
KVision NVR
Unim toate punctele de interes pentru afacerea ta.



KVision NVR, “Network Video Recorder”, este un înregistrator video în reţea destinat monitorizării a 
până la 32 de camere video IP pe o staţie de lucru. Soluţia UTI permite crearea de reţele de date şi, 
implicit, oferă cât mai multe informaţii utile beneficiarului acesteia.

Beneficii ›  Asigură funcţii de monitorizare automată a stării camerelor 
şi a integrităţii bazei de date de înregistrări, crescând nivelul 
încrederii operatorilor în sistem.

›  Permite căutarea, aproape instantanee, a imaginilor 
înregistrate şi redarea acestora local, sau pe orice client din 
reţea.

›  Este un echipament de înregistrare a imaginilor video de la 
camere IP, asigurând o platformă deschisă integrării oricărui tip 
de camere.

2



Aplicații

›  Bănci, reţele de bancomate 
›  Clădiri mari de birouri, cu depozit local 
›  Retail - magazine mici 
›  Cazinouri 
›  Şcoli, grădiniţe, after school 
›  Hoteluri – recepţie/primire oaspeţi 
›  Fabrici cu hale de producţie

›  Redă cu rapiditate datele înregistrate, indiferent de mărimea 
bazei de date. 
›  Oferă un algoritm de gestionare a bazei de date, care implică 
verificarea şi corectarea oricărei erori apărute. 
›  Asigură redarea instantanee a evenimentelor live & playback 
prin modulul de alarmare. 
›  Permite autoajustarea calităţii video în funcţie de parametrii 
setaţi. 
›  Permite setarea fiecărei camere video în funcţie de condiţiile de 
luminozitate, pe timp de zi şi de noapte. 
›  Comprimare: MJPEG, MPEG4, H.264, compresie nativă pentru 
cameră IP 
›  Storage extern: storage expandabil RAID NAS iSCSI 
›  Program de înregistrare: detecţie la mişcare, alarmă, înregistrare 
programată, declanşarea alarmei externe/software-ului extern 
›  Modul E-map 
›  Control PTZ virtual 
›  Zoom digital (live): 4x/(playback): 20x 
›  Vedere la distanţă: înregistrare locală şi la distanţă, căutare, 
playback 
›  Control la distanţă - softul client permite controlul complet de la 
distanţă prin intermediul reţelei TCP/IP. 
›  Pre şi post-alarmă de înregistrare: de până la 100 de cadre 
›  Codec diferenţial: codecuri diferite pentru înregistrarea, redarea, 
vizualizarea şi expedierea datelor 
›  Playback - funcţie de redare înapoi chiar şi pentru datele 
codificate, folosind codul diferenţial

Funcții
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