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• Mobiele ontvangstinstallatie voor MOBOTIX-camera’s en deurintercoms 

• Voor bandbreedte geoptimaliseerde toegang op afstand via WLAN of internet

• Livebeelden en opnamen van de beste MOBOTIX-HiRes-kwaliteit 

• Intercomfunctie, deur openen en oproepen van de videomailbox 

• Bel- en alarmmeldingen, bescherming van de privésfeer 

• Handige zoekfuncties, afspelen van externe MxPEG-clips 

• Premium oplossing gratis verkrijgbaar in de App Store

Premium oplossing
Mobiel videomanagement voor iPad,  

iPhone en iPod touch

Gratis 
Download
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AP
P MOBOTIX-app

Altijd en overal present –  
de premium app voor  
MOBOTIX-videosystemen
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The HiRes Video Company

Mobiele ontvangstinstallatie voor MOBOTIX-camera’s en deurintercoms 
Alle MOBOTIX-camera’s vanaf firmware-versie 4.1.4.70 kunnen zonder 
speciale dure hulpmiddelen worden aangesloten op de app.

Bandbreedte-geoptimaliseerde, externe toegang via WLAN of web 
De overdracht van cameragegevens naar de app vindt plaats in over-
eenstemming met de bandbreedte op dat moment in het netwerk.

Livebeelden en opnamen van de beste MOBOTIX-HiRes-kwaliteit 
MOBOTIX staat voor uitstekende beeldkwaliteit die met de app intelligent 
kan worden gebruikt. 

Intercomfunctie, deur openen en oproepen van de videomailbox 
De multifunctionele MOBOTIX-app biedt veel meer mogelijkheden dan 
eenvoudige standaard-viewers.

Bel- en alarmmeldingen, bescherming van de privésfeer 
U wordt overal optimaal op de hoogte gehouden en kunt uw camera’s 
snel en betrouwbaar beveiligen tegen onbevoegd gebruik door derden

Handige zoekfuncties, afspelen van externe MxPEG-clips 
Met de functie voor versnelde weergave kunt u in lange opnamen snel 
zoeken naar bepaalde gebeurtenissen.

Groepering van camera’s en filtering van gebeurtenissen 
De app biedt praktische hulpmiddelen voor oriëntatiehulp, ook bij veel 
aangesloten camera’s.

31
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AP
P Daarom MOBOTIX

Superieure techniek: decentrale, complete oplossingen van MOBOTIX
In tegenstelling tot de traditionele analoge en digitale videobeveiligingssystemen is bij 
het decentrale MOBOTIX-concept in elke camera een krachtige processor en zo nodig 
een digitaal flashgeheugen ingebouwd voor het langdurig opslaan van opnamen die 
gedurende meerdere dagen worden gemaakt. 

De ontvangstinstallatie in de vorm van een pc, videocentrale of app dient alleen nog maar 
voor het observeren en bedienen van de camera’s (PTZ) en niet voor het opnemen en 
analyseren van de beelden. Omdat de essentiële en computerintensieve functies in de 
MOBOTIX-camera’s zelf zitten, wordt voorkomen dat er dure video-managementsoftware 
nodig is die overbelast raakt. 

MOBOTIX-videosystemen

• laten zich moeiteloos op een netwerk aansluiten en hebben dankzij PoE geen 
afzonderlijke voeding nodig

• hebben een ingebouwd geheugen voor langdurige opslag (een microSD-kaart)

• zijn weerbestendig, extreem sterk en zonder bewegende delen vrijwel vrij van slijtage

• reageren zelfstandig op beweging, geluid, sensoren, enz.

• schakelen relais voor licht, deuropener, alarminstallaties, enz.

• worden geleverd in verschillende varianten (dag/nacht, verborgen inbouw, enz.)  

Hemispheric Technology: volledig overzicht met slechts één camera
Het is vrijwel onmogelijk om met meerdere camera’s het overzicht te bewaren. Overlappende 
beeldbereiken, objecten of personen, die tegelijkertijd op meerdere monitoren worden 
weergegeven, dode hoeken tussen verschillende cameraposities – op drukke locaties 
is een betrouwbare beveiliging bijna niet te realiseren. 

Met de door MOBOTIX ontwikkelde Hemispheric Technology wordt echter moeiteloos 
met slechts één camera aan die eis voldaan dankzij het 180°-panoramabeeld – niets en 
niemand blijft ongezien met een MOBOTIX! De combinatie van de supergroothoeklens 
en de megapixelresolutie heeft in meerdere opzichten een positief effect op het budget: 
dankzij minder camera’s, geen licentiekosten en het volledig wegvallen van bewerkelijke 
en dure bekabeling, bespaart u met de MOBOTIX-oplossing contant geld! 

HiRes 180°-panorama

6MP

IP65

HiRes 180°

PoE

MOBOTIX origineel beeld T24
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The HiRes Video Company

Technisch geavanceerde netwerkcamera’s  

MOBOTIX geldt als wereldwijd marktleider voor videosystemen met hoge resolutie. In 

elke camera is een krachtige processor en een digitaal geheugen ingebouwd voor 

registratie voor langere tijd (decentraal MOBOTIX-concept).

Wereldwijd uniek: Hemispheric video-IP-deurintercom
De Hemispheric-deurintercom met 3,1 megapixel en intern geheugen registreert het hele 
gebied rond de ingang. Ononderbroken van muur naar muur, van vloer naar plafond.
Als er wordt aangebeld, wordt via het netwerk een melding naar een smartphone, 
tablet of pc verzonden voor een videogesprek en het openen van de deur. Net als alle 
MOBOTIX-camera’s kan ook de deurintercom automatisch gebeurtenissen opnemen –  
als er gebeld wordt of als er iets beweegt voor de deur. 

MOBOTIX-app: maximale informatie, minimale configuratie
Beeldverwerking, evaluatie en opname worden allemaal direct in de camera uitgevoerd. 
De in het netwerk met elkaar verbonden camera’s vormen als het ware een gegevenswolk, 
waarvan de app gebruikmaakt om de gewenste informatie gebruikersvriendelijk weer 
te geven. 

De configuratie van de camera, bijvoorbeeld het instellen welke gebeurtenissen moeten 
worden opgenomen, het instellen van bewegingsvensters, het activeren van het opslaan 
van het volledige beeld, audio, het inspreken van mailboxmeldingen voor de deurintercom, 
enz., moet met een paar uitzonderingen op een andere plaats, bijvoorbeeld met de 
Videomanagementsoftware MxEasy van MOBOTIX of met MxControlCenter, worden 
uitgevoerd. 
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Mobiele begeleider voor MOBOTIX-systemen
Krachtige, perfect voor de decentrale systeemtechniek van de camera’s op maat 
gemaakte videomanagementsoftware is een vast bestanddeel van de alomvattende 
video-oplossingen van MOBOTIX. De app is als kwalitatief hoogwaardige, mobiele 
bedieningssoftware voor elk MOBOTIX-systeem de perfecte aanvulling – of dat nu een 
systeem is met slechts één camera of met honderden camera’s en deurintercoms. 
De app is in de App Store gratis verkrijgbaar voor de Apple iPad, iPad mini, iPhone en 
iPod touch vanaf iOS 5.0.

Soepele en gemakkelijk te begrijpen bediening
De voor touchscreen geoptimaliseerde bediening met drie hoofdweergaven (Live, 
Player, Events), de intuïtieve pictogrammen, de grote softwaretoetsen, de door MOBOTIX 

ontwikkelde multifunctionele schuifregelaars en gemakkelijke bedieningshandelingen 
zoals vegen en tikken, maken het ook voor nieuwkomers en ouderen gemakkelijker om 
te leren omgaan met de professionele beveiligingstechniek. Daarnaast zorgen functies 
met meerwaarde, zoals het openen van de deur, het activeren van de mailbox, het ’s 
nachts uitschakelen van de deurbel en in- en uitschakelen van licht via het mobiele 
toestel voor meer dagelijks comfort en dagelijkse veiligheid. 

Onbeperkte toepassingsmogelijkheden
De MOBOTIX-app is veelzijdig inzetbaar: zowel in het huishouden als in het bedrijf. 
MOBOTIX zal de app stap voor stap uitbreiden met nieuwe functies, bijvoorbeeld met 
een communicatieplatform voor afzonderlijke gebruikers van de app, wat bijvoorbeeld 
voor bewakingspersoneel van een beveiligingsdienst heel handig kan zijn (walkietalkie-
functie, doorsturen van camerabeelden die van commentaar zijn voorzien).

Gratis premium app

MOBOTIX-app 

Met de MOBOTIX-app gebruikt u – via WLAN- of UMTS-verbinding – overal ter wereld 

een mobiele interface voor uw videobeveiligingssysteem.
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The HiRes Video Company

Uitgebreide premium oplossing
De MOBOTIX-app onderscheidt zich duidelijk van de talrijke gratis video-apps – maar ook 
van de apps waarvoor kosten in rekening worden gebracht – die in eerste instantie bedoeld 
zijn voor weergave van livebeelden. De MOBOTIX-app is een perfect ontvangststation, 
altijd en overal aanwezig, dat met intelligente detailoplossingen bovenal de dagelijkse 
veiligheid en het dagelijkse comfort van de gebruiker vergroot.

De belangrijkste functies van de app: 

• Toepassing in het eigen WLAN en wereldwijd via internet

• Automatisch zoeken naar de camera’s in het lokale netwerk

• Aansluiten van camera’s buiten het lokale netwerk via DynDNS

• Voor de op dit moment beschikbare bandbreedte geoptimaliseerde videoweergave

• Video-intercomfunctie met cameramicrofoon en -luidspreker 

• Signalering van aanbellen bij de deur en andere gebeurtenissen, ook als het 
eindapparaat vergrendeld is (de app wordt op de achtergrond uitgevoerd)

• Deur openen en licht inschakelen

• Digitaal draaien, kantelen en zoomen van de camera (virtuele PTZ-functie)

• “Niet storen“-functie: de bel helemaal uitschakelen

• Privacymodus voor het tijdelijk uitschakelen van afzonderlijke camerafuncties 
(bijvoorbeeld Opname, Livebeeld)

• Beeldinstellingen aanpassen (helderheid, kleur, contrast)

• Mailbox van een T24 instellen (belprofiel, melding, opname)

• Gebeurtenisteller en voorbeeldweergaven (bijvoorbeeld gemiste belsignalen, 
berichten, alarmen)

• Snel overzicht van alle camera’s en alle opgenomen gebeurtenissen

• Groepering van camera’s en opnamen

• Player voor het afspelen van opgenomen berichten en gebeurtenissen 

• Videobeelden vooruit en achteruit afspelen met de Shuttle Wheel

• Exporteren van snapshots naar het fotoalbum

• Back-up en Restore van app-configuraties

• Geïntegreerde onlinehelp voor eenvoudige bediening
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Hoofdweergaven van de app
De app heeft drie hoofdweergaven Live, Player en Events. Elke weergave heeft een 
eigen beeldbereik met bijbehorende multifunctionele schuifregelaars voor zoom-, 
beeldinstellings- en audiofuncties en een werkbalk met blauwe functietoetsen. Toetsen 
met een omlaag wijzend pijlpuntje hebben een contextmenu dat wordt geopend als u 
de vinger even op de toets houdt. Afhankelijk van wat u op een bepaald moment met 
de app wilt doen (bijvoorbeeld livebeelden weergeven of opnamen afspelen), roept u 
één van de drie weergaven op.

Boven in elke weergave staan basisfuncties, zoals het wijzigen van de netwerkomgeving, 
het oproepen van help-pagina’s en het instellen van app-functies; die basisfuncties 

zijn beveiligd met een pincode. Bovendien kunt u daar de actuele 
app-configuratie opslaan als project en via e-mail verzenden naar 
andere eindapparaten.

Bedieningsinterface Live

Mailbox Family

Active

Leave message

Announcement Default

Last message Today at 12:04:28
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The HiRes Video Company

Hemispheric-technologie voor een naadloos overzicht 

360°-panoramabeeld of 180°-breedbandbeeld dat is gecorrigeerd om het in normaal 

perspectief te kunnen bekijken. Eén camera kan een volledige ruimte of gebied registreren 

zonder dode hoeken.

Functies van de Live-weergave
In de Live-weergave worden livebeelden van uw videobronnen weergegeven; u kunt 
de beelden uitvergroten en virtueel draaien en kantelen. Zo nodig past u er de 
Beeldinstellingen (kleur, contrast, helderheid) aan en het volume. 

U kunt intercomverbindingen maken met camera’s en deurintercoms die zijn uitgerust 
met microfoon en luidsprekers, deuren openen, licht inschakelen en van elke camera 
de actuele temperatuur en het temperatuurverloop van de laatste zeven dagen 
weergeven. De rode gebeurtenisteller geeft aan of er, en hoe vaak, aan de deur 
aangebeld is tijdens uw afwezigheid, hoeveel berichten zijn ingesproken en hoeveel 
gebeurtenissen zich hebben voorgedaan. Daarnaast beheert u in deze weergave uw 
videobronnen (verwisselen, aansluiten, wissen, onderbrengen in groepen) en stelt u 
het gedrag in voor mailbox en aanbellen van elke deurintercom. 

Een bijzonderheid van de app zijn de door MOBOTIX ontwikkelde schuifregelaars 
(bijvoorbeeld voor het aanpassen van beeldinstellingen of volume). U tikt op het 
regelpictogram en stelt de gewenste waarde in door de schuifregelaar te verschuiven. 
Bij de multifunctionele regelaars onder in de weergave kiest u met de schuifregelaar 
steeds een andere functie, die actief wordt zodra u de schuifregelaar loslaat.  M
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P Bedieningsinterface Live: Details

Algemene instellingen
Meldingen aan/uit, overdrachtssnel-
heid aanpassen en weergave van de 
netwerkomgeving

Beeldinstelling
Helderheid, kleur en contrast

Infobalk
Cameranaam, tijd, datum

Beeldweergave
Beelduitsnede oproepen of instellen, 
op het beeld inzoomen en speciale 
PTZ-modus inschakelen

Functietoetsen
Intercom, bel- en alarmmeldingen met 
statusweergave, privacymodus (hier: 
2 nieuwe belgebeurtenissen, 8 nieuwe 
alarmen)

Staande en liggende weergave

Het liggende camera-livebeeld is een overzichtsbeeld. Bij draaien naar staande stand 

wordt de laatst voor de camera in staande stand ingestelde beelduitsnede weergegeven. 

Op die manier verkrijgt u in een handomdraai een ingezoomd detailbeeld.
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The HiRes Video Company

Functietoetsen en contextmenu’s

Met een tikje op een van de blauwe functietoetsen wordt direct een schakelfunctie uitgevoerd 

(bijvoorbeeld licht aan/uit, andere camera). Toetsen met een omlaag wijzend pijlpuntje 

hebben een contextmenu dat wordt geopend als u de vinger even op de toets houdt.

Uitgebreide instellingen
Opnieuw laden, Help, projectbeheer

Statusweergave
Licht en deur

Audio-instelling
Volume

Snelkeuze
Voorbeeldweergaven van de nieuwste 
gebeurtenissen (bel, alarm, mailbox)

Functietoetsen
Camerabeheer (wisselen, aansluiten, 
verwijderen, bewerken), mailboxbeheer 
met statusweergave (hier: 4  nieuwe 
 berichten), deur openen, licht scha-
kelen, temperatuurweergave

Weergave wijzigen
Live, Player, Events

Mailbox Family

Active

Leave Message

Announcement Default

Last Message Today 12:04:28
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Functies van de Player-weergave
De app is uitgerust met een gemakkelijk te bedienen videospeler voor het analyseren 
en afspelen van opnamen met de camera. U kunt moeiteloos naar het begin of het 
einde van een clip springen. U kunt bij het afspelen naar wens een tijdstip en datum 
selecteren, zodat u heel doelgericht bepaalde beelden kunt opzoeken. 

Als u in een lange opname naar bepaalde beelden wilt zoeken, kunt u dat heel eenvoudig 
doen met de functie voor versnelde weergave. U kunt elke clip met behulp van de 
praktische Shuttle Wheel met meerdere snelheden vooruit en achteruit afspelen en 
tot op het beeld nauwkeurig stilzetten, wat het zoeken naar doorslaggevende scènes 
vereenvoudigt.

 

Netwerkvideo

MOBOTIX heeft video nieuwe betekenis gegeven. De MOBOTIX-camera kan zoals 

een printer worden aangesloten op het netwerk. Vervolgens kunnen vanaf iedere pc 

livebeelden en opgenomen beelden worden opgevraagd.

31

+ 10 min.

Zoomen, versnelde weergave, 
zoeken op datum

Bedieningsinterface Player
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Met één tik op een toets kunt u een snapshot van de op een gegeven moment weergegeven 
scène maken en rechtstreeks exporteren naar de map “Foto’s” op uw eindapparaat. 

Wissen en markeren van een clip, vergelijkbaar met het markeren van e-mail (gelezen, 
niet gelezen, belangrijk) zal in de toekomst mogelijk zijn na een update van de app.

PTZ-acties achteraf
Als u bijvoorbeeld bij een deurintercom wilt weergeven wat er beneden voor de deur is 
gebeurd, kunt u net als in de Live-weergave, ook in een opgenomen clip beelduitsnedes 
weergeven en uitvergroten. 

Dat gebeurt louter virtueel zonder echte camerabewegingen; het is mogelijk omdat, 
onafhankelijk van de geselecteerde beelduitsnede (bijvoorbeeld panorama) dankzij 
de opslag van het volledige beeld op de achtergrond door MOBOTIX, steeds het 
volledige beeld dat de sensor van de camera bereikt, wordt opgenomen.
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Opnamen analyseren en afspelen

Hier kunt u snel naar een willekeurige plaats in een opname springen. Of een datum en 

tijd opgeven om heel precies de beelden van een bepaald tijdstip uit een dagenlange 

opname weer te geven.

Bedieningsinterface Player: Details

Algemene instellingen
Meldingen aan/uit, overdrachtssnel-
heid aanpassen en weergave van de 
netwerkomgeving

Beeldinstelling
Helderheid, kleur en contrast

Infobalk
Cameranaam, tijd en datum van de 
gebeurtenis

Beeldweergave
Op het beeld inzoomen

Functietoetsen
Huidige clip markeren (gezien, niet 
gezien, belangrijk)*

Functietoetsen
Springen naar: begin/einde van de 
huidige clip en de volgende/vorige clip
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The HiRes Video Company

Scherpe details, ook bij een geringe bandbreedte  

Daarbij wordt niet meer het hele beeld van de camera overgebracht naar de app, maar 

alleen nog de beelduitsnede in een optimale resolutie.

Uitgebreide instellingen
Opnieuw laden, Help, projectbeheer

Audio-instelling
Volume

Navigatie
Versnelde weergave, Opnamen met 
datum- en tijdinstellingen zoeken

Functietoetsen
Snapshot van het huidige beeld (enkel 
beeld), (snapshot) enkel beeld opslaan, 
huidige clip wissen*

Weergave wijzigen
Live, Player, Events

Functietoetsen
Shuttle Wheel: instellen van vooruit en achteruit afspelen bij weer-
gave, tot op het beeld nauwkeurig positioneren, weergave/pauze * in de toekomst beschikbaar
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Functies van de Events-weergave
In deze weergave kunt u een snel overzicht oproepen van de actuele situatie; met één 
tik op een toets kunt u de livebeelden van geselecteerde cameragroepen tegelijkertijd 
weergeven. 

Als u wilt weten wat, wanneer, door welke camera is opgenomen, kunt in deze weergave 
voorbeelden van alle gebeurtenissen in het overzicht oproepen. 

Volledig overzicht van alle camera’s en gebeurtenissen 

De app biedt een aantal filters om het zoeken naar opgenomen gebeurtenissen te 

vereenvoudigen. Er kan op cameragroep of type gebeurtenis worden gezocht. In de Player-

weergave kan de gebeurtenis die het alarm activeerde, optimaal geanalyseerd worden.

Bedieningsinterface Events

Overzicht en detail (Voorbeeld), Overzicht en detail (Live)
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Bij het zoeken naar gebeurtenissen kunt u de voorbeelden zowel sorteren in cameragroepen 
(bijvoorbeeld deurintercoms, mijn camera’s op locatie, mijn camera’s elders, webcams) 
als in typen gebeurtenissen. Gebeurtenistypen zijn bijvoorbeeld bellen aan de deur, 
mailboxbericht opgenomen, deur geopend, toegang verleend of geweigerd. Daarnaast zijn  

er standaardgebeur-
tenissen van veilig-
heidscamera’s, zoals 
bewegingsherkenning 
en geluidsherkenning 
door camerasensoren.

Opnamen van gebeurtenissen
De opnamefuncties van MOBOTIX-
camera’s kunnen met de app niet 
worden geconfigureerd. 

Instellingen, zoals op te nemen 
gebeurtenissen, opnameduur van 
een gebeurtenisclip inclusief voor-
alarmbeelden, instellingen voor 
 bewegingsvensters, activeren van 
opslag van het volledige beeld, 
configureren van de camerasen-
sors (bewegingsherkenning, PIR, microfoon, signaalingang, temperatuur, verlichting)  
kunnen bijvoorbeeld worden opgegeven met MxEasy.
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Overzichtsweergave voor camera’s en gebeurtenissen

Hier kunt u een overzicht weergeven van de livebeelden van alle aangesloten video- 

bronnen of geselecteerde cameragroepen. En bovendien de laatste opnamen van 

deze camera’s.

Bedieningsinterface Events: Details

Algemene instellingen
Meldingen aan/uit, overdrachtssnel-
heid aanpassen en weergave van de 
netwerkomgeving

Weergave wijzigen
Live, Player, Events

Zoom
Instellen van het zoomniveau van alle 
camera’s/gebeurtenissen in het overzicht

Functietoetsen
Selectie en voorbeeldweergave van 
gebeurtenis- en cameragroepen (weergave 
van voorbeelden of livebeelden)
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Multifunctionele schuifregelaar  

Bij het verschuiven verandert de status of de achterliggende functie. In dit geval dient de 

schuifregelaar voor het selecteren van de cameraweergave in het weergavegebied: als 

voorbeeldweergaven of livebeelden, als overzichtsbeelden of geselecteerde detailbeelden.

Door Opened

RFID denied 

PIN denied 

Uitgebreide instellingen
Opnieuw laden, Help, projectbeheer

Weergave
Camera- of gebeurtenisoverzicht

Beeldweergave
Instellen van de weergave van alle 
 camera’s/gebeurtenissen in het overzicht 
(beelduitsnede, livebeeld, voorbeeld-
weergave)

Functietoetsen
Bij weergave van het cameraoverzicht: 
selectie van cameragroepen; bij weergave 
van het gebeurtenisoverzicht: selectie 
van de gebeurtenisgroepen
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Nieuwe hoofdweergave: MultiView
In de MultiView-weergave worden de livebeelden van een geselecteerde cameragroep 
in een overzichtsraster weergegeven. Linksboven in het raster staat het focusvenster 
waarin het beeld van een camera, dat daar naar toe is versleept uit het raster, kan 
worden uitvergroot. Dankzij de bedieningsfuncties op de balk onder in het focusvenster 
(intercomtoetsen, lichtschakelaar, deuropener, enz.) hoeft u voor het uitvoeren van 
schakelfuncties niet eerst over te schakelen naar de Live-weergave. Bovendien kunt 
u in de MultiView-weergave bijvoorbeeld de verlichting bij drie camera’s tegelijk in- of 
uitschakelen, of een boodschap afgeven via de luidsprekers van alle camera’s in het raster.

In plaats van het raster kunt u in de MultiView-weergave ook een plattegrond of 
bouwtekening van het gebouw weergeven (Camera Mapping). Wanneer u vervolgens 
op de in de tekening verwerkte camera tikt, wordt meteen het livebeeld van die camera 
weergegeven.

Productoverzicht MultiView

Hal – 28 sec. Ingang – 30 sec. Poort 08.40 – zo 03-07-2012

Forward

Mark

Confirm

Confirm All
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Infobalk (bij alle weergaven)
De drie infobalken boven en onder op het scherm van elke hoofdweergave zijn heel 
erg handig. U kunt de balken heel eenvoudig met uw vingertop heen en weer over 
het scherm schuiven. De bovenste balk is de camerabalk waarop u snel een camera 
kunt selecteren voor Live-weergave; op de groepenbalk kunt u overschakelen naar 
het overzichtsraster van een groep in MultiView. Op de gebeurtenisbalk onder op het 
scherm worden in chronologische volgorde de beelden van de laatste gebeurtenissen 
van een camera of groep weergegeven. 

Nieuwe gebeurtenissen vallen op, omdat de gebeurtenisbalk begint te knipperen; 
u kunt er dan meteen op reageren of ze doorsturen naar het eindapparaat van een 
andere gebruiker van de app.

Poort 08.40 – zo 03-07-2012 Trap 12.28 – vr 01-07-2012 Poort 10.12 – vr 01-07-2012 Hal 09.20 – vr 01-07-2012

Gebeurtenisbalk onder in het beeld

in de toekomst beschikbaar
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Camera- en groepenbalk

Op de balk worden alle videobronnen of alle cameragroepen met referentiebeelden 

weergegeven om een snelle selectie van camera’s mogelijk te maken. Van elke geselecteerde 

cameragroep wordt het bijbehorende raster weergegeven in de MultiView.

Productoverzicht MultiView: Details

Camera- of groepenbalk
Inclusief schuifregelaars voor het  
selecteren van raster, plattegrond en 
infopagina

Focusvenster
Venster met verschillende groottes 
inclusief bedieningstoetsen; camera’s 
kunnen direct in het focusventer worden 
weergegeven.

Gebeurtenisopties
Doorsturen, markeren en bevestigen

Gebeurtenisbalk (dynamisch)
Inclusief schuifregelaars voor het filteren 
op type gebeurtenis, actuele gebeur-
tenissen worden gemarkeerd (rood: 
alarm, groen: aanbellen)
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Gebeurtenisbalk 

Op de gebeurtenisbalk worden de opnamen van gebeurtenissen met alle videobronnen 

chronologisch gesorteerd weergegeven. Gebeurtenissen die op dat moment plaatsvinden, 

worden met een kleur gemarkeerd. De gebeurtenisbalk, camerabalk en groepenbalk 

kunnen in elke weergave worden weergegeven en verborgen.

MultiView-weergave
Raster met automatisch gerangschikte 
camerabeelden

Geïntegreerde Quickplayer
De (geel) gemarkeerde gebeurtenis op 
de gebeurtenisbalk kan direct worden 
afgespeeld

in de toekomst beschikbaar
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Lokale netwerkverbinding tussen app en camera
Er is een netwerkverbinding vereist tussen de videobron en het mobiele eindapparaat 
om de app te kunnen gebruiken als ontvangstinstallatie voor een MOBOTIX-camera of 
-deurintercom. Die verbinding wordt tot stand gebracht met behulp van de WLAN-techniek 
van het lokale (thuis-)netwerk. Het grote voordeel: naast de MOBOTIX-videobronnen 
en de app worden alleen standaardcomponenten van de netwerktechniek gebruikt 
(PoE-switch, DSL-WLAN-router). Dure hulpapparatuur, zoals speciale dataservers of 
centrale units, zijn niet aan de orde in het MOBOTIX-systeem.

Wereldwijde verbinding tussen app en camera
Met uw mobiele eindapparaat en de MOBOTIX-app kunt u ook buiten het thuisnetwerk 
via internet overal ter wereld via een UMTS- of een WLAN-toegangspunt een verbinding 
maken met uw videobronnen thuis. En u kunt vanuit het lokale WLAN verbinding maken 
met videobronnen op een locatie elders (bijvoorbeeld camera’s in uw vakantiewoning, 
een webcam, enz.) 

De app in de praktijk: externe toegang
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Voor bandbreedte geoptimaliseerde weergave
Zowel in het lokale netwerk als bij verbindingen op afstand kunt u een video-inter-
comverbinding tot stand brengen met een camera die is uitgerust met microfoon en 
luidspreker; bovendien kunt u de opgeslagen opnamen van gebeurtenissen door-
zoeken en afspelen. 

Als de MOBOTIX-app zich in hetzelfde lokale netwerk bevindt als de videobron, kunnen de 
livebeelden en opnamen van dat netwerk worden weergegeven 
met een hoge resolutie. Als u over afstand verbinding maakt 
met een videobron en de verbindingskwaliteit niet meer 
toereikend is voor weergave met een hoge resolutie, kunnen 
de beelden voor overdracht in de camera worden verkleind 
en worden ingesteld op weergave met een lager aantal 
beelden per seconde. 

Niettemin blijft de mogelijkheid bestaan om een beelduitsnede 
met een zo groot mogelijke detaillering te laten verzenden 
door de camera om ondanks alles details herkenbaar te 
houden. Deze gedeeltelijke datatransfer werkt ook bij het 
analyseren in de Player-weergave. Video-opnamen met 
een hoge resolutie kunnen op die manier ook bij een trage 
verbinding efficiënt doorzocht worden.

Nieuwe camera-firmware als technische basis
Om tegemoet te komen aan de nieuwe, technische eisen die 
aan apps worden gesteld, met name als het gaat om het 
verwerken van beeldgegevens met een hoge resolutie bij lage netwerkbandbreedtes, 
heeft MOBOTIX een groot deel van de firmware die als systeemplatform in elke camera 
is geïnstalleerd, ingrijpend bijgewerkt. De ingrijpende en zeer omvangrijke aanpas-
singen maken een nieuwe route mogelijk om via het netwerk de cameragegevens te 
adresseren. Het resultaat is een nieuwe mijlpaal voor de efficiëntie van het MOBOTIX-
totaalsysteem: voor bandbreedte geoptimaliseerde weergave van beeldmateriaal met 
een hoge resolutie.

Gestandaardiseerde netwerktechnologie

De camera’s worden via een normale netwerkkabel aangesloten in plaats van via de 

videokabel. Deze netwerkkabel zorgt tevens voor de stroomvoorziening. Dit heeft als 

voordeel dat toegang tot de camera’s wereldwijd via glasvezel, koper of draadloos 

kan verlopen.
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Mobiele ontvangstinstallaties voor deurintercoms
De MOBOTIX-app vormt in aanvulling op vast geïnstalleerde ontvangststations, zoals 
MxDisplay dat in de toekomst door MOBOTIX op de markt zal worden gebracht, een 
perfect sluitstuk voor het Hemispheric IP-video-deurintercomsysteem.

Altijd weten wat er thuis gebeurt
De voordelen van een mobiele ontvangstinstallatie liggen voor de hand: u hebt uw 
smartphone altijd bij u en kunt zo ook, als er een internetverbinding is (vast tarief 
aanbevolen!), onderweg op de hoogte blijven van bezoek. Uw eindapparaat signaleert 
volledig automatisch, wanneer er aan de deur wordt gebeld – ongeacht of uw app 
toevallig is geactiveerd of alleen op de achtergrond wordt uitgevoerd. U kunt het 
buitenlicht met de app inschakelen, het bezoek weergeven met de Live-weergave, 
met het bezoek communiceren en de deur openen. Dit is bijvoorbeeld heel handig, 
wanneer het familiebezoek of de huishoudelijke hulp al voor de deur staat, terwijl u 
nog vastzit in de file. 

Overigens: als de app tijdelijk geen internetverbinding heeft gehad, wordt u zodra de 
verbinding weer is hersteld, automatisch geïnformeerd over alle gebeurtenissen die 
zich intussen hebben voorgedaan.

Innovatief totaalconcept

Met de combinatie van de Hemispheric IP-video-deurintercom en de app biedt MOBOTIX 

een uniek totaalsysteem aan dat dankzij een ononderbroken zichtveld rondom en 

wereldwijde verbindingsmogelijkheden doorslaggevende voordelen biedt ten opzichte 

van de gangbare oplossingen.

De app in de praktijk: IP-video-deurintercom

Doorbell is ringing
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Draadloos betekent meer comfort 
Ook thuis is het heel handig om bijvoorbeeld de iPad mee te nemen naar de tuin 
of hobbykelder om zo de deurbel niet meer te missen. Of u kunt ’s avonds, om te 
voorkomen dat de kinderen wakker worden, de deurbel helemaal uitschakelen met 
de app (de functie “Do not disturb”). Of u gebruikt uw iPhone om als u thuiskomt 
een elektrisch te openen huisdeur, garagedeur of poort die met de deurintercom is 
verbonden, zonder sleutel te openen. 

Naast de livebeelden en opnamen kunt u ook de door bezoekers via de deurintercom 
ingesproken mailboxberichten oproepen. In- en uitschakelen van de mailbox, de 
keuze van een andere meldtekst of de keuze van een ander belprofiel is secondenwerk 
met de app.

Meer veiligheid voor u en uw gezin
Rechts boven in de Live-weergave van een deurintercom staat de statusweergave, 
die u in één oogopslag zekerheid biedt. Daar ziet u onder andere (afhankelijk van de 
geïnstalleerde hardware, bijvoorbeeld T24-DoorMaster) of uw ingangsdeur gesloten, 
gesloten en vergrendeld, of open is. Voor nog meer veiligheid kan het systeem – ’s 
nachts of wanneer u niet thuis bent – een alarmbericht verzenden naar de app, zodra 
de deur wordt geopend. 

De app in de praktijk: IP-video-deurintercom
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Efficiënt alarmmanagement
MOBOTIX-camera’s en de app vormen 
samen een krachtig beveiligingssysteem, 
dat u ook als u niet thuis bent, overal ter 
wereld waar maar een internetverbinding is, 
op betrouwbare wijze van relevante informatie 
voorziet. Dankzij de ingebouwde, krachtige 
processor registreren MOBOTIX-camera’s de 
belangrijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld de 
activering van een schok- of glasbreuksensor). 
Desgewenst wordt als eerste reactie een 
afschrikwekkende camerasirene geactiveerd.  

Tegelijkertijd wordt via het netwerk een 
visuele en akoestische melding naar de app 

verzonden. Als de alarmmelding u bereikt, kunt u direct de Live-weergave inschakelen 
en met behulp van de intercomfunctie de personen voor de camera aanspreken.  
U kunt ook contact opnemen met een beveiligingsdienst of de politie.

Gemiste gebeurtenissen: gezocht – gevonden
U bent niet altijd meteen bereikbaar, wanneer één van uw camera’s alarm slaat. Daarom 
nemen MOBOTIX-systemen automatisch ook gebeurtenisbeelden inclusief geluid op. 
Achteraf ziet u in de meldingscentrale, bij de gebeurtenisteller in de Live-weergave, 
of aan de hand van de kleurmarkering op de gebeurtenisbalk dat er alarm is geslagen. 

Als tijdens het alarm het eindapparaat of de app is uitgeschakeld, wordt u bij het opnieuw 
inschakelen meteen op de hoogte gesteld van alle gebeurtenissen die ondertussen 
hebben plaatsgevonden.

De app in de praktijk: veiligheid en comfort

Alarm – Winkel
1.38 min

482

Belgebeurtenissen Alarmen Berichten
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Bij elke opgenomen gebeurtenis wordt de waarde van de teller bij de alarmtoets 
verhoogd (tot de teller wordt gereset). Met uw vingertop kunt u via het voorbeeld 
meteen de opgenomen clip openen in de Player-weergave. In de Player-weergave kunt 
u dan de gebeurtenis die aanleiding was voor het alarm, heel precies analyseren en 
afzonderlijke beelden exporteren met cameranaam, opnamedatum en -tijd.

Opnamen achteraf analyseren
Als u wilt weten of met een bepaalde camera, of meerdere camera’s, op een bepaald 
tijdstip of gedurende een bepaalde periode gebeurtenissen zijn opgenomen, kunt u 
daarnaar zoeken met functies van de app. 

U kunt alle bestaande opnamen van alle op de app aangesloten camera’s snel 
en eenvoudig doorzoeken aan de hand van datum en tijd, camera(groep) en 
gebeurtenistype. Dat zijn waardevolle functies van de app, omdat u anders bent 
aangewezen op dure videomanagementsoftware.

De app in de praktijk: veiligheid en comfort
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Bescherming van de privésfeer  
(Privacy Modus)
Als geautoriseerde gebruiker kunt u, als u niet 
gestoord wenst te worden, met één tik op 
een toets een set functies van geselecteerde 
camera’s geheel of gedeeltelijk uitschakelen: 
dat is handig om te voorkomen dat u zelf door 
alarmmeldingen wordt gestoord (die bijvoor-
beeld worden geactiveerd door bewegingen 
of geluiden) en om het gebruik van camera’s 
door andere gebruikers te beperken (geen 

livebeelden, geen audio, geen op-
namen). Bovendien kunt u voor 
bepaalde camera’s en de app ca-
merasirenes en alarmmeldingen 
uitschakelen, terwijl u ondertussen 
het opnemen van gebeurtenissen 
of langdurige opnamen handhaaft, 
bijvoorbeeld omdat u vaklui in het 
huis aan het werk hebt terwijl u 
zelf niet thuis bent.

Functies beveiligen met een pincode 
MOBOTIX heeft ook een passende oplossing als meerdere gebruikers de app delen – 
bijvoorbeeld als op de wand gemonteerde video-intercom – maar u het gebruik van 
functies wilt beperken (kleine kinderen mogen de deur niet openen, de huishoudelijk 
hulp mag de privacymodus niet uitschakelen): u kunt één functie of meerdere functies 
beveiligen, zodat ze pas beschikbaar zijn na het invoeren van een beveiligingscode.

De app in de praktijk: veiligheid
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• App-gebruik > bij het opstarten van de app moet altijd de pincode worden ingevoerd

• Audio > alleen intercom met pincode

• PTZ > alleen wijzigen van de over te brengen beelduitsnede met pincode

• Deur en Licht > alleen deur openen en licht in- en uitschakelen met pincode

• Player en gebeurtenissen > alleen afspelen van opnamen met pincode

• App-instellingen > alleen wijzigen van instellingen met pincode

• Camera-instellingen > alleen bewerkingsfunctie met pincode

• Privacymodus > alleen wijzigen van instellingen voor de privacymodus met pincode

Back-up en projectoverdracht
Met de app kunt u van de actuele configuratie met alle videobronnen en alle opgegeven 
instellingen een back-up maken, die u als dat aan de orde is (bijvoorbeeld als camera’s 
onopzettelijk zijn verwijderd),

• weer kunt herstellen (geïntegreerde back-up functie),

• kunt gebruiken voor andere eindapparaten (overdracht via e-mail of iTunes),

• ter beschikking kunt stellen aan andere gebruikers voor hun eindapparaat.

Functie-uitbreiding met hulpapparatuur

Met de aansluiting van een hulpapparaat op een MOBOTIX-camera kan de standaard-

functionaliteit van de camera worden uitgebreid, zodat alle voor de app relevante 

audio- en schakelfuncties ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld 

ExtIO voor de D24 voor audio-uitbreiding).
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Staande en liggende weergave 
van de app
Het liggende camera-livebeeld is een 
overzichtsbeeld. Bij overschakelen 
naar een staande weergave wordt 
steeds een vergrote beelduitsnede 
weergegeven. Op die manier verkrijgt 
u in een handomdraai een ingezoomd 
detailbeeld van bijvoorbeeld een be-
zoeker die heeft aangebeld.

Online help en Compact Guide
De gebruikershandleiding is geïntegreerd in de MOBOTIX-app. De online help bestaat 
uit gemakkelijk te begrijpen helppagina’s met afbeeldingen, die u achtergrondinformatie 
en bedieningsinstructies bieden bij de functies van de verschillende weergaven. 

Daarnaast biedt MOBOTIX met de pdf-uitgave van “Compact Guide: Background 
Information And Practical Examples For The MOBOTIX App” een handig document  
aan, dat het iedereen die nieuw is op videogebied of overstapt, gemakkelijker 
maakt om aan de slag te gaan met een MOBOTIX-systeem. Gratis downloaden via:  
www.mobotix.com > Support > MX Mediatheek > Compact Guides.

Geïntegreerde bandbreedteoptimalisatie van de app 

Voor de remote bandbreedte-optimalisatie kunnen het beeldformaat en de frame rate 

optimaal aan de beschikbare bandbreedte worden aangepast. Dit geldt niet alleen 

voor het livebeeld van een camera, maar ook voor opnamen en beeldfragmenten. 
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MxPEG-clips afspelen
MxPEG-clips, die bijvoorbeeld als bijlage in uw e-mailaccount of in uw iTunes-map 
zijn opgeslagen, kunt u direct in de MOBOTIX-app openen door erop te dubbeltikken. 
Nieuwe clips worden (tot ze worden verwijderd) opgeslagen als democlips.

Voorbeelden en livebeelden
Als meerdere videobronnen in keuzelijsten of op keuzebalken worden weergegeven, 
kunt u die weergeven met een op een willekeurig tijdstip “geschoten” 
voorbeeld-beeld,of met de actuele livebeelden. De instelling met 
een voorbeeld is zinvol als er op een bepaald moment geen 
krachtig netwerk is, of als er (nog) geen duidelijke livebeelden 
zijn (bijvoorbeeld omdat het donker is).

Meldingen individualiseren en uitschakelen
Zowel belsignalen als alarmmeldingen kunnen vergezeld gaan van 
een door u in de app ingesteld geluidssignaal. Vanzelfsprekend kunt 
u ook alle meldingen helemaal uitschakelen (bijvoorbeeld tijdens een 
bespreking). U kunt geluidssignalen ook afzonderlijk uitschakelen met de 
app – zonder dat u de luidspreker van het eindapparaat hoeft uit te schakelen.
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Hard- en softwarevereisten voor het gebruik van de app

• Apple iPad/iPad mini/iPhone/iPod touch vanaf iOS 5.0

• MOBOTIX IP-video-deurintercom T24 en IP-camera’s Q24/D24/M24/S14/D14 

• Vanaf camera-firmware 4.1.4.70
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Lage installatiekosten 

MOBOTIX-camera’s kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd door elektromonteurs 

met netwerkervaring of IT-ers. De installatie is vergelijkbaar met die van een printer in 

een computernetwerk.

Algemeen

Ondersteunde apparatuur Apple iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch  
(aanbevolen: iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 5e generatie en later)

Vereiste iOS-versie 5.0 en hoger 

Vereiste geheugencapaciteit 
voor de app ca. 40 Mb 

Taalversie Duits, Engels (selectie via de landinstellingen in iOS)

Stand-bystand Ca. 2 Mb per videobron per dag (minimaal gegevensverbruik 
bij een internetverbinding en actieve app zonder 
videoweergave)

Ondersteunde camera’s MOBOTIX Q24, D24, M24, S14, D14, deurintercom T24 

Maximale aantal camera’s Geen limiet

Vereiste camera-firmware Vanaf versie 4.1.4.70 (anders alleen livebeelden met geluid) 

Gedeeltelijke integratie 
(alleen livebeelden met 
geluid) 

MOBOTIX-camera’s Q22, D22, M22, D12 en M12 vanaf 
firmware 3.5.2.x

Decentraal systeemconcept Decentraal opslaan direct in de camera’s, met 
gebeurtenisherkenning en afzonderlijk alarmacties; moet voor 
elke camera al zijn geactiveerd en geconfigureerd (bijvoorbeeld 
met MxEasy, MxControlCenter of een webbrowser)

Audio-overdracht Indien ondersteund door cameramodel

Resolutie en 
beeldprogramma 

De vooraf ingestelde resolutie van een camera is tegelijkertijd 
de maximaal bruikbare resolutie voor de app; het vooraf 
ingestelde beeldprogramma kan met de app niet worden 
gewijzigd, maar in de speciale PTZ-modus van de app kunnen 
alle gebieden die met de camerasensor worden geregistreerd, 
worden weergegeven 

Camera-toegangsgegevens Gebruikersnaam/wachtwoord zijn vereist voor een verbinding 
met de app 

Externe URL Vereist voor het gebruik van de app buiten het lokale WLAN 

Informatie

Statusweergave 
deurintercom Deurtoestand (open, dicht, vergrendeld, storing), licht (aan/uit)

Temperatuurweergave Sensorwaarde van de camera en aangesloten MX-GPS-Box 

Weergave netwerkomgeving Actuele netwerk, bijv. het lokale WLAN-netwerk

Camerastatus Uitvoerige lijst met alle relevante systeemgegevens

Documentatie Online help direct oproepbaar in de app
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De hoogste betrouwbaarheid

Er zijn wereldwijd meerdere 100.000-en MOBOTIX-systemen in gebruik. De camera’s 

werken 24 uur per dag storingsvrij.

Weergaven

Hoofdweergaven van de app Live, Player, Events

MultiView Extra, vierde hoofdweergave (in de toekomst beschikbaar)

Camerabalk Snel verwisselen van camera in alle hoofdweergaven (in de 
toekomst beschikbaar)

Cameragroepenbalk Snel verwisselen van cameragroep in alle hoofdweergaven  
(in de toekomst beschikbaar)

Gebeurtenisbalk Snel voorbeeld van gebeurtenis in alle hoofdweergaven  
(in de toekomst beschikbaar)

Beeldinstellingen

Weergave-optimalisatie Correctie van helderheid, kleurverzadiging, contrast en 
scherpte; met behoud van het originele beeld  
(bruikbaar als bewijs)

PTZ-bediening Speciale PTZ-functie die digitaal draaien, kantelen en zoomen 
mogelijk maakt, live en in opnamen

Bandbreedte-optimalisatie voor reductie van het dataverkeer

Gegevenssnelheid en 
beeldformaat vooraf 
instelbaar

De parameters van beeldgegevens die door de camera 
worden verzonden (beeldsnelheid, resolutie en beeldkwaliteit), 
kunnen voor verschillende bandbreedtes vooraf worden 
ingesteld

Overdracht van 
beelduitsneden

Realtime overdracht van vooraf geselecteerde beeldbereiken 
met een grote detaillering (in plaats van overdracht van het 
volledige beeld)

Speciale deurintercombediening (voor T24)

Oproep via belsignaal Aannemen, beëindigen

Intercomfunctie Audio: bidirectioneel, video: livebeelden van deurcamera 

Schakelfuncties Elektrische deuropener, verlichting (aangesloten op 
deurintercom)

Mailbox Melding aan/uit, meldtekst selecteren, berichten opslaan  
aan/uit, afspelen van opnamen (audio en video)

Belprofiel Keuze uit aanwezige profielen

“Do not disturb”-modus Volledig uitschakelen van de bel (geen bel, geen mailbox  
en geen opname meer)
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Duitse referenties 

Commerzbank AG • Deutsche Bahn Station & Service AG • EON Wasserkraft • Fraport AG  

• Landessportbund Hessen • Le Méridien Parkhotel Frankfurt • MAN Logistics • Spielbank 

Mainz, Trier, Bad Ems GmbH & Co. KG •Tankstellengruppe Roth • Uniklinik Frankfurt • 

Wereldcultuurerfgoed Völklinger Hütte • enz.

Gebeurtenissen

Gebruik van interne 
 camerasensoren

Alle camerasensoren kunnen gebeurtenissen activeren  
(aantal/functie afhankelijk van model camera)

Aanbellen bij de deur Weergave van nieuwe gebeurtenissen bij de gebeurtenisteller

Alarmgebeurtenissen Weergave van nieuwe gebeurtenissen bij de gebeurtenisteller

Aansluiting externe 
 systemen/sensoren

Integratie van bijv. alarmmeldingssystemen, rookmelders, 
fotocellen mogelijk via camera’s  

Voorbeelden van 
gebeurtenissen

Weergave en direct springen naar de Player voor weergave 
van de gebeurtenisbeelden

Gebeurtenisfilter Filteren en weergeven van gebeurtenissen (voorbeelden)

Meldingen (bellen, alarmgebeurtenissen)

Visuele melding Meldingsvenster, gebeurtenisbalk

Akoestische melding Automatische herhaling tot uitschakeling van het alarm of het 
aflopen van de vooraf ingestelde meldingsduur

Automatische weergave  
van livebeelden

Automatische doorschakeling door alarmerende camera 

Vergadermodus Uitschakelen van alle visuele en akoestische meldingen

Alarmmelding Beveiliging van app met pincode bij in- en uitschakelen

Opnemen

Decentrale opname Camera-interne Flash-opname 

Gebeurtenisopname  
met audiokanaal

Gebeurtenisgestuurde opname wordt alleen gestart als de 
camera bepaalde gebeurtenissen herkent; hoogstaande 
interne sensoren, aansluiting externe sensoren mogelijk

Permanente opname  
met audiokanaal

Continu opnemen, naar keuze met vaste of gereduceerde 
beeldsnelheid met automatische aanpassing van 
beeldsnelheid bij herkende gebeurtenissen; doorlopende 
opname van audiokanaal

Opnemen volledig beeld Opname van het complete camera-sensorbeeld, onafhankelijk 
van de actuele liveweergave (bijv. PTZ)
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Internationale referenties

Bahrain Defense Hospital (Bahrein) • Donbass Arena UEFA 2012 (Oekraïne) • Central 

Bank of Philippines • Orange Mobile (Roemenië) • Republic Polytechnic (Singapore) • 

Reykjavik Art Museum (IJsland) • Sderbank of Russia (Oekraïne) • Tyger Valley Shopping 

Center (Zuid-Afrika) • Vaticaanse Apostolische Bibliotheek (Vaticaanstad) • enz.

Analyseren van opnamen

Zoeken naar gebeurtenis Snel en eenvoudig zoeken (bijv. op tijd, camera’s, 
gebeurtenissen).

Playerfuncties Volgende/vorige clip, begin/einde van de clip, zoeken met 
versnelde weergave, clips doorzoeken naar gebeurtenissen  
op bepaalde tijdstippen (datum/tijd, tijdsintervallen)

Markeren en verwijderen 
van clips

In de toekomst beschikbaar

Snapshot Opslaan van de op een bepaald moment in de Player 
weergegeven scène in de fotomap van het eindapparaat

Veiligheid

Codevergrendeling Instelbaar voor beveiliging van afzonderlijke functies

SSL-gegevenscodering Beveiligde gegevensoverdracht ook buiten  
het lokale netwerk

Systeemback-up Opslaan en weer inlezen van bedrijfsomgevingen  
(projecten)

Privacymodus Om de privacy te garanderen incl. uitschakeling van het maken 
van beelden, microfoon, enz. in de camera’s 

Installatie/updates

Kopiëren van volledige 
bedrijfsomgevingen 
(projecten)

Met behulp van eenvoudige export direct uit de app  
(snel configureren van de app op meerdere eindapparaten)

Licentiekosten, updates Geen licentiekosten, geen verborgen kosten – de app is gratis 
verkrijgbaar in de App Store, inclusief alle updates
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MOBOTIX-trainingen en -seminars  

MOBOTIX beschikt over een modern ingericht campus-trainingscenter in het hoofdkantoor 

in Langmeil. Hier worden trainingen verzorgd voor alle belanghebbenden, klanten, 

beveiligingsbedrijven en verkooppartners. Meer informatie en onlineaanmelding op: 

www.mobotix.com

MOBOTIX ... Made in Germany

Complete HiRes-video-oplossingen
met hoge resolutie, digitaal & kostenefficiënt opnemen

MOBOTIXMOBOTIX

€ 82
mlnMOBOTIX groei 

Omzet in fiscaal jaar (september 30)

0,8

00/01 04/0502/03 06/0701/02 05/0603/04 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

ilu_MOBOTIXWachstum_ALL_2012.indd   1 12.11.12   08:52

Hoge resolutie Video Innovaties
Het Duitse bedrijf MOBOTIX AG staat sinds de 
 oprichting in 1999 bekend als de pionier in netwerk-
cameratechnologie en om het gedecentraliseerde 
concept dat videosystemen met hoge resolutie 
in de praktijk voor het eerst kostenefficiënt maakt. 
Of het nu om ambassades, luchthavens, stations, 
havens, tankstations, hotels of snelwegen gaat, al 
jaren worden er videosystemen van MOBOTIX op 
alle continenten toegepast.

Technisch geavanceerde netwerkcamera’s
Binnen korte tijd heeft MOBOTIX in Europa de tweede 

plaats en wereldwijd de vierde plaats qua marktaandeel verworven. MOBOTIX produceert 
al jarenlang uitsluitend megapixelcamera’s en geldt als wereldleider op het gebied van 
videosystemen met hoge resolutie. Het decentrale MOBOTIX-concept onderscheidt 
zich doordat in elke camera een krachtige processor en desgewenst een digitaal 
geheugen (MicroSD-kaart) voor langdurige opname is ingebouwd.

MOBOTIX-camera’s kunnen ook zonder centrale 
pc en dvr gebeurtenisgestuurd opnemen en 
video met geluid langdurig digitaal opslaan. 
Daarom zijn de MOBOTIX-oplossingen on-
danks de betere beeldkwaliteit ook bij kleine 
installaties zó voordelig in de aanschaf dat 
de concurrentie ver achterblijft.

Gratis advisering
U kunt ons gewoon bellen of een e-mail sturen. 
We nemen dan zo snel mogelijk contact met 
u op. 

Bij MOBOTIX bent u vanaf het begin aan het 
beste adres. Zowel onze interne projectmanagers 
als onze ervaren en hooggespecialiseerde 
secure-partners zorgen altijd voor een optimale 
planning en installatie. Onze deskundige support 
helpt u verder bij alle technische vragen.

Informeer ook bij uw 
elektro- of IT-vakman
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MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil, Duitsland
Tel.: +49 6302 9816-103
Fax: +49 6302 9816-190
E-mail: sales@mobotix.com
www.mobotix.com
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MOBOTIX-app
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• Mobiele ontvangstinstallatie voor MOBOTIX-camera’s en deurintercoms 

• Voor bandbreedte geoptimaliseerde toegang op afstand via WLAN of internet

• Livebeelden en opnamen van de beste MOBOTIX-HiRes-kwaliteit 

• Intercomfunctie, deur openen en oproepen van de videomailbox 

• Bel- en alarmmeldingen, bescherming van de privésfeer 

• Handige zoekfuncties, afspelen van externe MxPEG-clips 

• Premium oplossing gratis verkrijgbaar in de App Store

Premium oplossing
Mobiel videomanagement voor iPad,  

iPhone en iPod touch

Gratis 
Download




