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XProtect Basis  a XProtect Basis+  
Produkty XProtect Basis a XProtect Basis+ umož ňují dozor a 
sledování se sí ťovým p řenosem digitálního obrazu se základními i 
rozší řenými funkcemi. 

 
 

Systémy XProtect Basis/Basis+  se ideálně hodí pro 
firmy, které mají menší až středně velký 
bezpečnostní systém. Tyto produkty mají příznivou 
cenu i funkčnost a nabízejí základní i rozšířené 
funkce, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a 
maximálně zhodnotí investice do sledovacího 
systému. 
 

XProtect je digitální sledovací systém s dobře 
fungující správou, flexibilním plánováním a rychlým 
vyhledáváním. Rozhraní XProtect Basis a XProtect 
Basis+ mohou spolu se standardním IP video 
hardwarem a počítačovým hardwarem ovládat až 
16 nebo 25 kamer prostřednictvím jediného 
serveru. Tyto systémy jsou výkonné a snadno se 
instalují i rozšiřují. 

 
Tři složky systému - systém t ři v jednom 

 
 
Prostřednictvím modulu Administrátor nastavujete 
všechny síťové kamery, video servery a uživatele 
systému. Pomocí uživatelsky příjemného rozhraní určujete 
počet sledovaných kamerových pohledů a jejich rozvrhy, 
nastavujete preference pro archivaci, upozornění 
prostřednictvím e-mailu a uživatelská práva. 

 
 
Tato funkce umožňuje současné sledování živého obrazu 
ze všech kamer v jediném místě, a to až 16 nebo 25 
kamer pro jednotlivý server. Prohlížeč může přehrávat 
záznamy až ze čtyř kamer najednou. 

 
 
XProtect Basis a XProtect Basis+ mají zabudovaný 
webový server pro vzdálený přístup k vašemu 
sledovacímu systému prostřednictvím programu Microsoft 
Internet Explorer. Ze vzdáleného počítače máte plný 
přístup k nahraným záznamům a k živému přenosu v 
jednoduchém zobrazení (Basis) nebo v zobrazení čtyř 
kamer (Basis+). 
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“I po mnoha letech fungování b ěží software spole čnosti Milestone stále spolehliv ě a jeho 
ovládání je opravdu snadné. Je to prost ě dobrá v ěc. Výhodou je vzdálený p řístup, kdykoliv 
můžeme firmu zkontrolovat a pokud se v noci n ěco stane, hned m ůžeme reagovat. 
Využíváme také nejr ůznější funkce, nap říklad detekci pohybu. Funguje opravdu skv ěle - a 
to dokonce i po letech. M ůžu říct, že to byla opravdu dobrá investice.” 

 
 

Alfred Hansen, ředitel spole čnosti The Chocolate Specialist 
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Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 

Pištěkova 782  
149 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426 

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz  

 
 

XProtect Basis  a XProtect Basis+  
Software XProtect spole čnosti Milestone má otev řenou architekturu, 
což umož ňuje široký výb ěr z hardware p ředních výrobc ů. 

 
 
 
 
♦ simultánní nahrávání, živé zobrazování a přehrávání 

videozáznamů 
♦ XProtect Basis ovládá až 16 kamer, XProtect Basis+ 

existuje v provedení pro 4, 9, 16, nebo 25 kamer 
♦ XProtect Basis+ nabízí i simultánní nahrávání audio 

záznamu (jednokanálové) a okamžité přehrávání v 
reálném čase 

♦ nahrávací/zobrazovací rychlost: 30+ snímků za vteřinu 
pro každou kameru, omezení pouze možnostmi 
hardware 

♦ kvalita nahrávání: rozlišení závisí výhradně na 
možnostech IP kamer a video serveru, software je v 
tomto ohledu bez omezení 

♦ nahrávací technologie: vysokorychlostní databáze se 
snímky JPEG a videozáznamy MPEG4 

♦ nahrávací kapacita: Basis - 600.000 snímků pro 
jednotlivou kameru, Basis+ - 600.000 snímků denně pro 
jednotlivou kameru 

♦ okamžité vyhledávání záznamů podle data/času a 
aktivity/poplachu (video detekce pohybu) 

♦ výstup může mít formu snímku JPEG nebo 
audiovizuálního souboru AVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ zabudovaný webový server umožňuje vzdálený přístup 
k živému zobrazení i k záznamům 

♦ ze vzdáleného počítače můžete prostřednictvím 
webového rozhraní sledovat živé snímky z jedné 
kamery (systém XProtect Basis) nebo simultánně ze 
čtyř kamer (systém XProtect Basis+) 

♦ prostřednictvím webového rozhraní můžete přehrávat a 
prohlížet záznamy jedné kamery 

 
 
♦ uživatelsky nastavitelná zabudovaná video detekce 

pohybu (VMD) v reálném čase 
♦ VMD podporující vymezené zóny 
♦ ve verzi XProtect Basis+ můžete nastavit, aby kamery 

při detekci události nebo pohybu zvýšily rychlost 
snímkování 

♦ aktivní upozornění prostřednictvím e-mailu 
 
 
♦ XProtect Basis umožňuje manuální ovládání náklonu, 

otočení a přiblížení kamer 
♦ XProtect Basis+ navíc umožňuje vytvoření 25 

přednastavených pozic pro každou kameru 
♦ pokud to kamery umožňují, zaostření na označenou 

oblast 
 
 
♦ XProtect Basis+ umožňuje integraci s programem 

XProtect Transact pro sledování prodejen nebo 
asynchronní přenos dat ATM spolu s časově 
nastavitelným videem 

♦ XProtect Basis+ podporuje ovládání kamer 
prostřednictvím externích senzorů 

 
 
 

 NAHRÁVÁNÍ VIDEO & AUDIO   VZDÁLENÝ PŘÍSTUP 

 DETEKCE POHYBU 

 OVLÁDÁNÍ PTZ  

 INTEGRACE 

 MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVK Y : 

OS : Windows 2000, XP Pro, 2003 
Procesor :  jeden procesor, doporučeno Intel 
RAM :  minimálně 1GB 
Síť : Ethernet 100MB 
Videokarta :  AGP (min. 1024x768) 
Barevné rozlišení :  True 24 bitů 
HDD : E-IDE (doporučeno 7200 rpm) 
 
Nejnovější parametry pro fungování systému (počet snímků za 
vteřinu) najdete na webových stránkách společnosti Milestone. 
Nové technologie a hardwarové možnosti pravidelně posouvají 
laťku stále výše. 

Zobrazení živého 
obrazu 

Zobrazení záznamu  
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