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На тазгодишното БАИТ Експо двете фирми показват 
редица нови продукти от основните си партньори: Linksys, 
GogoMedia, AverMedia, Vivotek, IQinVision, Koukaam.

Мрежови решения на Linksys
В едно от основните направления в дейността на „Ко-

мел Софт“ акцентите са продуктите за мрежово съхра-
нение на данни и новите модели комутатори от серията 
Smart за малкия офис.

Linksys NAS200
е нов модел NAS (Network Attached Storage) устройство 

от Linksys, подходящо за поделяне на информация и мул-
тимедийно съдържание в малкия офис и дома. Предлага 
2 гнезда за SATA твърди дискове, които могат да рабо-
тят в RAID масив, и 2 USB порта за свързване на външ-
ни носители. Отличава се с вградени HTTP/FTP сървъри 
за достъп до данните и вграден Media Server за улеснена 
мултимедийна комуникация с персонален компютър или 
с UPnP (Universal Plug&Play) AV аудио/видео съвместими 
устройства (например Linksys / KiSS DVD медиа плейъри). 
Предлага опростени средства за навигация и управление. 
Има компактен, елегантен дизайн.

Серията Smart комутатори
Linksys SLM 2005/2008/2024/2048/224G/224G4S/224P/

248G/248G4S/248P включва модели, отразяващи новите 
потребности на съвременните работни групи в малките 
и средни офиси. Новите устройства са с гигабитова свър-
заност и възможности за агрегация на връзките, които 
улесняват потребителите при обмена на все по-големия 
обем от данни и мултимедийно съдържание. Поддържат 
се: функции за QoS (Quality of Service), които подпомагат 
VoIP и мултимедийните приложения; VLAN функционал-
ност за защита и оптимално структуриране на мрежа-
та; възможности за свързване в стек, улесняващи управ-
лението. Моделите са подбрани по още няколко признака – 
например PoE и SFP портове, така че да успеят да пред-
ложат точния набор от възможности, от които има 
нужда мрежата на потребителя, на една изключително 
атрактивна цена. Всички модели се конфигурират и уп-
равляват през уеб базиран интерфейс.

GoGoMedia
Уникален мултимедиен мрежов продукт

Устройствата GogoMedia (Light и Pro) – първите на 
пазара, които позволяват на потребителя да гледа и 
записва в реално време телевизия и видео отдалечено, 
лесно могат да се превърнат в новия домашен мултиме-
диен център. Доставят се със специализиран софтуер за 
оптимизиране на мултимедийното предаване на съдър-
жание и специално разработена стрийминг технология, 
позволяваща телевизията/видеото да се гледа както от 
лаптоп или настолен компютър, така и чрез джобни уст-
ройства и 3G телефони, които не разполагат с толкова 
бърза Интернет връзка. Вграденият ТВ тунер, както и 
AV входовете и изходите дават възможност към тях да 
се свързват DVD плейъри, сателитни приемници или ох-
ранителни камери, които също могат да се гледат отда-
лечено. Не на последно място, устройствата се държат 
като стандартни безжични маршрутизатори и могат да 
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поделят Интернет връзка или да работят с пъл-
ната си функционалност зад съществуващ друг 
маршрутизатор. Включват пулт за дистанционно 
управление, съвместим с над 1000 модела външни 
устройства. Имат и USB порт за връзка с външен 
носител, върху който да се правят записите.

IP базирани решения за охрана
„Комел Софт Секюрити“ показва новите си ре-

шения в областта на системите за видеонаблюде-
ние, контрол на достъпа, охранителните системи. 
Акцентът е върху отдалеченото видеонаблюдение 
посредством IP видео камери и IP DVR устройства. 
Експозицията включва охранителни платки и DVR 
устройства от AverMedia, IP базирани видео каме-
ри, видео сървъри и аксесоари от Vivotek, IP камери 
с висока разделителна способност от IQinVision, IP 
базирани рекордери от Koukaam.

Vivotek
Гамата IP продукти на компанията включва 

MPEG-4 видео камери с възможности за свързване 
както по кабелна Ethernet мрежа, така и по безжи-
чен път. Предлагат се още IP модели с PT (Pan-Tilt) 
функции за отдалечено управление. Показват се и 
съвместими видео сървъри и аксесоари за камери – 
стойки, кожуси за монтаж. Характерно за камери-
те на Vivotek е, че повечето от тях се поддържат 
от софтуера на AverMedia.

IQinVision
Все по-актуални стават IP камерите с висока 

разделителна способност. Най-новите предложе-
ния в областта на IQinVision включват камери от 

серията IQEye, които имат максимална раздели-
телна способност до 5 Мпиксела и уникален по бо-
гатството си на функции софтуер за настройка 
през уеб браузър.

Koukaam
IP базираните DVR рекордери KNR-100/400 на 

Koukaam работят на принципа на стандартните 
DVR устройства, но за разлика от тях приемат 
сигнал от 8/16 IP, а не от аналогови видео камери. 
Имат капацитет за запис до 1–4 Тбайт върху SATA 
дискове. Поддържат портове, към които могат да 
се свържат сензори за влажност на въздуха, тем-
пература и т.н. Достъпът до рекордерите се из-
вършва през уеб браузър от произволна точка в 
Интернет или локалната мрежа.

IP-базирани DVR рекордери 
на Koukaam


