Haluatko tehdä omasta tietokoneestasi videotallentimen tai haluatko päivittää
vanhan videotallentimesi uudeksi IP- tai hybriditallentimeksi? Se onnistuu
hankkimalla NUUO ohjelmisto.
Ohjelma voidaan määrittää tallentamaan kuva-alassa havaitun liikkeen perusteella
näin ollen turhat tallennuksen jäävät pois ja tallennusaika pitenee huomattavasti.
Tallentimesta löytyvät kamerakohtaiset asetukset kuten resoluutio, kuvien määrä,
liikealue ja kuvalaadun säädöt. NUUO voi tallentaa jokaisesta kamerasta 25 kuvaa
sekunnissa.
Tallenteen haku voidaan suorittaa päivämäärän, kellonajan, kameran, liikkeen tai
erilaisen hälytyksen perusteella. Haku tapahtuu helposti graafisella ja
suomenkielisellä käyttöliittymällä. Tallenteesta saadaan paperituloste tai sähköinen
dokumentti.
Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea myös internetselaimella, tai mukana
tulevalla etäohjelmalla. Ohjelmassa on vakiona kävijämäärälaskenta ja niiden
tilastointi, asetuksien ja tallenteiden varmuuskopiointi ja useita älykkäitä
hälytyksiä. Ohjelma tukee kahden monitorin käyttöä.
Perusominaisuudet
•

•
•

Ohjelma voidaan määrittää tallentamaan ainoastaan kuvassa havaitun
liikkeen tai jonkin ilmaisimen perusteella. Näin ollen turhat tallennuksen
jäävät pois ja tallennusaika pitenee huomattavasti.
Tallennusmuodot: jatkuva, liike tai hälytys.
Kamerakohtaiset asetukset: resoluutio, kuvien määrä, pakkaustaso,
kaistanleveys, liikealue ja kuvalaadun säädöt.
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•

•
•

Tallenteen haku voidaan suorittaa päivämäärän, kellonajan, kameran,
liikkeen tai erilaisen hälytyksen perusteella. Haku tapahtuu helposti
graafisella ja suomenkielisellä käyttöliittymällä.
Tallenteesta saadaan paperituloste tai sähköinen dokumentti.
Kuvan käsittelytoiminnot: digitaalinen zoom, kirkkaus, terävöitys, väri tai
mustavalkoinen -valinta, pehmennys ja värikylläisyys.

Mukana tulevia lisätoimintoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea internetselaimesta
Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea etäohjelmasta
Kävijämäärälaskenta ja niiden tilastointi
Asetuksien ja tallenteiden varmuuskopiointi
Puuttuvan esineen tunnistus
Ylimääräisen esineen tunnistus
Kameraan kohdistuvan ilkivallan tunnistus
Epätarkan kamerakuvan tunnistus
Tallennin soittaa puhelimeen hälytyksen (Optio)
Domekameran liikuttamien hälytyksen perusteella
Useita älykkäitä hälytyksiä
Tallentimeen voidaan liittää 2 monitoria

Laitteistovaatimus (minimi):
Intel P4 2.4GHz
512Mb
Intel 945 tai 965 piirisarja
ATi Radeon, nVIDIA GeForce FX-5200 , Intel 945G/965G tai uudempi
MS Windows 2000 / XP pro sp2 / 2003
Laitteistovaatimus (suositus):
Intel Pentium D 930
1Gb
Intel 945 tai 965 piirisarja
ATi Radeon, nVIDIA GeForce FX-5200 , Intel 945G/965G tai uudempi
MS Windows 2000 / XP pro sp2 / 2003
* Ohjelma toimii myös AMD prosessoreiden kanssa
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