


Програмне забезпечення: Інтегроване в камеру

ф Прошивка на борту поза коробкою

8 Безкоштовні оновлення з веб-сайту M0B0TIX

О Включає функції для децентралізованої концепції

О Повністю орієнтована на камеру система управління 

4i Аналіз зображення, події та управління записом

ф Використання / конфігурація, орієнтована на браузер

ф Віддалене управління камерою можливо за допомогою 
команд API / CGl

ф Трирівневий захист паролем (GUEST / USER / ADMIN)

Beyond HumanVision 

39 

MOBOTIX 



Програмне забезпечення: MOBOTIX MxManagementCenter (МхМС) 

8 Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, орієнтований 
на користування та орієнтований на жести

О Необмежена кількість користувачів, камер та робочих станцій

& Підтримує кілька моніторів і стіни монітора

о
Ідеально орієнтований на використання та підтримку 
децентралізованої концепції MOBOTIX

Швидке та просте відтворення записів із NAS
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Програмне забезпечення: MOBOTIX MxManagementCenter (МхМС) 

� 
V 

ф 

о 

• 

Проста установка та конфігурація апаратних компонентів 
MOBOTIX

Доступність для РС  (Windows) & Мае (macOS) 

Базова версія без витрат на програмне забезпечення, ліцензію чи оновлення

Підтримуються камери H.264 / 0NVIF
(необхідні ліцензії для конкретних функцій)
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Програмне забезпечення: MOBOTIX Арр 

ф Мобільні рішення

ф Жити, переглядати та діяти (перемикати світло / відкривати двері) 
одночасно

ф Малі рішення для домашньої автоматизації

ф Прямий ефір та перегляд веб-сайтів оптимізовані для низької пропускної здатності

• 
Тільки iOS (iPad/iPad mini, iPhone, iPod touch) 
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Програмне забезпечення: MxBell 
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•

Показує дзвінок у двері (повідомлення від MOBOTIX IP-відео-дверних станцій

Показує події (повідомлення про події) камер MOBOTIX loT

Перегляди в реальному часі та перегляд відтворення камер MOBOTIX loT

Огляд подій у дверях із дверних станцій за останні 7 днів

Використовує push-сповіщення для сигналізації подій

Функція PTZ, керована жестами

Відкриті двері, двосторонній домофон

Показ сітки відображає одночасно до чотирьох різних потоків

Перегляд відвідувачів показує останні події, коли відвідувачі дзвонили 
у дзвінок на одній із підключених дверей

Відображення стану з'єднання

Beyond HumanVision 

43 

MOBOTIX 



Програмне забезпечення: MxSoftPanel 

ф Переносить функції MxDisplay на ПК / ноутбук (крім функцій RFID

О Дозволяє інтегрувати МХ дверні станції та камери loT

О Налаштувати поведінку дзвінка / контроль доступу

ф Перегляд у прямому ефірі та програвач

ф Сигналізація події / двостороннє аудіо / відкривання дверей

О Розмір зображення 800х600 пікселів

е Мінімум Windows 7 SPl або Мае OS Х 10.8
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Програмне забезпечення: MxSDK 45 

Засоби розробки програмного забезпечення для інтеграції систем MOBOTIX в сторонні рішення

Beyond HumanVision 

• EventStreamClient для доступу до рішень С ++
• Доступ до прямих AV-потоків та записів
• Процедури сповіщення про сповіщення про події через TCP / IP

• MxMessageSystem SDK для інтеграції системи обміну 
повідомленнями MOBOTIX у сторонні рішення
(для надсилання та отримання повідомлень по мережі)

• Інтеграція SDK-камер MOBOTIX для інтеграції камер MOBOTIX loT у власні рішення 
(зовнішні системи управління відео тощо)
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