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Als levens op het spel staan, 
moeten besluiten in seconden 
worden gemaakt. Visualisatie- en 
samenwerkingsoplossingen zijn 
verder ontwikkeld om openbare 
veiligheids-instellingen te 
ondersteunen bij het maken van 
snellere en meer nauwkeurige 
keuzes met behulp van 
verschillende interne en externe 
bronnen.  

Grootschalige videowalls kunnen meerdere 
video's, kaarten en stilstaande afbeeldingen 
weergeven op verschillende schermen in 
politie- en alarmcentrales. De belangrijkste 
componenten die zorgen voor een effectieve 
videowall zijn het videowallplatform, digital 
signage, het bedieningssysteem en de KVM-
connectiviteitstechnologie. Black Box is 
uw bron voor een volledige visualisatie- en 
samenwerkingsoplossing.

Wij hebben deze oplossingen ontworpen om:
• Reactietijd en situationeel bewustzijn te 

verbeteren
• Visualisatie in realtime mogelijk te maken
• Delen en samenwerking te verhogen
• Delen en het bedienen van externe apparaten 

mogelijk te maken
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VISUALISATIE

VIDEOWALLPLATFORM

Een videowall is een wand van meerdere schermen, die 
gekoppeld zijn om samen een groter beeld of meerdere 
afbeeldingen weer te geven. Weergave kan met LCD- of LED-
panelen, -tegels, -blokken of -projectieschermen. Een videowall 
kan zo eenvoudig zijn als het weergeven van een beeld van een 
enkele bron dat zich uitstrekt over meerdere schermen. Of het 
kan worden gebruikt voor het weergeven van meerdere beelden 
van meerdere bronnen, waaronder live videofeeds, op meerdere 
schermen.

Radian Flex is de oplossing voor videowallweergave waarmee 
de beperkingen van hardware komen te vervallen en u de 
mogelijkheid hebt om uw videowall af te stemmen op uw 
toepassing. Eenvoudig beheren van wat, waar, wanneer en hoe 
content wordt weergegeven.

100% softwaregebaseerd
Geen specifieke hardware vereist, waardoor u tijd  
en geld bespaart. 

Schaalbaar en toekomstbestendig
Onbeperkt schaalbaar videowallsoftwareplatform dat kan
voldoen aan de toekomstige vraag naar meer eindpunten, 
zonder risico op veroudering.

Onbeperkte resolutie
Perfecte weergave van elke resolutie of schermoutput, 
ongeacht of het 4K van vandaag met een toonaangevende 
1 miljard pixels is of 8K van morgen. Er is geen beperking 
van de bronresolutie of het aantal schermen waarop u kunt 
weergeven.

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/RADIANFLEX

RADIAN FLEX PRO 
PRIMAIRE CONTROLLER

RADIAN XT HD OF RADIAN XT UHD  OP 
ELK COMPUTERSCHERM

VIDEOWALL

RADIAN FLEX PRO
FAILSAFE  OF  
SECUNDAIRE  
CONTROLLER

GIGABIT NETWERK

RADIAN XD-ZENDER

ESSENTIËLE NODE

RADIAN XD-STREAMER

RADIAN XD IP-STREAMS

RADIAN XM KVM-BEDIENING

INTERNET RADIAN XC

RADIAN   
FLEX CAST

ROUTER (OPTIONEEL)

RADIAN XD
ZENDER

http://www.black-box.eu/publicsafety
http://www.BLACK-BOX.EU/RADIANFLEX


00800-22552269 (CALLBBOX) BLACK-BOX.EU/PUBLICSAFETY 3

THIRD PARTY
Player

SAMSUNG
Display

LG
Display

Display
Content
Commander

Video Wall

OPS
Player

iCOMPEL™
Player

4K PlayerVSC-VPLEX4000

Display

Display

BEDIENING EN DELEN DOOR OPERATOR

REGELSYSTEEM

Een regelsysteem verbindt en regelt alles in uw control 
room: AV-systemen waaronder projectoren, geluid, 
schermen en meer; KVM-systemen; en ruimteregeling 
zoals lichten en zonwering. Focus op het doel en niet op de 
technologie.

CONTROLBRIDGE™
Met ControlBridge kunnen individuele voorinstellingen 
voor control rooms worden aangebracht, bijvoorbeeld 
als gebruikers geen vaste werkplek maar wel een 
specifieke configuratie voor hun bureau nodig hebben 
(toepassingen, toegangsrechten, etc.). In combinatie met 
een KVM-systeem kunnen ploegendienstwisselingen 
op deze manier beter worden beheerd. Ondersteunt 
touchscreengebaseerde bediening, waardoor operators en 
ploegendienstleiders eenvoudiger tussen bronnen kunnen 
schakelen en activiteiten kunnen controleren.

Geïntegreerde AV-bediening en ruimteregeling
Breng het scherm omlaag; dim de verlichting; zet het 
geluid aan; en deel uw presentatie: allemaal met een 
druk op de knop. Lokale/externe automatiserings- en 
bedieningstoegang en bediening van AV, ruimte-
automatisering en andere apparatuur via Ethernet-, seriële, 
IR-, digitale I/O- en relaisverbindingen.

Schaalbaar
Kies control processors voor kleine tot grote toepassingen 
en integreer technologieën die al in gebruik zijn.

Onbeperkte en externe invoerapparaten
Bedien toepassingen met een onbeperkt aantal 
touchscreens, drukknoppen en mobiele apparaten. Met 
behulp van IP-extenders kunt u eenvoudig verbinding 
maken met externe apparaten en deze bedienen.

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/CBRIDGE

DIGITAL SIGNAGE

ICOMPEL®

iCOMPEL is een meertalige webgebruikersinterface waarmee 
een contentkanaal op een volledig scherm of met meerdere 
zones kan worden aangemaakt. Dit hardwaregebaseerde 
contentmanagementsysteem (CMS) voor digital signage 
zorgt voor schaalbaarheid van een tot duizenden gebruikers. 
Eenvoudig genoeg voor de beginnende gebruiker en tevens 
krachtig genoeg voor gebruikers die meer technisch onderlegd 
zijn, met toegang tot geavanceerde functies.

Drag & drop lay-out-editor
Eenvoudig te genereren multimedia-lay-outs, voeg RSS-feeds 
toe, toon live tv en deel social media updates.

Multi-gebruiker beheer
Ondersteunt USB-, bekabelde-, wifi-, 3G- of satellietverbinding
voor handmatige of automatische contentdistributie.

Ad-hoc-contentbeheer
Met de webgebaseerde gebruikersinterface kunnen ad-hoc-
berichten en -gegevens, zoals menu's en locatieschema's, 
eenvoudig worden beheerd.

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/ICOMPEL
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VM SWITCHING & EXTENSIE
KVM (toetsenbord, video, muis) bedient, schakelt en beheert
meerdere pc's met één enkel toetsenbord, beeldscherm 
en muis. KVM-switches geven de gebruiker toegang tot 
meerdere doelapparaten, zoals processoren, videowalls, 
servers en andere bronnen. KVM verbetert werkstromen 
op het werkstation, met flexibele bediening van visuele- en 
randapparatuurelementen. Switching en extensie zorgen voor 
effectief beheer van systemen en gegevensstromen bij inzet bij 
noodgevallen, politiecentra en security operations centers.

EMERALD™ 4K KVM OVER IP
Emerald levert haarscherpe HD- of 4K-video over een IP-
netwerk, een directe verbinding of beide. Het ondersteunt 
elke combinatie en elk aantal fysieke en virtuele desktops en 
servers met True USB-emulatie.

Externe, out-of-band toegang tot computers en servers
Toegang tot en beheer van een onbeperkt aantal pc's en 
servers.

4K-over-IP KVM-matrixswitching
High-performance, Secure KVM- en AV-routing van 4K60
DisplayPort1.2- en HD DVI-video.

Connectiviteit van fysieke en virtuele machines
Ondersteunt gevirtualiseerde IT-infrastructuur door
operators te verbinden met fysieke en virtuele machines 
(VMware®, Microsoft®, Citrix®).

Geavanceerde netwerkbewaking en -beveiliging
Met de Boxilla™ KVM System Manager kunt u controle van 
gebruikerstoegang instellen, bandbreedte bewaken, 
automatische beveiligingswaarschuwingen ontvangen en 
meer.

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/EMERALD

DKM
DKM is een schaalbaar, flexibel, betrouwbaar, modulair KVM-
systeem dat wereldwijd succesvol ingezet is in honderden 
cruciale control rooms. DKM zorgt voor extensie van high-
performance video- en randapparatuursignalen en kan worden 
aangepast aan veranderende systemen en technologie 
met een enorm aantal opties voor redundantie: ventilators, 
PSU's, koppelingen en chassis. High rack density en high 
performance video zonder kwaliteitsverlies tot 4K60.

Hoge resolutie en multi-monitor-ondersteuning
Resolutie tot 4K op 60 Hz en 10-bit kleur (DisplayPort);
ondersteunt single-/multi-monitor operatordesktops.

Gebruiksgemak en automatisering
Bediening via sneltoetsen, OSD, USB-knoppen, touchscreen.

Vereenvoudig installatie en wijzigingen
Verbind elke transmitter- of receiververbinding met elke 
centrale matrixpoort; hot-swappable kaarten voor maximale 
beschikbaarheid.
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SERVERS
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MACHINES
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DKM TX VERBONDEN 
 MET EEN EMERALD RX 
 ZORGT VOOR TOEGANG 
TOT  VM’S VIA DKM OSD

EMERALD-TOEPASSING

DKM-TOEPASSING

Ingebouwde glide&switch-ondersteuning
Schakel direct tussen bronnen door de cursor van het ene naar 
het andere scherm te verplaatsen.

Ideaal voor 24/7-toepassingen
Redundante stroomvoorziening voor chassis, zenders
en ontvangers

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/DKM

http://www.black-box.eu/publicsafety
http://www.BLACK-BOX.EU/Emerald
http://www.BLACK-BOX.EU/dkm
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DCX
De DCX matrixswitch-reeks omvat flexibele, snelle en 
betrouwbare 10- of 30-poorts digitale, high-performance, direct-
connect KVM-matrixswitches die ontworpen zijn voor kleinere 
toepassingen voor meerdere gebruikers en ondersteunt 
HD-video, audio en USB. Plaats uw cruciale hardware in 
een veilige en temperatuurgeregelde omgeving, verwijderd 
van het werkstation met behoud van een gewone desktop-
gebruikerservaring.

Snel, betrouwbaar switchen
DCX maakt de overdracht van single-link DVI-video mogelijk tot
1920 x 1200 op 60Hz, met USB HID en embedded audio
over een enkele CAT6-kabel (of hoger).

SAM-modulekoppelingen
De interfacegevoede Server Access Modules (SAM's) verlengen 
DVI-, DisplayPort- of VGA-signalen en USB over standaard 
CATx-bekabeling van individuele servers naar de centrale 
switch en de receivers verbinden eindgebruikerstations met de 
centrale switch.

Intuïtieve grafische gebruikersinterface
Videosynchronisatie voor één of meerdere 
weergavetoepassingen, waaronder touchscreens met 
thumbnail preview waardoor weergave en schakelen tussen
meerdere schermen en on-screen menu's eenvoudiger wordt.

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/DCX

FREEDOM II KM-SWITCH
Met de Freedom II KM-switch kan een gebruiker met een USB
toetsenbord/-muis eenvoudig toegang krijgen tot grote
hoeveelheden informatie en deze beheren. Bedien tot
acht USB-computersystemen en acht schermen in een 
opstelling, waardoor tijd en geld bespaard kunnen worden, 
terwijl bureauruimte wordt vrijgemaakt en het werk wordt 
vereenvoudigd.

Glide&switch-technologie
Met Freedom II kan een gebruiker snel switchen tussen 
poorten door de cursor tussen vier werkstations te verplaatsen 
met slechts een muis en toetsenbord.

Deel randapparatuur
Twee onafhankelijke USB-poorten zorgen ervoor dat gebruikers 
kunnen switchen tussen twee USB-randapparaten en deze 
kunnen delen. Freedom II heeft ook
acht computer-USB-poorten en twee toetsenbord/
muis-poorten.

Gebruiksgemak
Een ingebouwde webserver zorgt voor eenvoudige configuratie
en systeembeheer.

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/FREEDOMII
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KVM SYSTEM MANAGER

Met een KVM System Manager kunnen diverse
signaalextensieoplossingen verbonden en beheerd worden, 
waardoor veilige toegang op afstand tot een onbeperkt aantal 
eindpunten - computers en virtuele machines - mogelijk wordt 
gemaakt vanaf één intuïtief toegangspunt. KVM System 
Managers geven u volledige bewaking en controle over niet 
alleen apparaten, maar het gehele KVM- en AV/IT-systeem in 
uw bedrijf.

BOXILLA™
Boxilla is een eenvoudig te gebruiken platform, dat ontworpen 
is voor enterprise KVM-omgevingen. Black Box biedt flexibele
licentie-opties, waarmee u van 25 tot duizenden eindpunten, 
gebruikers of verbindingen kunt beheren. Boxilla en Emerald™ 
Unified KVM kunnen ook worden gebruikt om uw DKM-
systeem buiten privénetwerken verder uit te breiden. Als de 
drie platformen samenwerken, kunt u direct elke server op uw 
netwerk bereiken, wat de productiviteit ten goede komt.

Prestatiemonitoring
Proactieve diagnose en aanpak van potentiële
prestatieproblemen voordat deze ontstaan.

Eenvoudig in het gebruik
Zorg voor efficiënte upgrades voor duizenden externe
eindpuntapparaten met één klik.

Beveiligingsbeheer
Beveiligingsinterface-dashboard met real-time 
waarschuwingen en alarm als iemand probeert 
beveiligingsprofielen te omzeilen.

Kijk voor meer informatie op BLACK-BOX.EU/BOXILLA

http://www.black-box.eu/publicsafety
http://www.BLACK-BOX.EU/boxilla
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WAAROM BLACK BOX 

COMPLEET PORTFOLIO
Black Box is een one-stop-shop voor KVM-, video-, multimedia-,
netwerk- en gegevens/voedingsinfrastructuuroplossingen.

KENNISCENTRUM
Ons hoogopgeleide team voor technische ondersteuning staat 
24/7 voor u klaar als u systeemproblemen hebt.

VOORGECONFIGUREERDE OPLOSSINGEN
Als u uw apparatuur ontvangt, dan hoeft u deze alleen nog 
maar te installeren. We leveren KVM- en videowalloplossingen 
die gemaakt zijn op basis van exacte specificaties. Onze 
producten zijn indien gewenst ook van labels voorzien, 
waardoor ze bij levering eenvoudiger te identificeren zijn.

BEZICHTIGINGEN EN ON-SITE SURVEYS
Onze experts zijn beschikbaar om uw bedrijf te bezoeken en
oplossingen aan te bevelen die passen bij uw behoeften.

SYSTEEMBEOORDELING EN OPLOSSINGSONTWERP
Onze technici brengen uw KVM- en videowalloplossingen in 
kaart, gebaseerd op de apparatuur die u wilt verbinden.

DEMONSTRATIES OP LOCATIE
Eerst proberen, dan kopen. We kunnen u een testdemonstratie 
sturen waarmee u kunt zien hoe KVM en videowalls werken
binnen uw omgeving.

VISIO-STENCILS
Gebruik onze gratis Microsoft Visio stencils voor de planning 
van de ideale netwerk- of infrastructuurconfiguratie voor uw 
toepassing.

SERVICE LEVEL AGREEMENTS
Het aanbod van Service Level Agreements van Black Box 
biedt 24/7 technische ondersteuning via telefoon, chat en 
e-mail; vooruitlopende aanvulling van vervangingsonderdelen, 
softwareupdates en -upgrades, producttraining en dedicated 
toepassings- en supporttechnici.

http://www.black-box.eu/publicsafety
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