
Voordelen

•  Altijd en overal toegang tot live- en opgenomen    
   beelden
•  Live video door gebruikt van intelligente video      
   compressie, zoals MPEG-4 (3GPP), H.263 
   en H.264
•  Starten van opname via mobiele apparatuur
•  Onafhankelijk van mobiele apparatuur of 
   type verbinding
•  Herkenbare en overzichtelijke presentatie-
   schermen
•  Breed inzetbaar door 100% onafhankelijkheid     
   van camera- en DVR fabrikant
•  Eenvoudige installatie en configuratie
•  Snelle beeldwisseling door intelligentie in 
   architectuur
•  Support voor Pan/Tilt/Zoom camera’s met 
   pre-set functionaliteit
•  Directe I/O aansturing vanuit de mobiele 
   applicatie
•  Snel en eenvoudig oproepen van gemaakte        
   opnames via de mobiele apparatuur
•  Pro-actieve watchdog functie voor uptime 
   garantie (defecte camera’s, verbroken 
   verbindingen, etc.)
•  Voorgedefinieerde cameralijst voor snel 
   overzicht van belangrijke cameraposities
•  Geavanceerde zoekcriteria voor het terugvinden   
   van opgenomen beelden en events 
•  Toekennen van rechten en authorisatie 
   per gebruiker

De Griffid Wireless Station is een verlengstuk van de Griffid Monitoring Station waarmee het mogelijk wordt om de 
applicatie mobiel te ontsluiten. Het grote voordeel van de Griffid Wireless Station is dat de mobiele cliënt 
dezelfde gebruiksvriendelijk presentatie interface heeft waardoor een groot gebruiksgemak ontstaat. 

De uitgangspunten van de basis architectuur zijn doorgetrokken naar het mobiele apparaat, 
zoals een Personal Digital Assistent (PDA), waardoor alle voordelen benut kunnen worden, zoals snelle 
schermwisselingen, aansturing van beweegbare camera’s, het oproepen van opgenomen events en 
het bekijken van de camera’s die actief zijn op de locatie waar de Griffid Monitoring Station actief is. 
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Het grote voordeel is dat de overdracht van de informatie kan 
geschieden via verschillende soorten verbindingen zoals; 
GPRS, EDGE, UMTS, WiMAX, Wireless LAN (WLAN) en het 
toekomstige High Speed Downlink Packet Access (HSDPA of UMTS2). 

Een ander voordeel is dat de verbinding met de best 
passende bandbreedte gekozen kan worden bij de 
toepassing. Daarnaast maakt de steeds intelligenter wordende 
mobiele apparatuur het mogelijk om automatische 
te schakelen voor de best beschikbare of gewenste verbindings-
technologie. 
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Met Griffid Wireless Station heeft u altijd en overal toezicht

De Griffid Wireless Station is een ideale aanvulling om vanaf 
afstand toezicht te houden op meerdere vestigingen, onderweg snel 
in te kunnen spelen op situaties of efficiënt om te gaan met reistijden.

Doordat de basis applicatie in staat is om streaming 
technologieën als Motion JPEG, MPEG-4, H.263 en H.264 te 
ontsluiten wordt het mogelijk om door efficiënte compressie 
live beelden over te brengen op de mobiele apparatuur. 

http://www.griffid.com
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Meer informatie

Voor meer informatie over Griffid Wireless 
Station, kijk op www.griffid.com.

Bezoek ons op www.griffid.com

Cliënt 
 • Personal Digital Assistant (PDA) met:
•  Intel® PXA270 312-MHz processor of 
   vergelijkbaar
•  Windows Pocket PC 2002 of Mobile      
   2003 Second Edition Software
•  Verbinding met Internet via Wireless          
   LAN, GPRS, EDGE, UMTS, WiMAX 
   of HSDPA

Server
•  Intel Pentium 4 processor 3,0 Ghz,      
   equivalent AMD en hoger
•  512 Mb RAM (1024 aanbevolen)
•  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

Minimale systeemeisen

United States

Griffid LLC
1625 Lemoine Avenue
Fort Lee, NJ 07024
USA

Tel  + 1 212-655-9295
Fax + 1 212-655-9389

America Latina

Griffid LLC
1625 Lemoine Avenue
Fort Lee, NJ 07024
USA

Tel  + 1 201-676-4681
Fax + 1 212-655-9389

GRIFFID DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS 
Europe

Griffid B.V.
De Paal 1-6
NL-1351 JA Almere
The Netherlands

Tel  + 31 (0)36-5216828
Fax + 31 (0)36-5216829

Andere producten en bedrijfsnamen welke in dit document genoemd zijn kunnen handels-
merken zijn van de desbetreffende bedrijven. Software is onderhevig aan licentievoorwaarden. 
Productspecificaties kunnen veranderen zonder enige vorm van mededeling. 
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GPRS, EDGE, 
UMTS ETC.
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