zasilacz 2 x 350W (redundantne, typu hot-plug)

Emisja ciepła 1357.1 BTU/hr (bazując na maks. mocy zasilacza)

*10% rocznych godzin pracy, **1% rocznych godzin pracy

S-VMX High Availability Server bazuje na firmowy serwerze 1U 
wyposażonym w nadmiarowe zasilanie (VHD300).

Kabel zasilający (wymagane 2 szt na obudowę)*

CPC521 (EUR), CPC522 (UK) 2.0m / 6.6ft z zabezp. Zgodnie z IEC

CPC523 (USA) 1.83m / 6ft z zabezp. Zgodnie z IEC

641mm / 25.24”*

*Przychodzi do nominalnej, zewnętrznej 
  powierzchni ściany tylnej, gdzie znajdują 
  się złącza płyty głównej.

VHD300
Widok z góry

widok z boku

19”

przód

1U

606mm / 23.86”

ramka 36mm / 1.42”


