Enkel hantering med en kraftfull
användarupplevelse

Wave VMS
recorder

Recorder med förinstallerad
VMS-mjukvara och 4TB hårddisk,
framtagen och testad av ADIs
svenska specialister.
› Enheten stöder upp till 12 kameror (full HD) med samtidig
klient-vy för 6 kameror, eller 16 kameror (full HD) med en
separat klientdator.

› 2 gigabit nätverksinterface

› 4 st 30-dagars trial-licenser.
› Stöder majoriteten av alla kameramärken
› Fria uppgraderingar av VMS
› Förberedd för fjärrsupport
› 2x HDMI utgångar upp till 4K upplösning, 1x VGA
Wisenet Wave programvara har fria uppdateringar och stöder
de flesta kameratillverkare på marknaden. Systemet har stöd
för Windows och Linux operativsystem för inspelning, samt
Windows, Linux, Apple, IOS och Android för klient. Wave sync
ingår kostnadsfritt och ger åtkomst till systemen över internet.

Simple

› Finns bland annat på svenska

› Drag’n drop gränssnitt
› Flexibel layout och kartfunktion
› ONVIF - auto sök
› Skalbar - väx i din egen takt
› Smart-sök på händelser
› Fisheye de-warping i klient och
mobilapp

› Wave sync molntjänst (åtkomst av
system via internet)

› Wave klient, mobil app (Android,

iPhone), webbinterface, PC, Apple, Linux

› Webbläsarstöd: Google Chrome, Mozilla

Wave är mycket lättdriven vilket innebär att den använder
mindre processorkraft och kan drivas på enklare hårdvara är
konkurrenternas. Mjukvarans maxutbyggnad idag är upp till
100 servrar med 128 kameror per server. Enkel licenshantering
som köps per styck eller i paket om 4, 8, 16, 24 eller 48 st. Senaste
versionen 4.0 har många nya spännande funktioner bland annat
sammanfogning/merge av servrar över Wave sync molntjänst och
förbättrad säkerhet.

Reliable

› Fria uppdateringar = framtidsäker
› Failover
› Audit trail - vem, vad, när
› Statusrapport
Customizable

› Flexibel händelse-regelmotor
› Av- och påaktivering av inspelning från
t ex inbrottslarm

› Stöd för i-kamera analys
› Tvåvägsljud
› Merge - sammanslagning av servrar till
ett system. Lokalt eller över internet

› API för integrationer med andra
plattformar

› Single sign-on LDAP/Active Directory
› 128 kameror och obegränsat antal

klienter per server, 100 servrar i samma
system

› Support för I/O-enheter tex Adamenheter

› OS stöd: Microsoft Windows*, Ubuntu
Linux*, Apple macOS

* Både server och klient

Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari
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Alla priser är angivna exkl moms, ev punktskatter och frakt. “Wave VMS recorder” erbjuds så länge nuvarande förutsättningar för ingående produkter inte ändras av tillverkarna.
Ingående produkter är tillverkade av: Hanwha, Hikvision och Western Digital. Priserna kan ändras utan föregående meddelande. Med reservation för tryckfel.

