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u Ingyenes konfigurációs eszköz

u A hálózatán belüli összes eszköz elérése az összes
Bosch videotermék és ONVIF termék támogatásával

u Varázsló az egyszerű rendszerkonfigurációhoz

u Felhasználó- és jogosultságkezelés a Video Client
szoftverhez

u Mindig korszerű a gyakori frissítéseknek
köszönhetően

A Configuration Manager programban hozzáférhet a
CCTV hálózatban lévő összes eszközhöz és
szoftverelemhez. A program konfiguráció varázslót
biztosít az eszközök gyors alapszintű
konfigurációjához. Azonban a szokványos felhasználói
felületen keresztül is elvégezhető a konfiguráció.
A Configuration Manager 5.0 egy átdolgozott
felhasználói felülettel rendelkezik, amely számos
használhatósággal kapcsolatos fejlesztést és
egyszerűsítést tartalmaz az új és jobb felhasználói
élmény érdekében.
Az eszközfán kivitelezett fejlesztések (pl. szűrőfunkciók
és áttekinthetőbb ikonok) mellett a kamera nézetet
mélyebb szinten integrálták, így a kamera szintig
terjedő többszörös kijelölés lehetségessé vált
többcsatornás eszközökön is.

Főbb funkciók

A Configuration Manager a következő funkciókkal
rendelkezik (ezek elérhetősége a program használati
környezetétől függ):

Hálózatvizsgálat
A funkció automatikusan érzékeli az összes
kompatibilis hálózati eszközt, pl. kamerákat vagy
videoadókat (pl. VIDEOJET kódoló), videovevőket (pl.
VIDEOJET dekóder) vagy a VRM Video Recording
Manager szoftvert.

Eszközadatok és konfiguráció
A webböngésző nézethez hasonló módon (azonban a
hálózatban lévő összes eszközre vonatkozóan) a
Configuration Manager jelzi minden eszköz aktuális
konfigurációját, és lehetővé teszi a beállítások
módosítását.

Eszköz integrálása a rendszerbe
Az Eszköz hozzárendelése funkcióval a Configuration
Manager rendszerben az eszközök elérhetők lesznek a
Video Client szoftver számára.

Konfigurációs varázsló
A Konfigurációs varázsló segítségével csupán néhány
lépésben valamennyi eszköz alapszintű működése
konfigurálható, még kiterjedt rendszerek esetében is.

Összetett konfiguráció
A Configuration Manager segítségével egyszerre
elvégezheti több eszköz egyedi beállításait (pl.
időbeállítás), így gyorsabban konfigurálhat nagyméretű
rendszereket.

Egyszerűbb hozzáférés az eszközökhöz
A Képernyőkép ellenőrzése funkció betekintést nyújt
az összes videoadattal rendelkező kamerába. A
képernyőképek alapján azonosítható a kamera és az
eszköz, a felhasználó pedig közvetlen hozzáférést kap
az adott kamerához és eszközhöz.



Táblázat nézet
Így lehetővé válik bizonyos paraméterbeállítások
összeállítása kiválasztott eszközökhöz. Ezáltal a fontos
beállítások gyorsan áttekinthetők, az információk
pedig gombnyomásra archiválhatók.

Eszközmeghibásodás-figyelő
Gyors áttekintést kaphat a választott eszközök
állapotáról – pl. a kódoló terheléséről és a hálózati
kapcsolat típusáról.

Offline működés
A Configuration Manager a kiválasztott eszközök
beállításait offline módban is lehetővé teszi. Az
eszközök működése közben konfigurációs adataik
átkerülnek a számítógépre, ahol aztán offline módban
is módosíthatók.
Ez a funkció az eszközök konfigurációs adatainak helyi
biztonsági mentésére is használható. Ha például másik,
azonos típusú eszközre cseréli az adott eszközt, ennek
adatai átvihetők az új eszközre.
Ezt a funkciót a Csere parancs egészíti ki. A rendszer
érzékeli a cserélt eszközöket, melyek konfigurációja a
mentett adatok alapján automatikusan megtörténik.

Rendszeremuláció
A teljes rendszerkonfiguráció elmenthető
rendszerképként; emulálásához egy másik
Configuration Manager alkalmazás szükséges. Ez a
funkció segít a problémák elszigetelésében, anélkül,
hogy hozzá kellene férni az aktuális rendszerhez.

Hozzáférés a licenckezeléshez
A licencet igénylő készülékszoftver modulok – pl. IVA
(Intelligent Video Analysis – Intelligens videotartalom-
elemzés) – a Configuration Manager segítségével
állíthatók be.

Video Client felhasználókezelés
A Configuration Manager felhasználói fiókok és
jogosultságok kezelését vezérli a kamerákhoz,
funkciókhoz és egyéb erőforrásokhoz való
hozzáféréshez. A Video Client szoftverbe ágyazva
automatikusan elindul új telepítés esetén, nem
inicializált eszközök észlelésekor pedig elindítja a
varázslót.
A Configuration Manager jelszavas védelme
megakadályozza a jogosulatlan
rendszermódosításokat.
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