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CamTech IP CCTV

CamTech iNEX software
•  Altijd actueel
• Efficiënt
• Geen extra kosten
• Intelligente en centrale gebeurtenisafhandeling 
• Professioneel
• Sluit naadloos aan op uw bestaande installatie 
• Systeem op maat
• Stabiliteit 
• Failover en redundancy service

iNEX Basis 
iNEX Basis is een single server video-opname oplossing waar 
geen licentie voor nodig is. Het is ontworpen voor eenvoudige 
oplossingen tot 32 IP streams.

Het is een krachtig video management softwarepakket met 
live toezicht, playback, het zoeken naar gebeurtenissen en het 
controleren van het systeem.

iNEX Standaard 
iNEX Standaard is een multi server video-opname oplossing 
geschikt voor 64 camera’s per server, waarbij maximaal 16 servers 
kunnen worden toegepast. Deze versie is uit te breiden om er een 
volwaardig VMS van te maken. Zo kan er een Video Wall Service 
met Agents gebruikt worden voor meldkamer toepassingen.

Met de Federation Service is het mogelijk om grote systemen te 
maken door meer iNEX Admin Servers onder één platform te 
brengen.

De voordelen van iNEX
•  Eén centraal overzicht voor alle live beelden, plattegronden,
 opgenomen beelden, status van encoders en recorders.
•  Zowel geschikt voor IP als analoog, dus voor meerdere
 vestigingen toepasbaar.
•  De software controleert het systeem wat zorgt voor
 continue stabiliteit.
•  Uiteraard in Full HD kwaliteit, waardoor u nog meer details
 uit live of opgenomen beelden kunt halen.
•  Eenvoudig te koppelen aan verschillende systemen.
•  Interessant vanaf 4 camera’s. Er zijn meerdere versies
 beschikbaar gebaseerd op de omvang van het project.
•  iNEX Basis (max. 32 IP kanalen) wordt gratis
 meegeleverd bij CamTech IP camera’s.
• Inclusief de vertrouwde ARAS ondersteuning.
• Geen jaarlijkse dure licentiekosten.

Zoekt u een betaalbaar camerasysteem wat krachtig is, flexibel en zeer stabiel? Dan kiest u voor iNEX. Dit is een professioneel
videomanagement softwarepakket voor o.a. live toezicht, playback en het zoeken naar gebeurtenissen. Een prijsvriendelijke oplossing 
waarmee u in één overzicht al uw veiligheidsmaatregelen op uw scherm kunt bekijken. Met het iNEX softwarepakket kunnen IP streams, 
CamTech recorders en analoge camera’s via CamTech encoders worden bekeken, beheerd, bediend en opgenomen. Het aantal camera’s en 
cliëntverbindingen is afhankelijk van de versie.

Voor overzicht 
en stabiliteit

De voordelen van iNEX
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Broaden Your Vision

Standaard netwerk videoserver recordersoftware

Technische specificaties: 
- Opnemen van 64 IP streams (64 camera’s)
- Tot 256 camera’s met multi server integratie 
- Server/clients applicatie (max. 20 clients)
- CamTech IP camera’s, CamTech encoders (CTINT-serie) 
    en CamTech recorders
- Tevens ondersteuning voor Panasonic en ONVIF-leden
- Ondersteunt H.264, MPEG4 en M-JPEG
- Live weergave, meerdere tabbladen voor opname, rapporten, 
 events, status en plattegronden
- Playback & Event search (pop-up event playback)
- Tweeweg audio
- PTZ bediening
-  Benodigde licenties 
    (4CH, 8CH, 16CH, 32CH of 64CH)

Basis Standaard

Installatie
Kleine tot middelgrote installaties  
Middelgrote tot grote installaties - 
Grote projectgebaseerde installaties - 
Services
Administration Service  
Recording Service  
Monitoring Service - 
Streaming Service - 
Failover Service - Project basis licentie nodig

Redundancy Service - Project basis licentie nodig

Access Control - Integratie mogelijk

Video Analytics Service - 
Video Wall Service - Middels extra licenties

Federation Service - Middels extra licenties

Overzicht
Clients iNEX Basic Client iNEX Client

Toegang Alleen lokaal Lokaal en extern

Aantal IP opnamekanalen middels 
licenties

32 4, 8, 16, 32, 64

Licenties n.v.t. WibuKey (USB Dongle)

Solution Scope Single server
Multi server 
Integratie

Apparatuur
Ondersteunende apparatuur CamTech IP camera’s  en CamTech encoders CamTech IP camera’s,  CamTech encoders en CamTech recorders

Ondersteunende externe apparatuur - Axis, Panasonic

Ondersteunende open protocollen - ONVIF
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