Enkel håndtering med en kraftfuld
brugeroplevelse

Wave VMS
recorder

Optager med forudinstalleret
VMS-software og 4 TB harddisk,
udviklet og testet af ADI’s video
specialister.
› Enheden supporterer op til 12 kameraer (Full HD) og på

samme tid klient til 6 kameraer, eller 16 kameraer (Full HD)
med seperat klient-PC

› 2 stk gigabit netværksinterface

› 4 stk 30-dages prøvelicenser.
› Understøtter størstedelen af alle kameramærker
› Gratis opgraderinger af VMS softwaren
› Forberedt til fjernsupport
› 2x HDMI-udgange op til 4K-opløsning, 1x VGA
Wisenet Wave-softwaren har gratis opdateringer og understøtter
de fleste kameraproducenter på markedet. Systemet har support for
Windows- og Linux-operativsystemer til optagelse, samt Windows,
Linux, Apple, iOS og Android som klient. Wave sync er inkluderet og
giver adgang til systemerne over internettet.

Simple

› Drag’n drop grænseflade

› Fleksibelt layout og kortfunktion
› ONVIF - automatisk søgning
› Skalerbar - voks i dit eget tempo
› Smart søgning ud fra hændelser
› Fisheye de-warping i klient og mobil app
› Wave sync cloud tjeneste (adgang til
system via internettet)

› Wave-klient, mobilapp (Android, iPhone),
webgrænseflade, pc, Apple, Linux

› Browser understøttelse: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge,
Safari
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Wave er meget resurce let, hvilket betyder at den bruger mindre
processorkraft, og kan køres på en enklere hardware end mange
af konkurrenterne. Softwarens maksimale udvidelse i dag, er op til
100 serverer med 128 kameraer per server. Enkel licenshåndtering, der
købes per enhed eller pakker med 4, 8, 16, 24 eller 48 stk. Den nyeste
version 4.0 har mange nye spændende funktioner som bland andet
tilslutning / sammenlægning af servere via Wave sync cloud tjeneste
og forbedret sikkerhed.

Reliable

› Gratis opdateringer = fremtidssikret
› Failover
› Audit trail - hvem, hvad, hvornår
› Status rapport
Customizable

› Fleksibel motor til begivenhedsstyring
› Sluk og tænd for optagelse fra feks.
indbrudsalarm

› Support for kamerabaseret analyse
› Tovejs audio
› Merge - sammenfletning af servere til et
system. Lokalt eller over internettet

(W) www.adiglobal.dk

Alle priser er netto/netto ex. moms og levering. Gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

› API til integration med andre platforme
› Single Sign-on LDAP/Active Directory
› 128 kameraer og ubegrænset antal
klienter pr. server, 100 serverer i det
samme systeme

› Support til I/O-enheder, feks. Adam
enheder

› OS-support: Microsoft Windows *,
Ubuntu

› Linux *, Apple macOS
* Både server og klient

