
IDIS Smart UX Controls v2.0

Baanbrekend in gebruiksgemak
en nauwkeurigheid

Met het revolutionaire IDIS Smart UX kunt u de IDIS interface met het grootste gemak bedienen. In

vergelijking met de conventionele PTZ bediening werkt IDIS Smart UX met zeer vloeiende overgangen

en zonder moeilijkheden. De gebruiker kan heel eenvoudig beelden op verschillende snelheden en in

verschillende richtingen bekijken. IDIS Smart UX heeft hiervoor zowel ‘sling shot control’ als ‘rubber

band control’. Met IDIS Smart UX kunt u dus niet alleen horizontaal of verticaal klikken of slepen (UI),

u kunt echt overal op het scherm klikken of slepen (UX).

Conventionele PTZ bediening IDIS Smart UX Controls v2.0



Pan & Tilt Zoom-in & Zoom-uit

IDIS heeft het gebruiksgemak van de traditionele PTZ naar een hoger niveau getild met de introductie van “Quick controls” functionaliteiten. 

Het gebruik van de CTRL knop in combinatie met een muisklik (rechts / links / wiel klik) maakt de bediening eenvoudig en snel.

IDIS “Quick Controls” bestaat uit “Quick Save”, “Quick Find”, “Quick Dewarping”, “Quick Zoom” en “Quick PTZ”. Met deze revolutionaire 

controlefuncties kan de operator elke interessante locatie dewarpen en zelfs in dewarping status de pan-tilt-zoom functie gebruiken.

Deze features in combinatie met de “Rubberband” en “Slingshot” controlefuncties maken het mogelijk om elk incident met grote 

nauwkeurigheid te pinpointen. Zelfs op grote afstand. Dit biedt grote voordelen in elke omgeving of situatie.

IDIS heeft goed geluisterd naar de eindgebruikers en integratiepartners. De meeste pijnpunten die worden geassocieerd met pan-tilt-zoom 

(PTZ) camera’s hebben te maken met de niet intuïtieve beeldbediening welke moeilijk en langzaam te bedienen is. Daarnaast uiten gebruikers 

hun zorgen over PTZ’s die zijn gekoppeld aan een IP netwerk, waardoor veel bandbreedte en opslag nodig is, wat zorgt voor slechte beelden en 

potentiële gaten in de beveiliging. Wanneer een PTZ bijvoorbeeld een virtuele tour aan het maken is of is gericht op een specifieke omgeving en er 

vindt een incident plaats dan kan deze zomaar worden gemist bij de inzet van conventionele PTZ bediening.

Quick Dewarping

Direct toegang tot de fisheye camera dewarping functie.

Quick Controls

Conventionele PTZ bediening



Richt en klik op een gedeelte van het beeld om snel een specifiek object, 
persoon of gebied te bekijken.

Teken eenvoudig en willekeurig een Rubberband voor gemakkelijke en 

soepele PTZ bediening.

Slingshot Rubberband

Quick PTZ

Direct toegang tot IDIS camera Rubberband en Slingshot functie.

Quick Zoom

Direct toegang tot digitale zoom.

Quick Save

Bewaar de huidige beelden in een gestructureerd format.

Smart UX Controls v2.0



Bekijk de video over IDIS Smart UX Controls v2.0  https://youtu.be/fgBtnWrpdZ8

Quick Find

Direct toegang tot zoekfunctie.

IDIS en de productnamen en nummers hierin zijn geregistreerde handelsmerken van IDIS. Alle niet-IDIS merken en productnamen zijn (gedeponeerde) handelsmerken 
van de respectievelijke bedrijven. Het uiterlijk en/of de specificaties van producten kunnen veranderen zonder opgave vooraf. Onder voorbehoud van druk en zetfouten. 
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