MOBOTIX

ИНТЕГРАЦИЯ (ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ)
Поддръжка на H.264 видео кодек:
– Много от системите за видео наблюдение на
пазара изискват H.264 кодек, е признат като
индустриален стандарт. Ето защо, в
допълнение на кодеците MxPEG и MJPEG,
камерите от серията MOBOTIX Mx6 (x16, x26)
поддържат и H.264 кодек, за да предоставят
удобство на работа и повече възможности
за интеграция на приложения на клиента,
когато той е избран да се използва.

Onvif

ONVIF S съвместимост:
– ONVIF е отворен форум за индустрията, който
осигурява и популяризира стандартизирани
интерфейси за оперативна съвместимост на
продуктите за физическа сигурност, базирани
на IP технология. ONVIF профилите позволяват
лесно разпознаването на ONVIF съвместими
устройства и клиенти един към друг.
Профилът на ONVIF има фиксиран набор от
функции, които трябва да бъдат поддържани
от съответното устройство и клиент. Той
гарантира например, че клиент, който отговаря
на профил S, ще работи с устройство, което
също съответства на профил S.
Камерите MOBOTIX от серия Mx6 (x16, x26) са
съвместими с профила на ONVIF S.
(Забележка: Камерите без аудио звук са включени в
страницата ONVIF, всички останали ще бъдат
публикувани по-късно тази година.)

БРОШУРА ИНТЕГРАЦИЯ

MOBOTIX разработва и собствени
патентовани методи за комуникация.
Системата MxMessageSystem, разработена от
MOBOTIX, е комуникационна система с
криптиране на данните. Тя предоставя SDK
(Software Development Kit) за съответни
разработчици с цел интеграция с други IP
базирани системи.

Интеграция с аналогови камери:
– В случай че клиентът желае да продължи да
използва съществуващите си аналогови
камери заедно с MOBOTIX системи,
MxDigitizer и S16 камера правят възможно
това. Към MOBOTIX S16 камера могат да се
свържат до 2 аналогови камери, като се
използва MxDigitizer.

Кабел на камерата с
BNC конектор

PoE
Сензор 1: аналогов чрез MxDigitizer
Сензор2 (опция):
оптичен, аналогов или термичен
(кабел от 1 до 3 м. дължина)

MxDigitizer

Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД · ул. Витошки камбани 9 · Етаж 4 · 1766 София · www.konicaminolta.bg

06/2018

RTSP и Multicast:
– Някои софтуери за видео управление
изискват протокол за предаване в
реално време (RTSP - Real Time
Streaming Protocol) и Multicast за
интегриране на камерите в техните
системи.
Камерите от серия MOBOTIX Mx6 (x16,
x26) поддържат RTSP и Multicast.
Комуникация с IP системи:
– IP базираните системи могат да комуникират
по различни начини. HTTP API е един от
методите за лесно комуникиране на IP
базирани системи, където IP устройствата
могат да комуникират с помощта на API
(Application Programming Interface).
Камери MOBOTIX поддържат HTTP API. Те
поддържат също така и SIP протокола, за да
комуникират с IP телефонни системи и други
подобни.

