
cWatch Enterprise je kompletný video management softwa-
re (VMS) pre sledovanie a záznam videa a zvuku z neobme-
dzeného počtu kamier. Softvér sa vyznačuje jednoduchou 
inštaláciou a ovládaním, ale aj efektívnym riadením kamier v 
systéme.

Softvér cWatch PRO Server je na-
vrhnutý pre náročné kamerové apli-
kácie s vyšším počtom kamier, pri 
ktorých je kladený dôraz na stabilitu 
a jednoduchosť ovládania.

Variabilita systému cWatch PRO 
Server umožňuje vytvoriť monitoro-
vací systém, ktorý zodpovedá Vašim 
špecifickým potrebám:

 Stredne veľké systémy do 50 
kamier

 Špecializované riešenia pre akú-
koľvek veľkosť systému

Softvér cWatch PRO Server zabez-
pečí vysoko kvalitný záznam obrazu 
a zvuku zo všetkých pripojených IP 
kamier, vrátanie kamier s HD, FullHD 
alebo multi megapixelovým rozlíše-
ním.

Samozrejmosťou je podpora kom-
presných algoritmov MJPEG a 
H.264 alebo viac - zónová detekcia 
pohybu a tmy.

Základom architektúry je vzdiale-
ný prístup k záznamom a správe 
systému pomocou klienta rWatch. 
Výhodou klienta rWatch je možnosť 
konfigurácie každého PC na sieti in-
dividuálne, na takmer všetkých úrov-
niach. Je možné určiť, ktorá osoba 
má mať z konkrétneho PC prístup 
ku ktorým a koľkým kamerám, príp. 
či len k živým kamerám alebo aj k 
záznamom a pod.

K softvéru je možné pripojiť IP ka-
mery popredných výrobcov z oblasti 
sieťového videa – AXIS, SONY a 
IQInvision, vrátane pohyblivých PTZ/
Dome IP kamier alebo termo kamier. 

produktový list

Komplexný video management software pre monitorovanie, 
nahrávanie, prehrávanie a správu videa a zvuku.

sk

 Neobmedzený počet kamier
 Viacúrovňové mapy lokalít
 Vzdialená správa systému
 Ovládanie Dome kamier
 Slovenský a Český jazyk
 Jednoduchá inštalácia
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Live video
Pre sledovanie Live videa je možné zobrazenie až 25 
kamier súčasne na jednej pracovnej ploche.

Pre väčšie systémy je k dispozícii nastavenie neob-
medzeného počtu pracovných plôch pre zobrazenie 
Live videa, pri ktorých je možná voľba automatické-
ho cyklu. Tým získa operátor  priebežný prehľad o 
všetkých kamerách najmä pri väčších podnikových 
systémoch.

Pre najväčšie systémy je implementovaná podpora 
multi-monitorových riešení s možnosťou nastavenia 
individuálnych zobrazení na konkrétnych LCD pane-
loch. Výhodou je možnosť nastavenia typu zobrazova-
cej plochy pre Live video:

 Proporčné rozdelenie okien s náhľadmi Live videa 
kamier

Mapa Lokality 
Pre jednoduchšiu orientáciu je možné vložiť mapu 
monitorovaného priestoru priamo na pracovnú plo-
chu.

Rozmiestnením ikon kamier získate zobrazenie sku-
točného stavu inštalovaných kamier v priestore. Na-
vyše je pohyb v konkrétnom monitorovanom sektore 
signalizovaný zmenou farby ikony kamery. 

Pre zobrazenie Live videa z konkrétnej kamery stačí 
kliknúť na príslušnú ikonu kamery.

Vyhľadávanie záznamov
Intuitívnosť, rýchlosť a jednoduchosť sú základné plu-
sy prehrávača aplikácie cWatch PRO Server.

Prehľadný kalendár a detekčná lišta s vyznačenou 
mierou detegovaného pohybu zabezpečia ergonomic-
ky jednoduché a rýchle vyhľadanie inkriminovaného 
obdobia v zázname.

Export vybranej dĺžky záznamu do .avi a digitálny 
zoom priamo v zázname umožnia ďalšie spracovanie 
nahraného videa.
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SuperServer funkcia
Jedinečná funkcia cWatch SuperServer je aplikácia, 
ktorá je súčasťou softvéru cWatch PRO Server. 

Jej hlavnou úlohou je združenie nastavení z viacerých 
serverov pod jeden centrálny server. Oprávnené PC 
s inštalovaným rWatch Clientom sa pripájajú na Su-
perServer a sťahujú si z neho všetky aktuálne nasta-
venia o serveroch, kamerách a pracovných plochách. 
Tým sú zabezpečené automatické aktualizácie pre 
všetky oprávnené PC s rWatch Clientom, bez nutnosti 
ich individuálnych aktualizácií a inštalácií.

Detekcia pohybu
Aktiváciou detekcie pohybu na kamere zamedzíte 
vytváraniu záznamu bez informačnej hodnoty, čo Vám 
umožní efektívnejšie vyhľadávanie konkrétnej aktivity 
z uloženého videa. V neposlednom rade šetríte kapa-
citu HDD servera.

cWatch PRO Server podporuje 10-zónovú detekciu 
pohybu s voľbou individuálnej detekcie pohybu a in-
dividuálnej úrovne alarmu pre každú zónu. Samozrej-
mosťou je detekcia tmy.

Pre efektívnu distribúciu zaťaženia systému je možná 
voľba detekcie buď v serveri alebo priamo v kamere.

Easy Setup menu
Správne nastavenie softvérovej aplikácie je nevy-
hnutné pre efektívne fungovanie celého kamerového 
systému.

Pre jednoduché a rýchle úvodné nastavenie systému 
je k dispozícii „easy setup“ menu – sprievodca zák-
ladným nastavením.

„Easy setup“ šetrí Váš čas vďaka dodržaniu postup-
nosti jednotlivých krokov potrebných pre efektívne 
fungovanie kamerového systému.
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Podpora IBS C4
cWatch PRO podporuje komunikáciu s bezpečnost-
ným systémom C4.
C4 je integračný bezpečnostný systém, ktorý zabez-
pečuje centralizované a viac užívateľské riešenie pre 
správu zariadení objektovej bezpečnosti. Užívateľovi 
poskytuje rozsiahle nástroje pre:

 Centrálnu správu bezpečnostných zariadení
 Vizualizáciu a monitoring zariadení
 Automatizáciu bezpečnostných procesov
 Analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných  

informácií
 Centrálny identity manažment
 Podporu krízového manažmentu

Podporované kamery
Kvalita podporovaných kamier je základným kritériom 
pre stabilitu celého systému. VMS cWatch PRO pod-
poruje  výlučne TOP výrobcov z prostredia security 
video produktov. 

Plná integrácia všetkých video produktov vrátane IP 
kamier a videoenkóderov spol. AXIS, vybrané typy 
kamier spol. SONY, Bosch a IQInvision.

Pre zvýšenie komplexnosti dohľadových riešení sú 
integrované aj interkomové systémy spol. 2N Teleko-
munikace, konkrétne produktová rada 2N Helios IP.
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Technická špecifikácia - cWatch PRO Server
Kamery

Podpora Kamier AXIS, Sony*, IQinVision*, Bosch* , 2N Helios IP (Interkomy) 
(*pre podporu konkrétneho modelu kamery kontaktujte výrobcu)

Maximálny počet pripojených kamier Bez obmedzenia (obmedzenie kapacitou HW)

Video

Rýchlosť ukladania záznamu  1500 obr./s pri QVGA, 500obr./s pri SVGA

Rozlíšenie videa QVGA, VGA, SVGA, XVGA, 4x VGA, Multimegapixel

Video Kompresia Motion JPEG, H.264

Audio

Audio Kompresia AAC

Audio Streaming Áno,  Jednosmerné audio

Záznamový server

Bezpečnosť Zabezpečenie menom a heslom

Inštalácia a nastavenie
Automatické vyhľadanie kamery 
Efektívny manažment kamery 
Konfiguračný sprievodca „easy setup“

Nahrávanie a archivácia videa Neobmedzené nahrávanie videa (obmedzenie HDD), Nahrávanie na sieťové aj lokálne HD, Možnosť obmedze-
nia dĺžky záznamu na konkrétnej kamere, Automatické prepisovanie starých záznamov

Vzdialená správa rWatch Client (pre Windows), lokálne a vzdialené sledovanie a správa systému,

Live video

Zobrazenie Live videa Zobrazenie 25 kamier na prac. Ploche, neobmedzený počet pracovných plôch, autom. cyklus plôch, multi-mo-
nitorové zobrazenie, proporčný a disproporčný matrix

Ovládanie PTZ/Dome kamier Ovládanie PTZ a Dome kamier pomocou myši alebo joysticku, ovládanie pohybu a zoomu cez „Hot“ tlačidlá 
pracovnej plochy alebo priamo v obraze kamery, funkcia prednastavený scenár pre PTZ kamery

Záznam videa

Vyhľadávanie záznamu Vyhľadávanie pomocou dátumu a času, Detekčná lišta, detekčný scheduler, inteligentné vyhľadávanie

Prehrávanie videa Až 10-násobne zrýchlené prehrávanie, 1/10 spomalené prehrávanie, obojsmerné krokovanie snímkov, 

Prehrávanie audia Synchronizované prehrávanie audia a videa ( v H.264 aMJPEG streame)

Export Export záznamu s vyznačením dĺžky, export jednotlivých snímok

Triggery a udalosti

Záznam udalostí Udalosti vyvolané obrazovou detekciou, externé vstupy, Tampering alarm, 

Plánovanie záznamu Plánovač záznamu umožňuje naplánovanie dĺžky, času, počtu fps atď. záznamu pre každý deň a kameru 
individuálne

Detekcia pohybu 3-zónová detekcia pohybu v aplikácii, podpora 10-zónovej  detekcie z kamery, detekcia tmy, úroveň citlivosti 
alarmu v detegovanej zóne

Poplachy Optická signalizácia, zvukové upozornenie, zobrazenie kamery, poslanie e-mailu

Logy Výpisy alarmov a udalostí

Systém

Minimálne na operačný systém Windows 7 Professional, Vista Business, XP Professional, 2008 Server R2, 2008 Server, 2003 Server

Minimálne požiadavky na PC klienta
CPU: Core2DUO alebo vyšší, 2GHz (Pre väčšie systémy Intel Core i7) 
RAM: 2GB (4GB pre väčšie systémy) 
Grafická karta: neintegrovaná s pnou HW podporou DirectX 9.0 a min. 256MB pamäťou.

Minimálne požiadavky na Server CPU:  Core2DUO alebo vyšší, 2GHz (Pre väčšie systémy Intel Xeon) 
RAM: 2GB RAM (4GB pre väčšie systémy)

Sieť 100 Megabit (Gbit odporúčame pri väčších systémoch)

Všeobecné

Jazykové mutácie Anglický, Slovenský, Český, Srbský, 

Licenčná politika Licencie sa predávajú spoločne v balíkoch cWatch PRO Server 1, 5 a 10. Pre konkrétny počet kamier  
je potrebný príslušný počet licencií. 30-dňovú demo verziu je možné rozšíriť na plnú verziu.

Registrácia softvéru Registrácia prebehne po zadaní 8-miestneho sériového čísla na PC/Servere pripojenom na internet  
automaticky.

Príslušenstvo Certifikát s registrovanou verziou, návod na registráciu SW a na stiahnutie inštalačného manuálu.

* Zmena technických parametrov vyhradená

www.watchsystem.sk
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