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Digitale CCTV
Nu binnen uw bereik
Divar, de meest veelzijdige
‘one-box’ aanpak

Beveiliging waar u op kunt vertrouwen.
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Divar, de meest
veelzijdige ‘one-box’
aanpak
Het hart van uw beveiligingssysteem

Met de Divar Digital Versatile Recorder als
kern van het beveiligingssysteem binnen uw organisatie
benut u alle voordelen van betrouwbare video-opname
met alle denkbare functies. Divar is door Bosch speciaal
ontworpen en geproduceerd voor stand-alone,
gekoppelde- of netwerksystemen en biedt u alle
flexibiliteit voor het beveiligingsniveau dat u en uw
klanten eisen.
Alles aan boord

Alle essentiële onderdelen van een CCTV-systeem zijn
aanwezig. De ingebouwde multiplexer en switcher
bewaken en registreren de beelden van 6, 9 of 16
camera's (inclusief Bosch EnviroDomes, AutoDomes en
pan/tilt/zoom-camera's). Daarnaast legt deze volledig
toegeruste digitale videorecorder
50 beelden per seconde vast. Bovendien kunt u tegelijk
opnemen en afspelen. Opnamen starten door een
alarmpuls of een beweging is standaard en een
intelligente zoekfunctie naar bewegingen maakt het
opsporen van een bepaald incident eenvoudiger dan
ooit. Met de Divar met interne DVD-writer zijn
archivering en export van opnames zonder PC zeer
eenvoudig. Zelfs met al deze krachtige functies blijft een
Divar opvallend simpel te bedienen.
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Geldig bewijsmiddel

Divar:

Divar voorziet de opgenomen videobeelden van een

• een geïntegreerde digitale CCTV-oplossing voor het

"watermerk". Elke latere manipulatie zou worden
ontdekt en kan daarmee worden voorkomen. Met deze
uitstekende functies voor de authenticiteit van uw
beeldmateriaal weet u zeker dat uw digitale CCTVopnamen als betrouwbaar bewijsmiddel in juridische
procedures kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u

beheren, bedienen en bekijken van 16 camera's
• registreert 50 beelden per seconde, ook tijdens
simultaan afspelen
• voorziet opnamen van een watermerk als bewijs van
authenticiteit bij gebruik als bewijs
• Geavanceerde zoekmogenlijkheden, inclusief "smart

belangrijke opnamen beveiligen tegen wissen of

motion search" voor het gemakkelijk terug vinden

overschrijven.

van vastgelegde incidenten.
• heeft een gebruiksvriendelijk Control Center
(software) voor de bediening van meerdere Divars
• is uitbreidbaar tot een CCTV-opnamesysteem met
256 camera's
• biedt mogelijkheden voor een Pin en Point
of Sale interface
• heeft een aansluiting voor een optionele externe
CD/DVD-brander voor archivering zonder
tussenkomst van een PC
• verkrijgbaar met interne of externe DVD-brander
voor archivering zonder tussenkomst van een PC
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Lokaal systeem
uitbreiden

Flexibele bediening

Divar is eenvoudig uit te breiden met extra functies.
Uw Divar heeft standaard een bedieningspaneel op de
voorzijde, maar u kunt het systeem ook bedienen met
het intuïtieve Bosch IntuiKey-toetsenbord.
Makkelijk langdurig opslaan en archiveren

Groter systeem opzetten

Voor het opslaan van beelden wordt uw Divar geleverd

Het samenvoegen van 30 Divars tot één systeem wijst

met interne harde schijven, die in verschillende

zichzelf. U wilt 256 camera's centraal aansturen,

capaciteiten beschikbaar zijn. Voor een nog langere

bekijken en opnemen, dan is een Bosch Video Manager

opslagtermijn kunt u Bosch (RAID5) disk-arrays

voor 16 Divar-eenheden de aangewezen oplossing. Deze

toevoegen met een totale capaciteit van 17 terabyte. Als

configuraties zijn bij uitstek geschikt voor grotere

een video voor bewijsvoering nodig blijkt, is het met de

toepassingen, zoals industriecomplexen, hoogbouw,

interne DVD-writer eenvoudig de beveiligde

gevangenissen en winkelcentra. Bosch levert ook een

videobeelden samen met een afspeelprogramma op te

een Pin/Point of Sale interface voor het vastleggen van

slaan op een DVD of CD.

transactiegegevens in banken, winkels of andere

Divar maakt het opslaan van beelden snel, eenvoudig

verkooppunten.

en betaalbaar.
Divar past in uw bestaande systeem

Divar kan naadloos worden opgenomen in bestaande
systemen met conventionele analoge matrices, zoals het
Bosch Allegiant-systeem. Deze systemen integreren de
bediening en digitale video-opnamen met honderden
of zelfs duizenden camera's, bijvoorbeeld in casino's, op
luchthavens of in andere grote organisaties.

Camera’s en
accessoires

Controle
systemen

Digitale
recorders

Autodomes

2004.0202 BoschDivar2broch NL

18-08-2004

14:59

Page 1

5

Wereldwijd
systeembeheer via
een netwerk
Oplossingen voor multi-user en multi-site

Voor de bewaking van meerdere locaties zijn Divar-eenheden te
koppelen, zowel onderling als aan een centrale meldkamer. Dat kan via
een lokaal netwerk (LAN), een wide area network (WAN) of het
Internet. Daarbij waarborgt de ingebouwde bandbreedtebegrenzer dat
streaming video geen overbelasting op uw netwerk veroorzaakt.
Live bekijken, opnemen en afspelen

Het systeem instellen, livebeelden bekijken en opnamen afspelen is
mogelijk op een centrale locatie, maar ook op elke andere plaats
binnen het netwerk. Divar levert u altijd de meest effectieve aanpak
van de beveiliging, zelfs als uw organisatie twee of meer gebouwen
omvat, of zelfs vestigingen heeft in verschillende regio's of landen.
Systeemconfiguratie en -onderhoud op afstand

De configuratietool in het Control Center maakt ongeëvenaarde
configuratie en onderhoud van waar dan ook ter wereld mogelijk. Via
het netwerk kunt u op afstand systeemparameters configureren, up- en
downloaden en opslaan. U heeft zelfs toegang tot de menu's van de
AutoDome en Dinion camera's, zodat u instellingen kunt configureren
en aanpassen zonder naar de cameralocatie te gaan.
Control center met meerdere divars

Met het eenvoudig te bedienen Bosch Control Center kunnen
gebruikers simultaan verschillende camera's bedienen en bekijken, die
op meerdere Divar-eenheden zijn aangesloten. Maar liefst zes
gebruikers kunnen simultaan live en opgenomen beelden bekijken van
elke Divar binnen het netwerk, waarbij alle normale bewakingstaken
natuurlijk ongestoord doorgaan. Divar is uitstekend beveiligd, zowel
hard- als softwarematig, zodat alleen bevoegde gebruikers
beeldopnamen kunnen oproepen en bekijken.
De toegevoegde waarde van Bosch

Bosch behoort tot de toonaangevende ontwerpers en producenten die
wereldwijd normbepalend zijn op het gebied van beveiligingsystemen.
Alle CCTV-systemen van Bosch voldoen aan de strengste
internationale kwaliteitsnormen. Bovendien krijgt u de zekerheid van
drie jaar volledige garantie, een programma voor gratis vervanging bij
defecten en de assistentie van een wereldomspannend servicenetwerk.
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Bosch Security Systems
Bezoek voor meer informatie:
www.boschsecuritysystems.nl

Alle rechten voorbehouden
Gedrukt in Nederland
VS-EH-nl-01_4998144017_02

Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de naam Bosch voor
kwaliteit en betrouwbaarheid. Bosch Security Systems is
er trots op u een breed pakket van systemen en
componenten te kunnen bieden op het gebied van
Brand- en Inbraakdetectie, CCTV, Public Address,
Congres, Paging en Sociale Alarmering, die u helpen
een oplossing te vinden voor elke gewenste toepassing.
We zijn een wereldwijd actieve voorkeursleverancier
van innovatieve technologie die wordt ondersteund
door het hoogste niveau van service en support. Als u
oplossingen nodig hebt waar u op kunt vertrouwen,
kies dan voor Bosch.

Beveiliging waar u op kunt vertrouwen.
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