
Right Picture.
 Right Place.
Right Time.®

S-VMX Opis 
produktu

System zarządzania obrazem Teleste S-VMX 
zapewnia skalowalne kompleksowe rozwiązanie 
obejmujące wszystkie główne funkcje potrzebne w 
nowoczesnym systemie zarządzania wideo w sieci. 
Obszary zastosowań sięgają od systemów z niską 
liczbą kamer po ogólnokrajowy system obejmujący 
tysiące strumieni wideo w ramach jednolitego 
systemu zarządzania.

 
– Poznaj rozwiązanie



S-VMX

• Projektowanie systemów
• Integracja  
• Instalacja i audyt  
• Szkolenia
• Wsparcie techniczne i utrzymanie
• Konfiguracja
• Zdalna diagnostyka

U
sługi

H
ardw

are    • 1U Serwer podstawowy    • 1U serwer klasy Enterprise

• 2U Serwer dużej pojemności dyskowej  
• 2U Serwer wysokiej dostępności  
• 2U Rozszerzenie dyskowe
• 2U Blade klasy enterprise
• 4U Stacja robocza RACK
• Stacja robocza Mini-tower
• Stacj robocza Micro

• Titanium Client  
• System Storage  
• Video Wall Controller  
• Web Access Server  
• Stream Reflector  
• Load Balancer  
• Device Controller  
• Multi Streamer  
• Database Server
• Multisite Gateway

S
oftw

are    • Serw
er  • Klient  • Network Video Recorder (NVR)  
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Kamery i enkodowanie 
(kamery analogowe i IP)

Materiał wideo w systemie dozoru wizyjnego 
jest dostarczany przez kamery IP lub
połączenie starszych kamer analogowych i 
koderów wideo IP. Podstawowym zadaniem 
tych urządzeń jest zapewnienie najlepszej 
możliwej jakości obrazu przy najniższej
możliwej szybkości transmisji i prawie zerowym 
opóźnieniu. Istnieją standardy przemysłowe dla 
różnych algorytmów kompresji używanych w 
tych urządzeniach.

Najczęściej stosowane format enkodowania w 
systemach dozorowych to między innymi:

MJPEG
• Korzyści: Łatwa implementacja i zarządzanie. 
• Ograniczenia: Niska kompresja, duże pasmo.

MPEG-2
• Korzyści: Nie obciąża zasobów.
• Ograniczenia: Średnia kompresja, limit do 25 fps.

MPEG-4
• Korzyści: Dobra kompresja, niskie opóźnienia. 
• Ograniczenia: Obciążające kodowanie.

H.264/H.265
• Korzyści: Bardzo dobra kompresja, niskie pasmo,

małe opóźnienia.
• Ograniczenia: Obciążające dekodowanie.

Bardziej zaawansowane kamery/enkodery IP obsługują 
dwa lub wiele strumieni wielu formatów kodowania 
wideo. Najczęściej spotykane kombinacje to H.264 i 
MJPEG oraz MPEG-4 i H.264.

Format enkodowania zwykle determinują różne 
zastosowania:

MJPEG
• Używany do streamingu w sieciach publicznych.

MPEG-4
• Używany aby zbalansować obciążenie zarówno sprzętu

enkodującego jak I dekodującego.

H.264/H.265
• Strumienie będą zajmowały małe pasmo oraz małą

przestrzeń dyskową.

TELESTE  
dostarcza  

rozwiązania 
zapewniające 

wszystkie powyższe 
funkcjonalności.

Zakres funkcjonalny  
systemu monitoringu
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Transmisja

System wykorzystuje dwie technologie 
streamingu: Multicast i Unicast.

Unicast
Transmisja jednostkowa to transmisja punkt-punkt, w 
której koder lub kamera IP dystrybuuje oddzielną kopię 
strumienia do każdego klienta.

• Korzyści: Transmisje Unicast mają dodatkowe 
mechanizmy zapewniające dostarczenie pakietów - 
dlatego są bardziej niezawodne.

• Ograniczenia: Bardzo obciąża przepustowość; 
sprzęt sieciowy musi spełniać wymagania dotyczące 
przepustowości, aby zapewnić dostarczanie strumienia. 
Biorąc pod uwagę dużą liczbę strumieni wideo i 
operatorów, transmisja typu “unicast” zwykle nie jest 
optymalnym wyborem.

Multicast
Strumieniowanie typu Multicast w relacji punkt-wiele 
punktów, gdzie enkoder dystrybuuje strumienie do 
odbiorców, którzy należą do listy subskrybentów 
transmisj multicast.

• Korzyści: Optymalizacja pasma.
• Ograniczenia: Brak gwarancji niezawodności transmisji 

niemniej system musi zapewniać wsparcie technologii 
także na poziomie sieci.
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Centralizowany zasób NAS
• Korzyści: Bezpieczeństwo danych, łatwa konfiguracja 

dużych woluminów.
• Ograniczenia: Droga technologia, wymaga raczej 

przetwarzania dużej ilości danych aby inwestycja 
okazała się ekonomicznie uzasadniona.

Zasób lokalny połączony z rejestratorem
• Korzyści: Niski koszt i szybka konfiguracja.
• Ograniczenia: Brak optymalizacji dla rozbudowanych 

zasobów dyskowych.

Dla typowych scenariuszy systemowych wystarczającym 
rozwiązaniem jest zasób lokalny połączony z 
rejestratorem. Mieszana struktura sieci oraz jej 
mechanizmy przełączania awaryjnego jak również 
rozwiązania redundantne w systemach wielo-serwerowych 
zapewnia dużą niezawodność rozwiązania także dla 
dużych ilości przetwarzanych danych.

Zasób lokalny jest dostępny w formie serwera NVR z 
wbudowanymi dyskami jak również w wersji serwera 
połączonego z zewnętrzną macierzą dyskową. Obydwa 
warianty dostępne są w następujących standardach:

Wolumin JBOD (Just a Bunch Of Drives)
• Korzyści: Oszczędność kosztów w kwestii ilości dysków.
• Ograniczenia: Brak redundancji.

Wolumin RAID1
• Korzyści: Pełna redundancja zamontowanych dysków. 

Możliwa jest wymiana uszkodzonego dysku z macierzy 
przy jednoczesnym podtrzymaniu nagrywania na dysku 
lustrzanym.

• Ograniczenia: Wymaga większej ilości dysków niż RAID 5.

Wolumin RAID5
• Korzyści: Redundancja danych jest zapewniana na 

wypadek awarii pojedynczego dysku twardego. Zapis 
strumieni wideo jest rozkładany na wszystkie dyski 
jednocześnie.

• Ograniczenia: Utrata danych w przypadku jednoczesnej 
awarii kilku dysków. Czas przebudowy woluminu w 
przypadku awarii dysku może być znaczny a wydajność 
obniżona.

RAID6
• Korzyści: Najwyższy poziom odporności na awarie. 

Zapewnia odpornośc na jednoczesną awarię 2 dysków. 
Dedykowany rozwiązaniom monitoringu wizyjnego oraz 
dla danych krytycznych.

• Ograniczenia: Koszt oraz długi czas przebudowy w 
przypadku awarii dysku. 

Funkcjonalność interfejsu 
użytkownika

GUI
Interfejs użytkownika jest najbardziej widoczną częścią 
systemu nadzoru, ponieważ daje operatorowi graficzną 
prezentację różnych elementów systemu i funkcjonalności.

Aplikacja jest dostępna w wielu językach i obsługuje 
dostosowywanie układu wyświetlania dla użytkowników z 
różnymi rodzajami przepływów pracy.

Interfejs użytkownika zazwyczaj składa się z następujących 
głównych elementów:

• Hierarchiczna reprezentacja systemu w formie drzewa.
• Lokalne okna podglądu “Live”.
• Kontrola kamerami PTZ.
• Okno rejestracji.
• Okno alarmów.
• Mapa z naniesionymi elementami systemu.

Aplikacja interfejsu użytkownika wymaga zwykle bardzo 
wydajnego sprzętu i dużej ilości zasobów sprzętowych, 
aby móc przetwarzać intensywne zadania dekodowania 
strumieni wideo.

Zewnętrzne komponenty 
systemu

Inne komponenty systemu, takie jak: analiza treści wideo 
(VCA), serwer map, serwer LDAP, kontrola dostępu itp. są 
zazwyczaj zintegrowane z systemem nadzoru wideo.

Nagrywanie i urządzenia zapisujące

S-VMX obsługuje 2 typy rozwiązań nagrywających: centralizowany zasób NAS oraz lokalny zasób 
podpięty bezpośrednio do rejestratora.
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Typowe komponenty systemu dozoru wizyjnego prezentuje poniższy diagram:

Sieć LAN

Macierz dyskowa

Video Wall

DekoderyUrządzenia mobilne

Dynamiczne maskowaanie stref

GUI, środowisko dekodujące 
strumienie wysokiej rozdzielczości

Kamery 
obrotowe PTZ 

Cyfrowe 
enkodowanie  H.264/H265

Kamery IP 
HD/Megapixelowe
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System zarządzania wideo S-VMX
oparty jest na serwerowej architekturze 
rozproszonej obsługującej i zarządzającej 
usługami sieciowymi w różnych topologiach 
sieci. Produkty S-VMX składają się z 
oprogramowania i związanego z nim sprzętu 
do sterowania, przetwarzania, przeglądania, 
dystrybucji i rejestrowania sygnałów 
wymaganych w aplikacjach CCTV.
S-VMX obsługuje przetwrazanie wideo 
(H.264, H.265, MPEG-4 i MJPEG), audio i 
danych.

Produkty Teleste S-VMX są dostarczane ze standardowym 
sprzętem serwerowym. Każdy komponent został
wybrany i zoptymalizowany, mając na uwadze
wymagania techniczne określone przesyłem wideo w
czasie rzeczywistym. Wszystkie konfiguracje produktów 
zostały dokładnie zweryfikowane i ocenione pod kątem 
konkretnego zastosowania. Ostatnim akcentem jest
prosty i łatwy do zrozumienia schemat licencjonowania, 
który pozwala na równomierny rozkład kosztów.

S-VMX jako rozwiązanie do 
systemów dużej skali

W tradycyjnej architekturze dwuwarstwowej każdy klient, 
sprzęt lub oprogramowanie uzyskuje dostęp do zasobów 
niezależnie. Tego rodzaju architektura osiąga ograniczenia,
gdy rośnie liczba kamer, a także serwerów nagrywających i 
monitorujących.
Oprogramowanie Teleste S-VMX wdraża trójwarstwowe 
podejście do architektury, w którym zarządzanie 
systemem odbywa się na jego własnej (biznesowej) 
warstwie, w której prawa użytkownika są centralnie 
obsługiwane. Każdy użytkownik (klient) jest weryfikowany 
w oparciu o centralną bazę danych i ma przypisane 
ważne prawa użytkownika w danym momencie.

S-VMX przegląd rozwiązania

Korzyści z eksploatacji systemu S-VMX to między innymi:

• Wydajniejsze zarządzanie przepływem danych
• Centralizacja konfiguracji oraz uprawnień dostępu
• Arbitraż i optimalizacja zarządzania zasobami
• Unifikaca protokołów komunikacyjnych
• Wykonywanie zadań z harmonogramu
• Nadzór systemu i wczesne wykrywanie defektów
• Bezpieczne transakcje
• Łatwa rozbudowa oraz integracja z innymi systemami

Korzystanie z trójstopniowego systemu ze scentralizowaną 
bazą danych i zapewnioną redundancją sprawia, że system 
spełnia najwyższe standardy w zakresie:

• Archiwizacji i kontroli działań wykonywanych w systemie
• Autoryzacji użytkowników
• Szyforwania, autentykacji oraz podpisów cyfrowych
• Bezpieczeństwa i namierzalności działań
• Zabezpieczeń

WARTSTWA PREZENTACJI KLIENTA
(graphical user interface)

WARSTWA 
BIZNESOWA
(logika systemu)

WARSTWA 
DOSTĘPU DO DANYCH (zasoby systemu)

Sieć

Dekodery IP 
&

Video wall’e

Urządzenia 
innych 

producentów

Usługi 
Zewnętrzne

Macierz
dyskowa

Kamery IP
Kamery 

analogowe 
i enkodery

NVRy Sieć LAN

System 
Video 

Polityka 
dostępu

Usługi        
WEB

Kontroler 
urządzeń

S-VMX 
Serwer(y)

Baza 
danych

Klienci
LAN

 (intranet)

Klienci
WAN

(internet)

GIS, LDAP, 
itd.

V
ideo

Zarządzanie
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S-VMX - optymalne 
rozwiązanie

System został zaprojektowany zgodnie z zasadami 
modułowości, otwartej architektury i wykorzystaniem 
standardów branżowych. Struktura systemu ma trzy 
logiczne poziomy działania:

• Zasoby stanowią wszystkie urządzenia zdalne, takie 
jak enkodery (MPH, MPC lub MPX), rejestratory (NVR), 
dekodery (MPC lub MPX) lub kamery IP. Urządzenia 
innych firm komunikują się z modułem Device Controller 
(kontroler urządzeń umożliwia integrację sprzętu 
niezgodnego z natywnym protokołem Teleste XML).

• Zarządzanie i kontrola są zapewniane przez w pełni 
redundantne serwery zarządzające (system S-VMX 
i serwery zarządzania polityką) odpowiedzialne za 
przydzielanie zasobów i prawa dostępu (prawa 
użytkownika, przechowywanie konfiguracji, arbitraż itp.).

• Trzeci poziom składa się z klientów S-VMX, którzy 
zapewniają interfejs użytkownika operatorowi 
CCTV. System może obsługiwać lokalnych klientów 
obsługujących multicast na lokalnych stacjach roboczych 
lub zewnętrznych klientach WAN połączonych przez 
zaporę firewall, także w oparciu o korzystanie z usług 
internetowych (przy użyciu przeglądarki).

Trzecia warstwa jest używana podczas integracji z 
systemami zewnętrznymi. Interfejsy między różnymi 
poziomami zostały zaprojektowane w celu umożliwienia 
rozszerzeń i uproszczenia integracji systemu. Transmisja 
danych w systemie i komunikacja między modułami 
odbywa się w oparciu o standardowe protokoły sieciowe 
(TCP / IP). Połączenie dobrze zdefiniowanych funkcji 
modułów systemowych i otwartych interfejsów stanowi 
solidną podstawę dla skalowalnego i rozproszonego 
systemu.

S-VMX - wsparcie protokołu 
XML

Dla uproszczenia komunikacji pomiędzy różnymi 
komponentami systemu wideo, który jest zgodny z 
otwartymi standardami branżowymi, Teleste wdrożyło 
protokół komunikacyjny oparty na technologii XML.

Korzyści wynikające z systemu używającego protokołu 
XML są następujące:

• Komunikacja systemu S-VMX z zasobami innych firm 
poprzez Device Controller polega na translacji komend 
sterujących do protokołu zrozumiałego przez urządzenie 
a jednocześnie zapewnia dużą skalowalność całego 
rozwiązania. Dodając nowe urządzenia, ich wsparcie 
jest dodawane w Device Controller bez konieczności 
modyfikacji oprogramowania głównego.

• Enkodery Teleste są zarządzane bezpośrednio po 
protokole SNMP (dostarczona struktura MIB) co 
zapewnia współdziałanie z ogólnymi środowiskami IT 
lub przez ONVIF.

• Korzystanie z komunikacji po protokole XML między 
serwerem a komponentami systemu, sprzętem 
i oprogramowaniem użytkowym, optymalizuje 
wydajność i zapewnia interoperacyjność i dostęponość 
komponentów systemu.

S-VMX - Modularność
Modułowość systemu jest kluczowa przy planowaniu 
skalowalnej i przyszłościowej inwestycji. S-VMX daje 
użytkownikowi możliwość budowania systemu z bloków 
konstrukcyjnych z danymi dotyczącymi wydajności.  
Dzięki temu zadanie projektowania systemu jest 
uproszczone do minimum.

System S-VMX obejmuje nastepujące moduły systemu:

• Zarządzanie systemem wideo zapewnia warstwę 
biznesową (kontrolną) systemu S-VMX odpowiedzialną 
za zarządzanie procesami biznesowymi.

• Enkodowanie video i sterowanie kamerami.
• Nagrywanie wideo zapewniające rejestrację i dostęp do 

nagranego materiału.
• Web Server systemu S-VMX świdczący dostęp do 

systemu operatorom i administratorom.
• Stacje robocze systemu S-VMX reprezentujące klientów 

S-VMX używanych przez operatorów S-VMX aby 
zalogować się w systemie.

• Kontroler Video Wall zarządzający łącznością I 
wyświetlaniem na ścianach video.

• Serwery obsługujące usługi zewnętrzne używane przez 
system wideo S-VMX, a nie dostarczane przez Teleste.

• Usługi sieciowe reprezentujące sieć komunikacyjną 
łączącą wszystkie segmenty systemu.
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S-VMX – projektowanie systemu

Architektura sieciowa

Architektura sieci i projekt systemu obejmuje 
pozyskiwanie, rejestrowanie i przesyłanie 
strumieni wideo oraz powiązanych danych.

Poniższe komponenty są zwykle obecne w systemie:

• Kamery, enkodery i bramy wizyjne (gateway).
• Serwery zarządzające systemem wizyjnym.
• Rejestratory Video.
• Stacje operatorskie.
• Kontroler Video Wall z funkcjonalnością dekodowania.
• Serwery baz danych.
• Serwery Web Access Server.

Projektowanie systemu
System S-VMX dzieli się na 5 poziomów uzależnionych od 
ilości kamer oraz dostępnej funkcjonalności:

• Lite
• Level 1
• Level 2
• Level 3
• Unite

S-VMX Lite
• System typu Stand-alone.
• Do 4/8/16/32 kamer podłączonych do systemu.
• Limitacja do 1 połączenia dla klienta z sieci Intranet oraz 

jednego połączenia klienta z sieci Internet.
• Bez scenariusza redundancji.

Level 1
• 1 serwer NVR.
• Do 50 kamer podłączonych do systemu.
• Limitacja do 2 równoległych połączeń klientów Intranet 

oraz 2 równoległych klientów z sieci Internet.
• Bez scenariusza redundancji.

4/8/16/32 
KAMER

INTRANET 
(LAN)

1...2
Klientów 
(równoczesnych)

S-VMX Lite

<50 KAMER

INTRANET 
(LAN)

NVR
System Storage

Serwery

1...4
Klientów 
(równoczesnych)
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Level 3
• Nielimitowana ilość serwerów NVR.
• Nielimitowana ilość kamer podłączonych do systemu.
• Nielimitowana ilość podłączonych użytkowników.
• Obsługa kontrolera Video-Wall.
• Obsługa analizy VCA od innych producentów.
• Obsługa redundancji.

Level 2
• Nielimitowana ilość serwerów NVR.
• Do 200 kamer podłączonych do systemu.
• Umożliwia połączenie do 20 równległych połączeń 

klientów w sieci Intranet oraz 2 połączenia w sieci 
Internet.

• Obsługa kontrolera Video-Wall.
• Obsługa analizy VCA od innych producentów.
• Bez scenariusza redundancji.

<200 KAMER

INTRANET 
(LAN)

1...20
Klientów 
(równoczesnych)

Video Wall

Device Controller
System Storage

Stream Reflector
Multistreamer
Metadata Server
NVR
Serwery

NIELIMITOWANA ILOŚĆ KAMER

INTRANET 
(LAN)

Nielimitowana
Klientów 
(równoczesnych)

Video Wall

Device Controller
System Storage

Stream Reflector
Multistreamer
Metadata Server
Web Access Server
Load Balancer
Database Server
NVR
Serwery
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SVM-X United
Połączenie systemów Level 1, 2 oraz 3.
• Niezależne podsystemy.
• Nielimitowana ilość podsystemów.
• Łączność WAN lub LAN.
• Wsparcie różnych struktór systemów.

INTERNET 
(WAN)

<50 KAMER

INTRANET 
(LAN)

1...4
Klientów 
(równoległych)

NVR
Macierz dyskowa

Serwery

Multisite Gateway

Level 1

S-VMX United

<200 KAMER

INTRANET 
(LAN)

1...20
Klientów 
(równoległych)

Video Wall

System Storage
Metadata Server
Stream Reflector
Device Controller
NVR, Blade NVR
Serwery

SAN Storage

NIELIMITOWANA ILOŚĆ KAMER

INTRANET 
(LAN)

Nielimitowana ilość 
Klientów 
(równoległych)

Video Wall

System Storage
SAN Storage

Metadata Server
Database Server

Device Controller
Load Balancer
Stream Reflector
Web Access
NVR, Blade NVR
Serwery

4/8/16/32 
KAMER

INTRANET 
(LAN)

1...2
Klientów 
(równoległych)

S-VMX Lite
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Level 1
System >= 50 kamer

1...4 równoczesnych klientów
(LAN&WAN)

Lite
System 4/8/16/32 kamer

1...2 równoczesnych klientów
(LAN&WAN)

Level 3 dodatkowo
Nielimitowana ilość kamer

i równoczesnych użytkowników
(LAN&WAN)

Level 2 dodatkowo
System <= 200 kamer

1...20 równoczesnych klientów
(LAN&WAN)

Lite
System Stand-alone All-In-One

Multisite Gateway
Łączy autonomiczne systemy VMS w jedną platformę

Web Access
Połączenie klienta za 
pośrednictwem HTTP

Database Server
Redundancja oraz

bezpieczeństwo dla bazy

S-VMX United

• Load Balancer
 Implementuje redundancję
 Web Access Server w
 systemie S-VMX
• Stream Reflector 
 Transkodowanie strumieni

• Zawarte są Web-Client, Server
 oraz Recording

• Możliwość aktualizacji do 
 pełnej wersji

Dodatkowe NVRy, Blade NVR

Zasób dyskowy SAN
Rozszerzenie dyskowe iSCSI

Device Controller
Interfejs tłumaczący protokół między systemem

SVMX a kontrolowanym urządzeniem

Video Wall Receiver
Kontroler Video wall

Stream Reflector
Transkoder strumieni wizyjnych dla rozwiązań webowych

System Server
Kontorla I zarządzanie systemem

Web Client
Interfejs użytkownika na bazie przeglądarki

Titanium Client
Interfejs użytkownika o pełnej funkcjonalności

Storage
Rozszerzenie dyskowe SCSI

NVR
Sieciowy Rejestrator Wizyjny

S-VMX – diagram blokowy do projekotwania systemu
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Serwer
Serwer S-VMX jest sercem systemu Teleste Video 
Management System. Zawiera wiele obowiązkowych 
funkcjonalności potrzebnych w nowoczesnym systemie 
zarządzania wideo. Należą do nich: systemowa baza 
danych, web access server, stream reflector, serwer 
map, kontroler urządzeń i telemetrii. W bardziej 
zaawansowanych systemach te hostowane usługi są 
przenoszone do dedykowanych autonomicznych jednostek.

System Server odpowiada za zarządzanie prawami 
użytkowników, w tym arbitraż priorytetów. Zarządza 
alarmami systemu komunikacyjnego i obsługi. Konfiguracja 
parametrów systemowych i komponentów jest 
obsługiwana przez aplikację kontrolera konfiguracji i 
zapisywana w bazie danych serwera systemowego. 
Serwer systemu S-VMX jest dostępny w kilku wstępnych 
konfiguracjach w zależności od ogólnych parametrów 
systemu. Niektóre konfiguracje systemu obsługują tryb 
wysokiej dostępności przez dodanie drugiego serwera 
systemu działającego jako jednostka zapasowa.

Klient
Klient S-VMX to interfejs operatora oparty na przeglądarce. 
Interaktywny graficzny interfejs użytkownika pozwala 
operatorowi kontrolować i zarządzać kamerami, 
wyświetlaczami dekodującymi, nagraniami, eksportem 
zawartości, alarmami i zdarzeniami za pośrednictwem 
standardowej przeglądarki internetowej. Interfejs 
sterowania jest dostępny za pośrednictwem klawiatury, 
myszy lub joysticka. Obsługa map jest dostępna przez 
serwer GIS, który jest wbudowaną funkcjonalnością S-VMX.

Klient S-VMX może być obsługiwany z różnego rodzaju 
urządzeń użytkownika, w tym laptopów, urządzeń PDA, 
urządzeń PAD i telefonów komórkowych.

Klient Titanium
Klient S-VMX Titanium będzie instalowalną wersją klienta 
S-VMX. Technologia Klienta Titanium nadal opiera się na 
usługach sieciowych i ma taki sam wygląd jak przeglądarka 
internetowa oparta na kliencie, ale dodatkowo wszystkie 
niezbędne usługi dla lokalnego zarządzania plikami i 
dekodowania wideo będą automatycznie instalowane i 
konfigurowane przez instalatora klienta Titanium.

NVR
Sieciowy rejestrator wideo S-VMX jest przeznaczony 
do nagrywania i przechowywania wielu równoczesnych 
strumieni wideo wraz z dołączonymi danymi pomocniczymi 
z sieci IP. Jednocześnie zapewnia dostęp do wielu instancji 
nagranych strumieni dla aplikacji odtwarzających. Wiele 
urządzeń NVR może być używanych w tym samym 
systemie do skalowania liczby strumieni wideo, przestrzeni 
dyskowej i nadmiarowości.

Rejestrator NVR S-VMX jest dostępny w różnych wersjach 
sprzętowych, w zależności od wymagań dotyczących 
przestrzeni szafek, pojemności pamięci oraz funkcji 
tworzenia kopii zapasowych. Standardowy NVR jest 
dostarczany w standardzie 1U dla niskonakładowego 
przechowywania wideo. Profesjonalny NVR charakteryzuje 
kontroler RAID i redundantne zasilanie. Od tego momentu 
różnice dotyczą głównie rozmiaru pamięci i odporności 
na uszkodzenia. Gdy wbudowana pamięć nie jest 
wystarczająca, urządzenia NVR mogą być wyposażone w 
opcjonalny kontroler hosta RAID dla zewnętrznej macierzy 
pamięci masowej. Alternatywnie, pamięć wideo może być 
oparta wyłącznie na zewnętrznych macierzach pamięci, 
gdy używa się NVR w dedykowanym sprzęcie 1U.

S-VMX – komponenty 
systemowe
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Serwer Blade NVR
Wersja S-VMX NVR w wersji Blade to idealny wybór, gdy 
kluczowym czynnikiem decydującym jest zastosowanie 
pamięci wideo w oddzielnym podsystemie. Urządzenie 
Blade NVR oparte jest na kliencie klasy korporacyjnej 
zainstalowanym w obudowie 2RU, które może pomieścić 
do ośmiu rejestratorów NVR. Odporność sprzętu jest 
dodatkowo wzmacniana przez redundantne interfejsy 
sieciowe, wentylatory odporne na awarie i moduły 
zasilania awaryjnego redundantnych modułów kasety. 
Zarządzanie woluminem RAID jest obsługiwane przez 
kontroler iSCSI o wysokiej wydajności umieszczony w 
podsystemie pamięci masowej systemu.

Przestrzeń dyskowa
System S-VMX pozwala na stosowanie zewnętrznych 
pamięci dyskowych. Pamięć ta bazuje na macierzy SAS z 
niezawodnymi interfejsami SAS o wysokiej przepustowości 
6.0 Gb/s i zoptymalizowanymi pod kątem wideo dyskami 
NearLine SAS. Jednostki pamięci mogą być podłączone do 
dowolnego urządzenia NVR S-VMX za pomocą kontrolera 
hosta RAID do zewnętrznej pamięci masowej.

Zasób dyskowy jest dostępny w formacie 2U do montażu 
RACK i ma 12 wnęk dla dysków 3,5-calowych hot-swap. 
Rozszerzenia dyskowe obsługują różne poziomy macierzy 
RAID i maksymalnie ośmiu pamięci systemowych, np. 
96 dysków twardych może być połączonych z jednym 
urządzeniem S-VMX NVR. Tryby konfiguracji obejmują 
również tryb podziału, w którym dwa urządzenia NVR 
mogą współdzielić jedno miejsce przechowywania systemu.

Przestrzeń dyskowa SAN
Przestrzeń dyskowa SAN systemu S-VMX to zewnętrzny 
komponent do przechowywania nagrań systemu VMS. 
Pamięć masowa SAN opiera się na blokach macierzy 
dyskowych iSCSI 10 Gb, które można rozszerzać od 60 
do 180 dysków za pomocą 60-kieszeniowych modułów 
rozszerzających. Każdy blok obsługuje do 64 hostów 
NVR i zapisuje do Peta Bajta danych wideo w zależności 
od rozmiaru HDD i schematu RAID. Pamięć SAN 
systemu S-VMX najlepiej pasuje do rejestratorów NVR, 
chociaż urządzenie może być podłączone do dowolnego 
urządzenia NVR S-VMX, które obsługuje protokół iSCSI w 
interfejsie sieciowym. Wiele bloków pamięci masowej SAN 
można połączyć za pomocą szybkiego przełącznika iSCSI, 
aby utworzyć farmę pamięci masowej.

Pamięć masowa SAN jest dostępna w formacie 4U do 
montażu RACK i ma 60 wnęk na dyski twarde 3,5 “typu 
hot swap.

Kontroler Video Wall
S-VMX Video Wall to samodzielny moduł kontrolera 
ściany wideo, zapewniający ekonomiczną alternatywę dla 
systemu ścian wideo. Umożliwia operatorowi wyświetlanie 
danych wideo na wielu monitorach z elastycznym układem 
okienek dekodujących wideo, map, alarmów i katalogów.
Stanowi wydajne narzędzie zapewniające natychmiastowy 
przegląd sytuacji w cetrum dozorowym.

Jednostka Video Wall jest dostępna w różnych formach 
sprzętowych wraz z wieloma opcjami dla ilości kanałów 
dekodujących, które mogą być dowolnie rozdzielane 
pomiędzy wyjścia monitora w konfiguracji jedno- lub 
wielomonitorowej. Układ ściany wideo jest konfigurowany 
za pomocą klienta S-VMX. Dodatkowe licencje na 
dekodowanie można zakupić, gdy predefiniowane 
konfiguracje nie odpowiadają konkretnej potrzebie 
wyświetlenia liczby kanałów.

Web Access Server
S-VMX Web Access Server to brama pomiędzy 
Systemem VMS a Klientem. Zapewnia operatorowi 
wygodę korzystania z interfejsu http. Umożliwia 
sterowanie urządzeniami, składnikami i zasobami 
systemu z odpowiednimi prawami użytkownika za 
pomocą standardowej przeglądarki sieciowej. WAS jest 
wbudowaną funkcjonalnością serwera S-VMX.

Dedykowany WAS jest potrzebny, gdy liczba 
jednoczesnych połączeń użytkowników przekracza liczbę 
dostępną dla zintegrowanego serwera systemowego. 
Wiele serwerów WAS ze specjalnymi modułami Load 
Balancer może być połączonych ze sobą w celu obsługi 
setek równoczesnych połączeń użytkowników.

Stream Reflector
S-VMX Stream Reflector dostarcza treści wideo do 
klientów, którzy nie mogą odbierać multicastowego 
ruchu wideo. Transkoduje strumienie wideo do formatu 
MJPEG z odpowiednią rozdzielczością dla podłączonego 
Klienta  (laptopa, czy PDA). Funkcja Stream Reflector jest 
wbudowaną funkcjonalnością serwera systemu S-VMX.
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Dedykowany Stream Reflector jest potrzebny, gdy liczba 
kanałów wideo dekodowanych przez klientów WAN 
jest większa niż dostępna w zintegrowanym Stream 
Reflectorze. Odpowiednią skalowalność można osiągnąć 
przez podłączenie wielu jednostek Stream Reflector do 
serwera Web Access.

Load Balancer
S-VMX Load Balancer jest dedykowaną jednostką wdrażaną 
parami przy wdrażaniu wariantu redundantnego dostępu do 
systemu S-VMX. Dwie jednostki Load Balancer połączone z 
dwoma serwerami Web Access Server zapewniają dostęp 
do systemu kilkuset jednoczesnym użytkownikom.

Device Controller
Device Controller to wbudowana funkcjonalność serwera 
S-VMX. Oddzielny kontroler urządzeń jest potrzebny, 
gdy liczba kontrolowanych urządzeń staje się wyższa niż 
ta, którą może obsłużyć pojedyncza jednostka serwera 
systemowego. Liczba zależy od typu kontrolowanych
urządzeń. S-VMX Device Controller zapewnia uniwersalną 
bramkę komunikacyjną i kontrolną dla urządzeń 
podłączonych do systemu S-VMX. Kontroler urządzeń działa 
jako translator protokołów pomiędzy systemem S-VMX a 
poleceniami specyficznymi dla urządzenia, takimi jak SNMP 
dla kamery IP lub kodera, a także protokoły specyficzne dla 
producenta kamery do sterowania telemetrycznego PTZ.

Multi Streamer
S-VMX Multi Streamer działa między siecią publiczną a 
prywatną, gdzie dla publicznej może zwykle działać tylko 
ze strumieniami emisji Unicast. Umożliwia podłączenie 
kamer obsługujących tylko transmisję Unicast lub 
jednostki, takie jak kodery Teleste MPX lub rejestratory 
S-VMX, znajdujące się w domenie publicznej lub kamery 
IP za łączem bezprzewodowym do systemu zarządzania 
wideo, poprzez konwersję przychodzącego pojedynczego 
ruchu wideo na ruch Multicast.

Database Server
Serwer baz danych S-VMX jest wbudowaną 
funkcjonalnością serwera systemu S-VMX. Funkcjonalność 
serwera baz danych rozłożona jest na dwie dedykowane 
jednostki, gdy potrzebna jest redundancja i wyższe 
bezpieczeństwo bazy danych systemu.

Metadata Server
Serwer metadanych S-VMX to dedykowana jednostka, 
która jest wdrażana, gdy dane z systemu stron trzecich, 
takie jak analiza zawartości wideo, są potrzebne do 
późniejszego dostępu i przetwarzania.

Multisite Gateway
S-VMX Multisite Gateway jest potrzebny, gdy wiele 
niezależnych systemów zarządzania wideo jest 
połączonych ze sobą w ramach jednolitego systemu. 
Działa jako brama komunikacyjna pomiędzy różnymi 
systemami, umożliwiając dostęp do wideo, nadzór, 
odtwarzanie i pobieranie zdefiniowane i przyznane przez 
centralne zarządzanie systemem.

Hardware
Wszystkie moduły S-VMX są dostępne w postaci gotowych 
pakietów oprogramowania S-VMX specyficznego dla aplikacji 
w połączeniu z serwerem. Najczęściej używana platforma PC 
dla komponentów S-VMX oparta jest na serwerze 1U.
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Bezpieczne połączenie  
z systemem

Szczegółowe prawa dostępu do obiektów systemowych 
S-VMX są zdefiniowane w konfiguracji systemu S-VMX.

Proces połączenia z systemem wymaga 2 kroków:

1. Weryfikacja operatora systemu.
Gdy proces otwarcia sesji odbywa się na poziomie S-VMX 
Web Server, weryfikowane są nazwa użytkownika i hasło. 
Dane autoryzacji otrzymane od klienta S-VMX  
(np. S-VMX Web Server) są weryfikowane w bazie danych. 
Po zweryfikowaniu użytkownika jego profil jest ładowany 
z bazy danych, a następnie wykorzystywany przez 
komponent S-VMX Server do obliczania praw dostępu 
użytkownika za każdym razem, gdy użytkownik próbuje 
wykonać polecenie w systemie wideo.

2. Weryfikacja uprawnień dostępu.
Wszyscy użytkownicy, którym zezwolono na dostęp do 
systemu wideo, muszą być przypisani do odpowiednich 
profili. Celem profilu jest zdefiniowanie makroskopowych 
uprawnień użytkowników do zasobów systemowych. 
W przypadku korzystania z zewnętrznego systemu 
uprawnień użytkownika, np. Usługi katalogowe, 
użytkownicy i ich makroskopowe profile są zdefiniowane 
w bazie danych usług katalogowych. Profile są następnie 
odwzorowywane na profile systemowe S-VMX.

Funkcjonalność oprogramowania

Zarządzanie uprawnieniami
W systemie S-VMX są dostępne dwa typy uprawnień 
dostępu:

1. Globalne uprawnienia dostępu.
Są one globalne i nie są powiązane z żadnymi obiektami 
ani grupami geograficznymi (terytoriami). Globalne prawa 
dostępu określają, jakie globalne operacje systemowe 
użytkownik może wykonywać.

2. Prawa dostępu do obiektu.
Prawa dostępu, które nie mają znaczenia, jeśli nie zostaną 
przypisane obiektom systemowym S-VMX. Uprawnienia 
użytkownika do obiektów definiują operacje, które 
użytkownik może wykonywać na określonych obiektach.

Oceniając prawa użytkownika, system oblicza również 
priorytety; odbywa się to w celu rozwiązania konfliktów w 
przypadku, gdy wielu użytkowników posiadających prawa 
dostępu do urządzenia chce korzystać z niego w tym 
samym czasie. Priorytet sterowania jest zawsze obliczany 
przy ocenie prawa użytkownika do dostępu / kontroli 
urządzenia.

Welcome to <System Name> 

Forgot password?

>

User

Password

Strona logowania klienta S-VMX.
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Dostępne wersje językowe:
Angielski • 

 Fiński • 
 Francuski • 
 Niemiecki • 

 Polski • 
 Szwedzki • 

 Rosyjski • 
 Chiński •

Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika interpretuje widok systemu 
dostępny dla operatora z dostępem do wszystkich 
autoryzowanych zasobów systemowych i ich kontrolą.

Następująca funkcjonalność jest dostępna w interfejsie 
użytkownika:
• Wizualizacja wideo w czasie rzeczywistym, w tym 

zoomu cyfrowego
• Dostosowanie interfejsu: wiele języków, kontrola układu
• Prezentacja status systemu
• Obsługa scenariuszy wideo
• Sterowanie kamerą (za pomocą joysticka, myszy, 

klawiatury i ekranu), w tym funkcje kamery, takie jak 
maski, menu, ustawienia wstępne itp. W dwóch trybach 
dostępu (prywatny lub publiczny)

• Blokowanie obiektów
• Narzędzia wyszukiwania
• Dostęp do zapisanych materiałów, w tym 

wyszukiwanie, zdalne odtwarzanie wideo, 
synchroniczne odtwarzanie wideo i narzędzie TiVO 
(przełączanie pomiędzy trybem na żywo i trybem 
nagrania). Aplikacja pozwala również na oznaczanie 
wybranych materiałów, pobieranie i migawki

• Wiadomości błyskawiczne
• Logowanie aktywności
• Alarmy

GUI (Graphical User Interface) oferuje takie same 
układy ekranu zarówno dla intranetu (łącze o 
dużej przepustowości, unicast lub multicastowe 
połączenie wideo), jak i użytkowników Internetu (niska 
przepustowość, tylko połączenie unicast). Operatorzy 
urządzeń mobilnych (Android, Iphone, Windows) mają 
dostęp do uproszczonego interfejsu użytkownika systemu.

Układ obrazu jest optymalizowany dla  dwóch ekranów. Operatorzy mogą wybierać pomiędzy wieloma układami.
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A view of system configuration window.

Widok okna konfiguracji systemu:

Mobilne GUI:
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Prezentacja map, kamer i nagrań na 
jednym ekranie:

Nagrywanie i obsługa 
zarejestrowanych danych

Rejestrator S-VMX NVR umożliwia nagrywanie wielu 
równoległych strumieni wideo w czasie rzeczywistym. 
Istnieją dwa podstawowe schematy nagrywania dla wideo 
i powiązanych danych; Nagrywanie w pętli i nagrywanie 
na stałe. Nagrywanie ciągłe w pętli jest najprostszą 
metodą nagrywania, w której każdemu nagranemu 
wideo przypisany jest wstępnie zdefiniowany czas 
nagrywania, zwykle określany jako dni lub miesiące. Po 
wykorzystaniu przydzielonej pojemności nagrywanie będzie 
kontynuowane automatycznie od początku, zastępując 
najstarsze dane wideo. Trwałe nagrywanie wymaga jednak 
ręcznego uruchomienia przez operatora lub zdefiniowanego 
wcześniej zdarzenia, takiego jak alarm ruchu. Trwałe 
nagranie można usunąć ręcznie przez autoryzowanego 
użytkownika lub automatycznie, określając czas 
przechowywania. Specjalny tryb awaryjny umożliwia 
natychmiastowe przełączenie na stałe nagrywanie np. 
kamerę, rejestrator lub grupę geograficzną.

Wyszukiwanie nagranego materiału odbywa się za 
pomocą kryteriów wyszukiwania, które mogą zawierać 
nazwy kamer, daty, alarmy, lokalizację lub dowolną 
ich kombinację. Pliki wideo pasujące do kryteriów są 
pokazywane operatorowi, a następnie mogą być wybrane 
do natychmiastowego odtwarzania lub pobrania. Wiele 
jednoczesnych instancji odtwarzania jest obsługiwanych 
przez rejestrator S-VMX NVR.

Kontrola odtwarzania obsługuje wszystkie 
najnowocześniejsze tryby wyświetlania nagranego 
materiału. Tryby te obejmują normalne odtwarzanie przy 
zapisanej prędkości, zdefiniowane przez użytkownika 
szybkie przewijanie do przodu i przewijanie do tyłu oraz 
klatka po klatce do tyłu lub do przodu. Alternatywnie, 
przeszukiwany plik wideo może być pobrany do lokalnej 
stacji roboczej w celu wyeksportowania materiałów. 
Integralność pobranego wideo jest zabezpieczona 
podpisem cyfrowym i hashem SHA256. W przypadku 
tworzenia materiału dowodowego do wniesienia 
oskarżenia pobrany plik wideo można wyeksportować 
na nośnik zewnętrzny razem z dziennikiem działań, który 
opisuje wszystkie czynności wykonywane przez operatora 
podczas tego procesu.
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Podgląd “Na żywo”
S-VMX obsługuje transmisje wideo w standardzie H.264, 

H.265, MPEG-4, i MJPEG o różnych rozdzielczościach od 
QCIF do 1080p.

S-VMX jest niezależny od dostawcy, jeśli chodzi o kamery 
IP i kodery IP. System obsługuje nieskończoną liczbę 
połączeń między kamerami i wyświetlaczami.

System S-VMX wspiera następujące mechanizmy:

Pozyskiwanie wideo 
Enkodowanie wideo za pomocą rozwiązań typu enkodery 
lub kamery IP.

Widok okna ściany wizyjnej:

Transmisja wideo 
Transmisja enkodowanego strumienia wizyjnego ze źródła 
wideo (encoder lub kamera IP) do ujść wizyjnych (dekoder 
lub rejestrator).

Połączenie wideo 
Ujście wideo odbiera strumień transmitowany przez źródło 
wideo.

Wyświetlanie wideo 
Dekodowanie i nagrywanie wideo przez odpowiednie 
komponenty systemu takie jak dekodery wideo, 
oprogramowanie lub sprzęt oraz rejestratory.
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Kontrola PTZ
Integracja szerokiej listy protokołów sterowania 
kamerami PTZ z systemem S-VMX zapewnia jednolite 
wrażenia użytkownika podczas obsługi funkcji obrotu, 
pochylenia i zoomu kamery PTZ.

Ta integracja opiera się na standardowym protokole 
ONVIF lub zastrzeżonym protokole dostawcy.

Dostępna funkcjonalność zależy od poziomu integracji 
oraz od tego, co może zaoferować model kamery lub 
kodera.

Ta funkcja zwykle obejmuje:
• Monitorowanie stanu PTZ
• Interaktywna kontrola kamery
• Bezwzględna kontrola kamery
• Względna kontrola kamery
• Kontrola kamera przez wskazanie obszaru
• Menu kamery oraz parametry
• Pozycja domowa
• Wywoływanie pre-pozycji
• Kontrola Spryskiwacza/Wycieraczki/Oświetlacza
• Aktywacja/Deaktywacja masek
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Command & Capture
Technologia Command & Capture to innowacyjne 
rozwiązanie do elastycznego i ekonomicznego 
sposobu integracji aplikacji lub systemu innej firmy z 
systemem Teleste S-VMX bez pracochłonnej integracji 
oprogramowania.

Pozwala to operatorowi zintegrować dowolną zdalną 
lub lokalną aplikację lub system do zarządzania 
informacjami lub wideo w jedną jednostkę, niezależnie 

Teleste Command & Capture

Brak wymagu szczegółowej integracji aplikacji

Systemy innych firm

Dowolna aplikacja innej firmy może być wyświetlona, 
czy też w pełni kontrolowana z poziomu klienta S-VMX
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Transport publiczny

IP

od systemu operacyjnego lub oprogramowania 
używanego do aplikacji w różnych systemach.

• Potrzebny jest tylko jeden system operacyjny / stacja 
do kontroli całego systemu

• CCTV i inne systemy mogą być sterowane z poziomu 
jednego widoku

• Alarmy i informacje z CCTV i innych systemów można 
wizualizować w tym samym GUI klienta
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Licencjonowanie

Tworzenie systemu S-VMX jest proste. 
Wystarczy zdefiniować globalną liczbę kamer 
i jednoczesnych użytkowników podłączonych 
do systemu. Reszta jest formalnością. 
Systemy S-VMX są podzielone na kilka 
wstępnie zdefiniowanych kategorii w oparciu 
o liczbę podłączonych kamer i / lub liczbę 
jednoczesnych połączeń klienta LAN / WAN 
i opcje nadmiarowości. Po zdefiniowaniu 
odpowiedniej kategorii i funkcjonalności w 
tej kategorii, wystarczy zebrać odpowiednie 
produkty o pożądanej funkcjonalności. 
Operator może elastycznie rozbudowywać 
system S-VMX z jednej kategorii do drugiej, 
zmieniając odpowiednią licencję na kamerę.

Licencja systemowa
Licencja systemowa kontroluje zasoby systemowe 
dostępne dla użytkownika systemu zarządzania wideo. 
Zawiera informacje o liczbie subskrybowanych połączeń 
z kamerą i klientem, a także moduły systemu dozwolone 
w systemie. Znajduje się na serwerze systemu, który 
zarządza komunikacją.

Licencjonowane połączenie
System S-VMX jest skalowany przez dwa typy 
komponentów; kamery i klientów (użytkowników). 
Kontrola tych elementów jest zarządzana przez licencję na 
połączenie, która jest osadzona w licencji systemu.

Licencja na połączenie z kamerą jest zdefiniowana dla 
skonfigurowanego elementu kamery, który może być 
podłączony do systemu S-VMX niezależnie od liczby 
skonfigurowanych strumieni wideo lub rozdzielczości i 
użytej szybkości transmisji.
Licencja kamery obejmuje również nagrywanie wideo i 
powiązanych danych w NVR. Istnieją różne licencje na 
kamery dla różnych wstępnie zdefiniowanych poziomów 
systemowych. Korzystanie z licencji na połączenia z 
kamerami daje użytkownikowi lepszy i bardziej przejrzysty 
widok kosztów związanych ze skalowalnością systemu.

Licencja połączenia klienta jest określona dla liczby 
jednoczesnych użytkowników podłączonych do systemu 
niezależnie od liczby stacji sprzętowych 
klienckich i urządzeń mobilnych mających możliwość 
połączenia się z systemem.
Zmniejsza to koszt systemu, ponieważ moc obliczeniowa 
zasobów sprzętowych może być obliczana na podstawie 
rzeczywistej liczby użytkowników, zamiast zwykle 
znacznie większej liczby potencjalnych użytkowników.
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S-VMX – Przegląd możliwości

Architektura x64
Zapewnia lepsze zarządzanie zasobami serwera oraz 
znacznie lepszą skalowalność.

Zgodność z Onvif Profile S
Potwierdzona pełna zgodność z urządzeniami 
spełniającymi standard Profilu S.

Zabezpieczenie przed 
obciążeniem

Implementacja mechanizmu chroniącego CPU przed 
nadmiernym obciążeniem podczas dekodowania 
strumieni wizyjnych.

Integracja z Milestone 
XProtect i Genetec 5.5

W połączeniu z niniejszymi systemami dostępne są 
funkcjonalności podglądu Live, odtwarzania, sterowania 
kamerami PTZ, przeszukiwania nagrań oraz statusy kamer.

Przełączanie strumieni
W zależności od aktywnego podziału ekranowego do 
wyświetlania jest używany 1 lub 2 strumień.

Wsparcie Transport Stream
System wspiera H.264 TS do podglądu Live i zapisu. 
Protokół jest używany w systemach nadawczych np. DVB.

Wsparcie protokołu  
NMEA GPS

System wspiera format danych NMEA GPS do geolokacji 
zarówno dla źródeł IP jak i portów szeregowych.

Obsługa kamer 
wieloprzetwornikowych

System traktuje kamerę wielo-sensorową jako grupę 
kamer (każdy sensor z innym adresem IP) lub jako 
wirtualną kamerę PTZ.

Rozszerzona funkcjonalność 
LDAP

Obecnie wsparcie funkcjonalności obejmuje: Active 
Direcotry, Open LDAP oraz Web-SSO.

Kompatybilność z  
Windows 10

Funkcjonalność dotyczy zarówno stacji klienckiej jak i 
stanowisk VideoWall oraz serwerów.

Interfejs SNMP
System wykorzystuje komunikaty alarmowe z 
wykorzystaniem SNMP dla rozwiązań sprzętowych 
dostarczonych przez firmę Teleste.



24

Ekstrakcja nagrań na 
pamięć NAS

System wspiera ekstrakcję nagrań z serwera NVR na 
docelową pamięć NAS. Proces może byc inicjowany 
przez użytkownika.

Funkcjonalność M-CAM
Rozwiązanie zostało ulepszone, dodano wsparcie 
wysokich rozdzieczlości dla strumieni.

S-VMX Web API
Stanowi interfejs integracji systemu S-VMX, z którego 
mogą korzystać klienci wewnętrzni i zewnętrzni.

Integracja kamer nasobnych 
Zepcam

System S-VMX korzysta z kamer nasobnych 
transmitujących strumień wizyjny przez sieć 3G/4G 
razem z pozycją GPS.

Zgodność z RODO
System zapewnia wsparcie dla transmisji szyfrowanych, 
wykonywanych zrzutów ekranowych czy zakładania 
hasła na eksportowane archiwum. Do pliku eksportu jest 
generowany cyfrowy podpis pliku w formacie XAdES.

Narzędzie Lasso
Interfejs mapy pozwala na użycie narzędzia zaznaczania 
na mapie kamer, które mają być wyświetlone w 
interfejcie podglądu.

Tryb awaryjny
W sytuacji wyjątkowej użytkownik może uruchomić tryb 
zabezpieczający archiwum przed nadpisaniem a system 
przed nieporządanym eksportem materiału lub wglądem 
w sytuację.

Grupy alarmowe
Wyseparowują zdefiniowane wcześniej alarmy do 
odrębnej wizualizowanej listy.
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S-VMX - Integracje

Kamery IP
S-VMX wspiera integracje z szeroką paletą producentów 
kamer IP. Integracja poniższych rozwiązań została 
zaimplemenotwana w systemie:
• Kamery zgodne z ONVIF
• Acti
• Arecont
• Avigilion
• Axis
• Basler
• Bosch
• Brickcom
• Cohu
• D-Link
Szczegółowa lista kamer IP i obsługiwanych funkcji 
znajduje się w specyfikacji protokołów urządzeń S-VMX.

Enkodery IP
Niżej wymienione enkodery IP są obsługiwane w S-VMX:
• Enkodery zgodne z ONVIF
• Teleste seria MPX
• Axis

Protokoły PTZ
S-VMX integruje następujące protokoły:
• PTZ zgodne z ONVIF
• American Dynamics (Manchester-encoded signals, 

(Sensormatic RS422/RS485)
• Argovision (Siemens 1225)
• Axis Vapix (HTTP interface)
• Building Block Video Ltd (RX457, RX557)
• Cohu 392x iDome, D12
• Ernitec ERNA
• Esprit
• Forward Vision
• Funkwerk/Plettac
• ISEC ICS3036
• JVC CCV
• NTCIP
• OSRD protocol for Bosch
• Panasonic WVCS850
• Pelco D base, D extended
• Philips LDF 048x/xx
• RoboScan control code protocol

• Sanyo VCC-ZM300P
• Siemens / Hitachi K550
• Siemens 1225 (CCBS Series)
• Sony SNC
• TVI Lederer Argovision
• Vicon Surveyor VFT23
• Videmech Universal Protocol (Bewator)
• Video Controls Limited VCLTP
Szczegółowa lista protokołów PTZ i obsługiwanych funkcji 
znajduje się w specyfikacji protokołów urządzeń S-VMX.

Video content analysis
S-VMX integruje wybrane systemy analizy wideo. Systemy 
te zapewniają uzupełniającą i ulepszoną funkcjonalność 
wbudowanej detekcji ruchu dostępnej w wielu kamerach IP 
i koderach wideo.

Poniższe systemy VCA zostały zintegrowane w S-VMX:
• BRS Labs
• Agent Vi
• iOmniscient
• Sprinx
• All Go Vision

Geographic Information 
System (GIS) 

Użytkownicy S-VMX mogą wyświetlać i wykorzystywać 
geograficzne lub statyczne mapy obrazów. Interfejs 
dostępu do tych map z wykorzystaniem serwerów GIS 
oparty jest na standardach Open Geospatial Consortium 
(OGC). Operatorzy S-VMX mogą zarządzać mapami i 
warstwami, nawigować po mapach i przełączać się między 
dostępnymi warstwami.

W systemie można zdefiniować następujące mapy 
georeferencyjne:
• Mapy pobrane na dysk w formacie Open Street Maps.
• Google Maps – wymagane jest podłączenie  stacji 

roboczej do internetu i wymaga prozumienia z Google.
• Microsoft Bing Maps – ymagane jest podłączenie  

stacji roboczej do internetu i wymaga prozumienia z 
Microsoft.

• Grundig
• Hikvision
• Panasonic
• Pelco
• Sentry360
• Siqura
• Sony
• Stanley
• Sunell

• Impath
• Pelco
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Notes
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Teleste Corporation to międzynarodowa firma 
technologiczna, która projektuje i produkuje 
technologie wideo i szerokopasmowe oraz oferuje 
powiązane usługi. Nasza technologia przyczynia 
się do wygody i bezpieczeństwa codziennego 
życia na całym świecie.

Rozwiązania do nadzoru wideo Teleste koncentrują 
się na dużych projektach sektora publicznego. 
Jesteśmy zaufanym partnerem dla wielu dużych 
operatorów w transporcie kolejowym i drogowym, 
lotniskach, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, 

wojskowej, kontroli granic, przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej i przemysłu. Przez 15 lat 
dostarczyliśmy 100 światowej klasy systemów 
zabezpieczeń opartych na protokole IP i wierzymy, 
że nasze silne relacje z partnerami są kluczowe dla 
naszego sukcesu.

Rozwiązania do monitoringu wideo firmy Teleste 
mają na celu stać na czele rozwoju. Dzięki 
różnorodnym technologiom, które są wymagane 
dla starszych systemów hybrydowych i nowych 
systemów bezpieczeństwa, Teleste jest w stanie 
zapewnić płynną migrację i integrację systemu.
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Tel. +34 67 38 36 020
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Teleste Sweden AB, Sales Scandinavia
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