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In het programma Configuration Manager heeft u
toegang tot alle apparaten en softwarecomponenten in
uw CCTV-netwerk.
Configuration Manager wordt geleverd met een
aangepaste gebruikersinterface en bevat een aantal
verbeteringen op het gebied van bruikbaarheid en
vereenvoudigingen die samen een nieuwe en betere
gebruikerservaring bieden.
Het programma biedt flexibiliteit op het gebied van het
aanpassen van het formaat voor de verschillende
werkgedeelten van het scherm en de mogelijkheid om
te kiezen tussen venster- en tabelweergave. De
weergave is aan te passen voor wat betreft de
plaatsing van het navigatiemenu alswel de dynamische
plaatsing van de werkvensters op basis van de
beeldverhouding van het scherm en de beschikbare
ruimte.
Naast verbeteringen aan de apparaatstructuur zoals
filterfuncties en duidelijkere pictogrammen, is ook de
cameraweergave verder geïntegreerd voor
meervoudige selectie tot op cameraniveau, ook op
meerkanaals apparaten.
Functies
Configuration Manager biedt de volgende functies (de
beschikbaarheid hiervan hangt af van de omgeving
waarin het programma wordt gebruikt):

u

Gratis configuratieprogramma

u

Toegang tot alle apparaten in uw netwerk met
ondersteuning van alle Bosch videoproducten en
ONVIF producten

u

Inclusief MicroCA voor het lokaal creëren en
afhandelen van certificaten

u

Gebruikers- en rechtenbeheer

u

Altijd actueel dankzij frequente updates

Netwerkscan
Deze functie registreert automatisch alle compatibele
apparaten die in een netwerk aanwezig zijn, zoals
camera's of videozenders (bijvoorbeeld VIDEOJET
encoder), video-ontvangers (bijvoorbeeld VIDEOJET
encoder) of VRM Video Recording Manager.
Systeemintegratie met apparaten
De ingebruikname van het systeem, eerste instelling en
uitbreiding worden slechts een kwestie van enkele
klikken dankzij diverse importfuncties, zoals de import
van CSV-bestanden of Project Assistant-bestanden.
Gebruik de functie Apparaattoewijzer in Configuration
Manager om eenvoudig apparaten toe te wijzen aan
systemen en uw apparaatstructuur in te delen.
Apparaatinformatie en -configuratie
Configuration Manager toont (vergelijkbaar met de
webbrowserweergave van IP-apparaten, maar voor al
uw apparaten in het netwerk) de huidige configuratie
voor elk apparaat en stelt u in staat de instellingen te
wijzigen.
Eenvoudigere toegang tot apparaten
De functie Schermafbeelding scannen geeft een
overzicht van alle camera's die videogegevens leveren.
De schermafbeeldingen kunnen worden gebruikt voor
identificatie van de camera en het apparaat en geven
directe toegang tot die bepaalde camera of dat
apparaat.

2 | MFT-CM Configuration Manager

Meervoudige configuratie
U kunt gebruik maken van Configuration Manager om
individuele instellingen (waaronder tijdinstellingen)
voor meerdere apparaten gelijktijdig uit te voeren. Zo
kunt u grote systemen sneller configureren.
Tabelweergave
Hiermee kunt u specifieke parameterinstellingen voor
de geselecteerde apparaten maken. Zo beschikt u over
een snel overzicht van de instellingen die voor u van
belang zijn en kunt u deze informatie met één druk op
een knop exporteren voor archivering.
Aangepaste tabellen maken door de gebruiker
gespecificeerde export en import van
apparaatparameters mogelijk.
Bewaking apparaatstatus
Dit geeft u een snel overzicht van de status van de
geselecteerde apparaten, zoals encoderbelasting en
netwerkverbindingstype.
MicroCA
De MicroCA-functionaliteit van Configuration Manager
vergemakkelijkt het beheer van kleine tot middelgrote
systemen door apparaat- en gebruikersverificatie op
basis van certificaten te implementeren.
Certificaatgebaseerde verificatie biedt u de
mogelijkheid gesloten systemen met een zeer hoge
beveiliging tegen toegang door kwaadwillenden samen
te stellen. Met dit certificeringsmechanisme kunt u
gedistribueerde camerasystemen instellen die het
beveiligingsniveau 3 van de FIPS-140-2-norm bereiken.
Offline werken
Configuration Manager stelt u in staat om de
instellingen voor de geselecteerde apparaten offline
uit te voeren. Tijdens bedrijf worden de
configuratiegegevens van de apparaten naar uw
computer verzonden waar ze offline kunnen worden
bewerkt.
Deze functie kan ook worden gebruikt om lokaal een
back-up te maken van de configuratiegegevens van de
apparaten. Deze gegevens kunnen naar het nieuwe
apparaat worden verzonden wanneer een apparaat
bijvoorbeeld moet worden vervangen door eenzelfde
type.
Deze functionaliteit is uitgebreid met de opdracht
Vervangen. Vervangen apparaten worden gedetecteerd
en automatische configuratie is mogelijk dankzij de
opgeslagen gegevens.
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Systeem-emulatie
De complete systeemconfiguratie kan worden
opgeslagen als een systeemimage en geëmuleerd met
behulp van een andere Configuration Manager
applicatie. Deze functie helpt u problemen te isoleren
zonder dat het daarbij nodig is om het systeem binnen
te gaan.
Toegang tot licentiebeheer
Bepaalde functies in apparaten waarvoor een licentie
nodig is, zoals Camera Trainer, worden ingesteld met
Configuration Manager.
Meegeleverde onderdelen
Aantal

Component

1

Gratis software

Technische specificaties
Minimale systeemvereisten Configuration Manager
Hardware

Pc

CPU

Dual Core, 3,0 GHz of hoger

RAM

2 GB of meer

Besturingssysteem

Windows 7 SP1, 64-bits
Windows 10, 64-bits

Grafische kaart

raadpleeg MPEG ActiveX 6.3 of VideoSDK 6.3

Ethernet-kaart

100 Mbps

Geluidskaart

Aanbevolen

Software

Microsoft .NET 4.7.1

Vrij geheugen
(installatie)

250 MB (Configuration Manager, VideoSDK)

Bestelinformatie
MFT-CM Configuration Manager

Configuratieprogramma.
Gratis softwaredownload.
Bestelnummer MFT-CM

