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u Maksuton määritystyökalu

u Mahdollistaa verkon kaikkien laitteiden käytön ja
tukee kaikkia Boschin video- sekä ONVIF-tuotteita

u Ohjattu toiminto helpottaa järjestelmän
määrittämistä

u Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallitseminen
Video Client -järjestelmässä

u Tiheät päivitykset pitävät järjestelmän ajan tasalla

Configuration Manager -ohjelmalla voit käyttää kaikkia
CCTV-verkkoon kuuluvia laitteita ja
ohjelmistokomponentteja. Ohjelmassa on ohjattu
määritystoiminto, jolla laitteiden perusmääritykset voi
tehdä nopeasti. Määritykset voi kuitenkin tehdä myös
tavallisen käyttöliittymän avulla.
Configuration Manager 5.0 -järjestelmän käyttöliittymä
on uusittu. Sen käytettävyyteen on tehty lukuisia
parannuksia ja helpotuksia, joten käyttäjäkokemus on
entistäkin parempi.
Järjestelmä tuo laitepuuhun lisätoimintoja, kuten
suodatustoiminnot ja selkeämmät kuvakkeet. Lisäksi
kameranäkymä on integroitu paremmin, jotta useita
yksittäisiä kameroita voi valita myös monikanavaisissa
laitteissa.

Perustoiminnot

Configuration Manager -järjestelmässä on seuraavat
toiminnot (niiden saatavuus vaihtelee käytettävän
ohjelman mukaan):

Verkkotarkistus
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti kaikki
verkossa olevat yhteensopivat laitteet, kuten kamerat
tai videolähettimet (esim. VIDEOJET -lähetin),
videovastaanottimet (esim. VIDEOJET -vastaanotin) tai
VRM Video Recording Manager -laitteet.

Laitteen tiedot ja kokoonpano
Configuration Manager -järjestelmän näkymä vastaa
verkkoselaimen näkymää muuten, mutta siinä näkyvät
kaikki verkkosi laitteet ja jokaisen laitteen nykyiset
määritykset. Voit muuttaa siinä laitteiden asetuksia.

Laitejärjestelmän integroiminen
Configuration Manager -järjestelmän Laitteen valitsin-
toiminnon avulla voit käyttää laitteita Video Client -
laitteiden kanssa.

Ohjattu kokoonpanon määritys
Ohjattu kokoonpanon määritys auttaa sinua
määrittämään kaikki laitteet peruskäyttöä varten
laajoissakin järjestelmissä vain muutamalla vaiheella.

Usean laitteen kokoonpanot
Configuration Manager -kokoonpanonhallinnalla voi
määrittää samanaikaisesti useiden laitteiden yksittäisiä
asetuksia (kuten aika-asetuksia), mikä nopeuttaa
laajojen järjestelmien määrittämistä.

Helpompi pääsy laitteisiin
Kuvatarkistus-toiminnossa näkyvät kaikki kuvatietoja
lähettävät kamerat. Kuvakaappauksia voi käyttää
kameran ja laitteen tunnistamiseen, ja niiden avulla voi
käsitellä kyseistä kameraa tai laitetta suoraan.



Taulukkonäkymä
Voit luoda valituille laitteille omat parametriasetukset.
Näet nopealla silmäyksellä itsellesi tärkeät asetukset ja
voit arkistoida tiedot yhdellä painikkeen painalluksella.

Laitetilan valvonta
Näet nopeasti myös valittujen laitteiden tilan, kuten
verkkoliitännän lähetinkuormituksen ja tyypin.

Työskentely offline-tilassa
Configuration Manager -kokoonpanonhallinnalla voi
määrittää valittujen laitteiden asetuksia offline-tilassa.
Kun laitteet ovat toiminnassa, niiden määritystiedot
siirretään tietokoneeseen, jossa niitä voi muokata
offline-tilassa.
Toiminnolla voi myös varmuuskopioida laitteiden
määritystiedot paikallisesti. Jos tietty laite on
esimerkiksi korvattava toisella saman tyypin laitteella,
nämä tiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen.
Tätä toimintoa voi laajentaa Vaihto-komennolla.
Korvaavat laitteet havaitaan, ja niiden asetukset
määritetään automaattisesti tallennettujen tietojen
ansiosta.

Järjestelmäemulointi
Koko järjestelmän määritykset voi tallentaa
järjestelmäkuvaksi, jota voi käyttää muissa
Configuration Manager -sovelluksissa. Tämä toiminto
auttaa tunnistamaan ongelmat ilman pääsyä itse
järjestelmään.

Lisenssien hallinta
Lisenssiä edellyttävät laiteohjelmistomoduulit, kuten
IVA (Intelligent Video Analysis), määritetään
Configuration Manager -toiminnolla.

Video Client - käyttäjien hallinta
Configuration Manager -toiminnolla hallitaan
kameroihin, ominaisuuksiin ja muihin resursseihin
liittyviä käyttäjätilejä ja käyttöoikeuksia. Video Client -
järjestelmään sulautettu toiminto käynnistyy
automaattisesti uudessa asennuksessa ja aloittaa
ohjatun toiminnon heti, kun alustamattomat laitteet on
havaittu.
Configuration Manager -järjestelmän voi suojata
salasanalla, jotta järjestelmää ei voi muuttaa luvatta.
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