March
Networks®
Command®
mahdollistaa
kokonaisen
valvontajärjestelmän hallinnan internet selaimella. Se on markkinoiden
kattavin videovalvontaratkaisu, jonka ansiosta havaitset, tarkkailet ja
hallinnoit videovalvontaresurssejasi nopeammin ja helpommin.
Command takaa, että yrityksesi kannalta tärkeä videomateriaali on
saatavilla kun sitä tarvitaan.
INNOVAATIO
Tiedämme, että parhaan ja
innovatiivisimman
videovalvontaratkaisun etsiminen
organisaatiosi tarpeisiin voi olla
hankalaa. Miksei ole olemassa
yhtä ohjelmistoa, joka soveltuu
tehokkaasti
järjestelmien
hallintaan samalla varmistaen IPverkkojen,
palvelinten,
tallennusjärjestelmien
ja
videovalvontaresurssien
saumattoman
yhteistoiminnan.
Nyt sellainen on. March Networks
Command.
OPTIMOITU VIDEOVALVONTA
Command
sisältää
kaikki
toiminnot, jotta voit vastata
turvallisuudestasi nykyaikaisella
tavalla. Valvontajärjestelmän koko
ei ole rajoitteena. Command
mahdollistaa laitteiden löytämisen
ja monitoroinnin tehokkaasti ja
tarjoaa työkalut laajentamiseen
sekä ylläpitoon siten, että voit
keskittyä enemmän yrityksesi
ydinosaamiseen.
Command
auttaa
optimoimaan
videovalvontajärjestelmäsi
ja
yhdistää ne muiden March
Networksin teknologioiden kuten
IP-kameroiden,
edistyneen
videoanalyysin
sekä

varjotallennuksen kanssa. Tämä
on vasta alkua. Valvontaratkaisu
sisältää palvelinten välisen videogateway teknologian, joka linkittää
useita
Command
tallennuspalvelimia
yhteen
samalla
pienentäen
verkkokapasiteetin
tarvetta
järjestelmän
ominaisuuksista
riippuen. Tallentimien sijainnista
riippumatta,
Command
webrajapinnan avulla voit tarkastaa
tallentimien
tilan
myös
ongelmatilanteissa.
ASIAKASKOHTAISESTI
SKAALAUTUVA JÄRJESTELMÄ
March Networks Commandin
avulla kaikenkokoiset yritykset
voivat
luottaa
siihen,
että
valvontajärjestelmä
kasvaa
yrityksen mukana. Command
hallitsee pienet 16 kameran
järjestelmät sekä laajat, satojen
kameroiden
kansainväliset
kameraverkot. Command alentaa
yrityksen
videovalvontajärjestelmän
omistuskustannuksia,
lyhentää
laajennus ja asennusaikaa sekä
automatisoi
siihen
liittyviä
toimenpiteitä
samalla
luoden
standardin mukaisen, keskitetyn ja
nopean videoratkaisun.

OMINAISUUDET
 Web-pohjainen käyttöliittymä,
joka mahdollistaa pääsyn
järjestelmään mistä tahansa
 Shadow Archive™ varjotallennusten synkronointi
 Keskitetty hallinnointi, joka
parantaa asennusta ja
ylläpitoa
 Hajautettu järjestelmä tarjoaa
joustavuutta
tallennusratkaisuille
 Avoin SQL tietokanta
 ONVIF™ yhteensopiva
 Käyttäjätodennus
Videoanalyysimahdollisuus

Yksi koko, Yksi näkymä, Yksi ratkaisu
Varmistaaksemme joustavuuden, Commandista on olemassa kaksi versiota. Molemmissa on sama
käyttöliittymä ja mahdollisuus skaalautua organisaation mukana.

COMMAND tarjoaa tehokkaat
videohallintatyökalut yhden palvelimen
ympäristöihin. Ohjelmiston avulla suojataan
videomateriaali muun muoassa kahdentamisen
avulla. Varjotallennusten ja niiden synkronoinnin
ansiosta voit luottaa videon olevan saatavilla kun
sitä tarvitset. Lisäetuna, mikäli organisaatiosi
kasvaa suuremmaksi kuin 128 kameran yksittäinen
järjestelmä, olemassa oleva Command palvelin
voidaan lisätä Command Enterprise -järjestelmän
yhdeksi tallennuspalvelimeksi ilman mitään
muutoksia.

COMMAND ENTERPRISE tuo
skaalautuvuuden ja hajautetun arkkitehtuurin sitä
vaativille suurille yrityksille. Sen keskitetty
käyttäjänhallinta ja laitteiden massahallinta
pienentää suuresta järjestelmästä koituvia
ylläpitokustannuksia. Toisin kuin ainoastaan
ohjelmistopohjaiset alustat, Command
Enterprisen avulla suurten laajennusten hallinta
on helppoa. Varjotallennukset ja niiden
synkronointi sekä video-gateway
verkkokapasiteettivaatimusten rajoittamiseksi
ovat asioita, joita IT-ammattilaiset arvostavat
verkkopohjaisissa ratkaisuissa.

Täydellinen videovalvontajärjestelmän hallinta.
March Networksin Commandilla saat
Skaalautuvuutta | Hallintaa | Älyä | Toimintaa | Laajennuksia

Commandin webpohjaisella
käyttöliittymällä on
mahdollista käytää
järjestelmää ja
katsoa videokuvaa
mistä ja milloin
tahansa.

Miksi Command?
Shadow Archive -varjotallennus.
Synkronoi paikalliset tallennukset
kameroista ja enkoodereista yhteyden
korjautumisen jälkeen.
Massahallinta.
Mahdollistaa monien March Networksin
laitteiden konfiguroinnin yhdellä kertaa
vähentäen asennukseen ja ylläpitoon
kuluvaa aikaa.
Command tallennuspalvelin.
Rakennettu vuosien kokemuksella,
Command tallennuspalvelin on tärkeä
osa sekä Commandia että Command
Enterpriseä. Se on Command
järjestelmäsi ensisijainen
tallennusarkisto.
Video Gateway.
Mahdollistaa Command
tallennuspalvelimien linkittämisen
etäkohteisiin vähentäen verkon yli
Hajautettu arkkitehtuuri.
Command tukee useita
tallennusratkaisuja, kuten suoraan
kameraan tallennusta,
hybriditallentimia, NAS-tallennusta ja
keskitettyä tallennusta.
Web-pohjainen teknologia.
Web-pohjainen käyttöliittymä
mahdollistaa videon katselun mistä ja
milloin tahansa.
Alustariippumaton.
Command mahdollistaa videon katselut
monilla käyttöjärjestelmillä, kuten
Windows® XP, Windows® 7 ja Mac
OSX.

Tietokannan joustavuus.
Monet järjestelmät vaativat tietyn SQLtietokantateknologia. Meidän
ratkaisumme sallii Commandin
sulautuvan jo olemassa olevaan SQLtietokantaan, kuten MySQL, Microsoft
SQL, Oracle tai johonkin muuhun SQLalustaan.
Pienemmät ylläpitokustannukset.
Commandin Web-pohjaisen
käyttöliittymän ansiosta järjestelmän
käyttäjien ei tarvitse tehdä mitään,
vaikka palvelinta päivitetään.
Turvallinen.
Suunnittelimme Commandin
tietoturvallisesti. Valvontajärjestelmä
tukee standardinmukaisia ITteknologioita, kuten LDAPautentikointia ja muita suojauksia joilla
estetään tehokkaasti luvaton käyttö.
Avoin.
Command tukee tärkeitä standardeja,
kuten ONVIF ja täyttää H.264, MPEG-4
ja M-JPEG vaatimukset.
IT-standardit.
Command käyttää olemassa olevia
autentikointijärjestelmiä (mm.
Windowsin Active Directory) ja
standardin mukaisia tallennusprotokollia
NAS-tallennusta varten.
Multi-streamaus.
Voi hyödyntää useampaa kuin yhtä
video-streamia samalta laitteelta ja
vähentää näin verkkokapasiteetin
tarvetta ja tallennustilavaatimuksia sekä
tehostaa live-kuvan katselua.

Virtuaalimatriisi.
VideoSphere SiteManagerin ja
DecodeStation VX ohjelmistojen avulla
Command auttaa hallitsemaan suuria
verkkopohjaisia videoseiniä ilman
perinteiä matriisilaitteita.
Kahdennus.
Commandin erityinen videon varmennus
ja kahdennus on markkinoiden kattavin.
Se synkronoi ja varmistaa eri lähteiden
tallennukset kaikilta laitteilta ja
varmistaa, että video on saatavilla kun
sitä tarvitaan.
Videoanalyysi.
Innovatiivinen valikoima March
Networksin videoanalyysiominaisuuksia
lisää järjestelmän älyä etsittäessä
epäilyttävää toimintaa. Järjestelmä
tunnistaa muun muoassa kameran
sabotoinnit, kielletyn alueen ylitykset ja
pidentyneet jonot. Henkilökunta voi
saada automaattisesti hälytyksiä ja
reagoida tapahtumiin nopeammin.
HD video.
Command tukee korkean
erottelutarkkuuden videokuvaa
mukautuen HD-kameroiden käyttöön ja
varmistaen parhaan mahdollisen
kuvanlaadun.

March Networks Command
Ominaisuus / toiminto / tuki
Maksimi kameramäärä
Maksimi Command
tallennuspalvelinten määrä
Käyttöliittymä
Palvelinohjelmisto
Windows 7 asiakasohjelma
Palvelimen virtualisointi
Windows XP SP3 asiakasohjelmisto
Command tallenninpalvelin 2.2
Mac OSX asiakasohjelma
Varjotallennus
Varjotallennuksen synkronointi
ONVIF laitetuki
Etävideo-gateway
H.264 tuki
MPEG-4 tuki
HD video
Monta streamia samalta laitteelta
Tallennusten vikasietoisuus
Järjestelmän kartoitus
Ohjelmoidut toiminnot
VideoSphere SiteManager
VideoSphere DecodeStation VX
VideoSphere Videoanalyysi
Rekisterikilven tunnistus
Active Directory (LDAP)
7000 sarjan NVR tallentimet
4000C sarjan NVR tallentimet
Massahallinta
Firmware-hallinta
Usean tallentimen tuki
Keskitetty lisenssihallinta
Avoin SQL-tietokantatuki

Command
128
1
Web-pohjainen























Command Enterprise
128 000
10 000
Web-pohjainen






























