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StreamMaster
Software SpolečnoSti elvia pro ip video/audio, ip kamery, videoStreamy  
interních iptv SyStémů, Streamy reálného vySílání digitální televize a pod. 

Použití
Bezpečnostní velíny | Monitorovací pracoviště | Systémy digital signage 

StreamMaster 
Je společný název pro ip platformu sestávající ze dvou samostatně fungujících sw komponent: 

   StreamView zobrazovací Sw zejména pro pracoviště dohledu

   StreamRec SW pro záznam a jeho vyhodnocování 

oddělení monitorovacích a vyhodnocovacích funkcí do dvou samostatných sw rozšiřuje oblast využití i mimo oblast „security“. v „security“ 
oblasti toto rozdělení pak přirozeně koresponduje s obvyklým řešením, kdy monitorovací a vyhodnocovací pracoviště jsou odděleny a to jak 
prostorově tak personálně.
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	 	obě části sw Streammaster pracující nezávisle, Streamview je možné kombinovat s jinými systémy pro záznam,  
např Sony nSr-500 či imz-nS100

	 	rozlíšení až fullhd, až 30 sn/s/stream, celkově 200 sn/s/systém. parametry jsou dány nastavením na zdroji streamu.

	 	Streammaster je tvořen pro platformu windows

	 	Streammaster se vyznačuje jednoduchým intuitivním ovládáním a snadnou správou systému

	 	Streammaster pracuje se standardními formáty a protokoly používanými v ip technologiích pro audio-video

	 	Streammaster je otevřen pro integraci s nadstavbovými sw ezS a technologie budov

	 	Streammaster je standardně dodáván v češtině, v jazykových mutacích na přání



StreamView 
Sw proStředek pro pracoviště dohledu

RežiMy činnoSti 
dělený obraz na jednom monitoru (1 – 4 – 9 - 16), viz obrázek
zobrazování na více monitorech
zobrazování multiscreen na velkoplošné stěně
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	 	Streamview zobrazuje současně  
až 16 video streamů 

	 	možnost nastavení cyklování vybraných 
kamer ve všech oknech ( monitorech )

	 	ovládání otočných kamer přímo z obrazu

	 	Streamview spolupracuje se systémem 
ezS (přepínání kamer v závislosti 
s nastavenými alarmovými událostmi 
z kamer). tato událost je zobrazena 
červeným rámečkem a signalizací alarm 
v levém spodním okraji obrazovky, 
po konci alarmu se vrátí původní 
nastavení obrazovky automaticky nebo 
dle nastavení až po ukončení operátorem.

	 	pro monitorové stěny a multiscreen 
zobrazení je k dispozici ovládací panel 
virtuální matice

Screenshot 1: Přehledový dělený obraz pro 4 kamery

Screenshot 2: Ovládací panel virtuální matice
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StreamRec
Sw proStředek pro záznam a vyhodnocení

ZáZnaM V aVi
Sw Server- klient
Streamrec zaznamenává  až 128 ip videostreamů
Současné přehrávání až 16 záznamů
zobrazuje současně až 16 video streamů (1- 4 – 9 – 16), reálných obrazů nebo záznamů 
pro reálný obraz je k dispozici funkce cykování vybraných kamer

	 	Streamrec umožňuje nastavit přístupová práva 
pro správu dat (záznamů)

	 	nastavení práv jednotlivých uživatelů se provádí 
jednotlivě pro každou kameru s možností 
časového omezení přístupu. uživatelé tak 
mohou mít různá práva k tomu jaký obsah a kdy 
mohou prohlížet. např.: jen vybrané kamery, jen 
hodinu zpětně

	 	vyhledávání pomocí časové osy

	 	vyhledávání podle časového údaje

	 	vyhledávání podle údajů „deníku událostí“ 
systému ezS

	 	export – vybraných snímků,  
vybraných úseků streamů

Screenshot 1: Přehledový dělený obraz pro 16 kamer

Screenshot 2: Okno pro vyhledávání událostí v deníku EZS


