
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Windows baseret hybrid teknologi 

LINE videoovervågning system giver dig det bedste fra begge verdener med Hybrid IP-teknologi. Med 

LINE Hybrid IP løsningen, kan du tilslutte både analoge og IP-kameraer og styre dem sammen. 

Benytter du ikke analoge kameraer? LINE IP tilbyder brugerne en software løsning som er designet til 

udelukkende IP-kamera konfiguration.  

LINE Video Surveillance System er kompatibel med Windows 2000 og derover. Har du behov for at 

kende til specifikke hardware krav som kan understøtte dine kameraer så kontakt venligst 

SECURINESS som kan beregne dette for jer. 

 

SECURINESS  

LINE Video Surveilliance System 

 

                                                                         Kontakt os venligst for mere information 

                                                   www.securiness.com 



LINE IP 

Tilslut mellem 1 og 60 IP-kameraer i denne software løsning. LINE IP findes i 1, 4, 8 og 16 kanals 

licenser. 

 

LINE Effio Hybrid IP 

Tilslut mellem  4 og 60 analoge og/eller IP-kameraer med denne software samt et video capture-kort.  

LINE Effio Hybrid IP kommer i 4 og 8 kanals licenser. 

 

 

 

HD 960H teknologi 

LINE Effio Hybrid IP understøtter High Definition 960H analoge kameraer med en højere opløsning og 

endnu bedre billede klarhed, hvilket giver dig 30% flere pixels sammenlignet med D1. 
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Multi-Server Forbindelse 

LINE multi-server-arkitektur gør det muligt at forbinde til flere overvågnings-servere samtidigt. Fjern- 

administrere alle dine servere fra et centralt sted, afspil og eksporter video til din lokale maskine, og 

kontrol, tilføje, fjerne og konfigurere enheder. Multi-server forbindelse lader dig behandle enheder fra 

flere servere, som om de er alle på ét sted. 
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Etabler navngivne server grupper og forbind med et enkelt klik. Indstil 

automatisk login til en eller flere servere for hurtig adgang. 

 

 

 

LINE Dynamisk DNS 

Med LINE Dynamisk DNS kan du oprette dit eget domænenavn, så du ikke længere behøver at 

bekymre dig om din IP-adresse ændrer sig. Med LINE Dynamisk DNS kan du oprette fjernforbindelse 

til din LINE overvågning server ved hjælp af dit brugerdefinerede domænenavn. 

 

 

Dual Stream 

Drag fuld fordel af Dual Stream kameraer til drastisk at reducere CPU og netværk med op til 90%.  
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LINE´s dobbelte stream-mode giver dig fuld kontrol over den måde du optager og ser video på 

afstand, hvilket giver dig en problemfri overvågnings oplevelse uden de nødvendige krav til 

båndbredde i andet system. 

 

 

 

Brugerkonti 

Administrer din overvågnings operatører bedre med flere brugerkonti. 

Opret et ubegrænset antal brugerkonti med specifikke roller; vælge, 

hvilke kameraer kan ses for hver bruger, grænser som operationelle 

brugere kan udføre, og holde dig opdateret om brugerens handlinger 

med LINE Event Log.  

 

Overvågnings servere accepterer flere samtidige klient forbindelser, så flere mennesker kan se live 

video, afspille optagelser, og styre tilsluttede enheder på samme tid. 
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Multi-skærms klar 

Tilslut op til 16 skærme for den ultimative overvågnings 

konfiguration. Indstil layout for hver enkelt skærm 

selvstændigt og skab skræddersyede visninger til enhver 

situation.  

Opret en alarm Monitor og modtag fuld skærm visuelle 

advarsler, når der registreres bevægelse i nogen af de 

brugerdefinerede bevægelsesdetektering zoner.  

Brug det dedikerede fuldskærmsvisning at zoome ind på et 

udvalgt kamera uden at aflede opmærksomheden væk fra 

andre kameraer. 

 

Træk og slip kameraerne mellem skærme for hurtigt at omarrangere synspunkter.  

Mix og match-skærme med forskellige opløsninger. 

Vores software uafhængig overvågnings visning 

betyder, at du kan bruge skærme af enhver størrelse, 

formatforhold og opløsning uden at bekymre dig om, 

hvordan tingene vil se ud.  

Se live video på den ene skærm, mens du spiller 

optaget video på en anden. Med LINE integrerede 

funktions afspilning kan du afspille optaget video på 

kun de kameraer, du vælger. 

 

 

Skræddersyet layout 

Ikke tilfreds med standard kameraers layout? Opret et 

brugerdefineret layout som passer til dine behov med vores skærm 

Division Editor. Screen division layouts tildeles brugerkonti og vil 

automatisk blive anvendt, når brugeren logger ind  
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Tildel forskellige skærm division layouts til hver skærm for en optimal visning konfiguration. 

 

 

 

Perfekt billede 

Justering af kameraindstillinger er 

særdeles nemt med LINE. Hurtigt 

ændre opløsningen, capture frame rate, 

video kvalitet, komprimeringsmetode 

(MJPEG, MPEG-4 eller H.264), optagelse 

frame rate, og netværks overføre frame 

rate direkte gennem vores software. 

Finjuster billedindstillinger og tilpasse 

kameraets navn, tekst overlays, og 

status ikoner for hvert kamera 

individuelt. 
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Bevægelsesdetektering 

Med LINE multi-zone motion detektering kan du oprette mange individuelle bevægelsesdetekterings 

zoner med uafhængig trigger følsomhed. Udnyt Prerecord & Postrecord funktion til at spare diskplads 

ved kun at optage video, når der registreres bevægelse. 

 

 

 

PTZ 

Tilføj PTZ enheder til LINE og kontroller dem med knapperne på skærmen. 

Opbevar op til 255 visuelle indstillinger for hver enhed. 

Opret effektfulde patruljer hurtigt og nemt. 
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Afspilning 

Afspil synkroniseret video- og lydoptagelser fra flere overvågnings-servere samtidigt. 
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Vælg fra en af de 11 afspilningshastigheder. 

Brug tilpassede genvejstaster til at styre afspilningen funktioner. 

Udvid og træk afspilningen tidslinjen ved hjælp af musens rullehjul. 

Zoom ind på udvalgte områder. 

Split hvert sekund af video i 25 individuelle frames og gem markerede rammer til disken. 

 

 

Hurtig afspilning 

Brug "Quick Playback" funktionen til at se optaget video for udvalgte kameraer fra overvågningszonen 

- vinduet. Med hurtig afspilning kan du fortsætte med at se live video fra andre kameraer uden at 

bevæge dig væk fra den vigtigste overvågning interface. 
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Reaktioner 

Konfigurer magtfulde Reaktioner på udløse brugerdefinerede handlinger baseret på 

bevægelsesdetektering, signaltab, og audio tærskelværdier.  

 

Send en sms eller e-mail med tilpasset information. 

Gem "fangede rammer" til disk eller upload til en FTP site. 

Alarm - vis kilde kamera på fuld skærm med Alarm Monitor. 

Opret en brugerdefineret post i hændelses loggen. 

Flyt PTZ-enheder til givne presets eller start en patrulje. 

Juster nogen af de 14 kamera og mikrofon-indstillinger. 

 

Web aktiveret 

Få adgang til dine overvågnings-servere direkte fra enhver pc med LINE webklient. Se op til 60 

kameraer og du kan vælge fra en af seks standard skærm division layouts, zoome ind og ud, og styre 

dine PTZ-enheder. 

LINE webklient er tilgængelig fra enhver Flash aktiveret web-browser, herunder Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera. 
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Overvågning på farten 

Hold forbindelsen på dine rejser; se dine kameraer fra overalt i verden med 

LINE til mobile enheder. LINE fås gratis til iPhone og iPad Android, Windows 

Telefon, og J2ME enheder. BlackBerry enheder understøttes via vores web-

klient.  

Real-time audio og video 

Multi-server-forbindelser 

Gem rammer til enheden 

Digital zoom 

Fuld multi-touch PTZ-styring 

Se og vælg gemte PTZ presets 

Lås videoproportionen.  

Søg efter LINE.CCTV i Apples App Store, og LineCam i Google Play og 

Windows Phone Store. 
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LINE IP 

Vores software løsning til installationer med kun IP-kameraer. 

Findes i 4 variationer: 

Audio/Video  -  1 

Audio/Video  -  4 

Audio/Video  -  8 

Audio/Video  -  16 

 

LINE Effio Hybrid IP 

Vores software- og video capture-kort løsning. Benyttes til installationer med både analog og IP-

kameraer. 

Findes i 2 variationer: 

Effio 4 x 25 Hybrid IP Audio/Video  4 

Effio 8 x 25 Hybrid IP Audio/Video  8 
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