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Voordelen

•  Inzetbaar vanaf 1 tot 1000+ camera’s
•  Intelligente en snelle opname-engine voor 
   opnemen van Motion JPEG,  MPEG-4, 
   H263 en H264 video streams
•  Breed inzetbaar door 100% onafhankelijkheid    
   van camera- en DVR fabrikant
•  Meldkamer koppeling mogelijk voor video 
   verificatie van alarmen
•  Eenvoudige installatie en configuratie
•  Rechten toekennen op basis van username en     
   password voor secure login
•  Snelle beeldwisseling door intelligentie in 
   architectuur
•  Dynamische plattegronden waardoor situaties       
   snel inzichtelijk worden en er snel gehandeld 
   kan worden  
•  Scheduled en event notificatie met geluid, 
   pop-up of e-mail
•  Support voor Pan/Tilt/Zoom camera’s met 
   pre-set functionaliteit
•  Directe I/O aansturing vanuit de applicatie.
•  Bewegingsdetectie met ROI instellingen 
   (Region Of Interest)
•  SQL database voor opslag van opnames
•  Log en audit trail overzichten voor 
   management rapportage
•  Pro-actieve watchdog functie voor maximale      
   beschikbaarheid (defecte camera’s, verbroken     
   verbindingen, etc)
•  Uitgebreide opties om diverse gebruikers-
   profielen te definiëren waardoor systeem 
   organisatiebreed ingezet kan worden
•  Voorgedefinieerde video matrixen voor 
   snel overzicht over meerdere locaties
•  Geavanceerde zoekcriteria voor het terugvinden  
   van opgenomen beelden en events
•  Intelligent bandbreedte management om     
   netwerkbelasting te verminderen

De Griffid Monitoring Station software is een video management applicatie waarmee organisaties in staat zijn om een 
digitaal video surveillance systeem samen te stellen. De software is een hardware onafhankelijk platform waarmee 
video beelden van digitale netwerk camera’s, video servers en Digitale Video Recorders (DVR) live bekeken en 
opgenomen kunnen worden. 

De software kan gebruikt worden voor een groot aantal compressie platformen; zoals Motion JPEG, MPEG-4, H.263 
en H.264 waardoor de software breed inzetbaar is en bestaande systemen eenvoudig geïntegreerd kunnen worden. 
De architectuur van de applicatie biedt een breed scala aan functionaliteit waardoor de software optimale flexibiliteit 
en schaalbaarheid biedt en in een groot aantal scenario’s toepasbaar is. 
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Griffid Monitoring Station werkt met meerdere locaties en camera’s

GRIFFID 2005 ©Bezoek ons op www.griffid.com

De Griffid Monitoring Station maakt gebruik van standaard computer 
hardware en IT infrastructuren waardoor bestaande investeringen 
optimaal benut worden. Door de multi-server support is de software 
inzetbaar in situaties met enkele camera’s tot vele honderden 
camera’s. De cliënt-server configuratie zorgt voor een optimale 
performance van de systemen. 

Doordat er gekozen is voor een intelligent ontwikkelplatform kan er 
op een eenvoudige manier gekoppeld worden met externe systemen 
en kunnen aanpassingen door veranderende omstandigheden 
eenvoudig doorgevoerd worden. 

De software kan tevens benaderd worden vanuit een meldkamer 
waardoor snel en adequaat ingespeeld kan worden op alarmsituaties 
door middel van video verificatie. 

http://www.griffid.com
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Andere producten en bedrijfsnamen welke in dit document genoemd zijn kunnen handelsmerken 
zijn van de desbetreffende bedrijven. Software is onderhevig aan licentievoorwaarden. 
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* Configuratie hangt af van het aantal geïnstalleerde camera’s.

Meer informatie

Voor meer informatie over Griffid Monitoring 
Station, download de 30 dagen demoversie 
op www.griffid.com.
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Minimale systeemeisen

Gecombineerde installatie van Griffid 
Monitoring Station op 1 machine *
•  Intel Pentium 4 processor 3,0 Ghz, 
   equivalent AMD en hoger
•  1024 Mb RAM of hoger
•  Hard disk 25 Mb voor de Griffid applicatie. 
   Hard disk capaciteit voor opname kan variëren,     
   100 Gb of hoger wordt geadviseerd
•  Grafische kaart minimaal 256 Mb of hoger 
   met DXVA support
•  XGA (1024 x 788) monitor
•  100 Mbit Ethernet
•  Microsoft Windows XP Professional, Windows           
...Server 2003 of Windows 2000 met SP4
•  Microsoft Internet Explorer Versie 6.0 of hoger
•  Microsoft .NET 1.1 Runtime environment 
   software
•  Microsoft MSDE of SQL database

Cliënt *
 • Intel Pentium 4 processor 3,0 Ghz, 
   equivalent AMD en hoger
•  1024 Mb RAM of hoger
•  Hard disk 25 Mb voor de Griffid applicatie 
•  Grafische kaart minimaal 256 Mb of hoger 
   met DXVA support
•  XGA (1024 x 788) monitor
•  100 Mbit Ethernet
•  Microsoft Windows XP Professional of 
   Windows 2000 met SP4
•  Microsoft Internet Explorer Versie 6.0 of hoger
•  Microsoft .NET 1.1 Runtime environment 
   software

Server *
•  Intel Pentium 4 processor 3,0 Ghz, 
   equivalent AMD en hoger
•  1024 Mb RAM of hoger
•  Hard disk 25 Mb voor de Griffid applicatie
   Hard disk capaciteit voor opname kan variëren, 
   100 Gb of hoger wordt geadviseerd
•  Grafische kaart minimaal 128 Mb of hoger
•  100 Mbit Ethernet (2e netwerk wordt 
   aanbevolen bij grotere installaties)
•  Microsoft Windows XP Professional, 
   Windows Server 2003 of Windows 2000 
   met SP4
•  Microsoft .NET 1.1 Runtime environment 
   software
•  Microsoft MSDE of SQL database

Opgenomen beelden zijn makkelijk terug te vinden 
met Griffid Monitoring Station
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