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Configuration Manager programında, CCTV ağınızdaki
tüm cihazlara ve yazılım bileşenlerine erişebilirsiniz.
Configuration Manager, yeni ve daha iyi bir kullanıcı
deneyimi sağlamak amacıyla çeşitli kullanılabilirlik
iyileştirmeleri ve basitleştirmelere sahip, yeniden
tasarlanmış yeni bir kullanıcı arayüzüyle sunulur.
Bu, ekranın çeşitli çalışma bölümlerini boyutlandırma
konusunda esneklik sağlar ve pencere ile tablo
görünümü arasında seçim yapmayı sağlar. Görünümü,
hem gezinme menüsü yerleşimine hem de çalışma
pencerelerinin ekran en-boy oranına ve kullanılabilir
alana göre dinamik konumlandırmasına uyarlanabilir.
Cihaz ağacında, cihaz filtreleme benzeri işlevlerdeki
geliştirmeler ve simgelerin daha anlaşılır olmasının yanı
sıra kamera sekmesi, çok kanallı cihazlarda da kamera
seviyesine kadar inen çoklu seçime izin verecek şekilde
derinlemesine entegre edilmiştir.
İşlevler
Configuration Manager aşağıdaki işlevleri sağlar (bu
işlevlerin kullanılabilirliği programın kullanıldığı ortama
bağlıdır):

u

Ücretsiz yapılandırma aracı

u

Tüm Bosch video ürünleri ile ONVIF ürünleri için
sağlanan destekle ağınızdaki tüm cihazlara erişim

u

Yerel sertifika oluşturma ve kullanma için MicroCA
içerir

u

Kullanıcı ve ayrıcalık yönetimi

u

Sık güncellemeler sayesinde her zaman en son
teknolojiye sahip

Ağ taraması
Bu işlev bir ağda bulunan kamera veya video gönderici
(ör. VIDEOJET video kodlayıcı), video alıcı (ör.
VIDEOJET video kod çözücü) veya
VRM Video Recording Manager gibi uyumlu tüm
cihazları otomatik olarak algılar.
Cihazların sisteme entegrasyonu
CSV veya Project Assistant dosyaları olarak içe
aktarma gibi çeşitli içe aktarma işlevleri sistemi
faaliyete alma, ilk ayar ve genişletmeyi birkaç
tıklatmayla yapılabilir hale getirir. Cihazları sistemlere
kolayca atamak ve cihaz ağacınızı düzenlemek için
Configuration Manager'da Cihaz tahsis edici işlevini
kullanın.
Cihaz bilgileri ve yapılandırma
IP cihazların web tarayıcısı görünümüyle benzerlik
gösteren ancak ağdaki tüm cihazlarınız için geçerli olan
Configuration Manager, her cihazın mevcut ayarlarını
gösterir ve ayarları değiştirmenize imkan tanır.
Cihazlara daha kolay erişim
Ekran görüntüsü işlevi, video verileri sağlayan tüm
kameraların genel bir görünümünü sağlar. Ekran
görüntüleri, kamera ve cihazı tanımlamak için
kullanılabilir ve söz konusu kameraya veya cihaza
doğrudan erişim sağlar.
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Çoklu konfigürasyon
Configuration Manager uygulaması, birden fazla cihazın
tümünün ayarlarını (örn. saat ayarları) eşzamanlı olarak
değiştirmek için kullanabilir, böylece büyük
sistemlerde konfigürasyon işlemlerini daha hızlı
yapabilirsiniz.

Sistem emülasyonu
Tam sistem konfigürasyonu, sistem görüntüsü olarak
kaydedilebilir ve farklı bir Configuration Manager
uygulaması kullanılarak emüle edilebilir. Bu işlev,
gerçek sisteme erişmek zorunda kalmadan sorunları
çözmenize yardımcı olur.

Tablo görünümü
Seçili cihazlar için belirli parametre ayarları
derlemenize imkan verir. Bu, ilgilendiğiniz ayarlara hızlı
bir genel bakış sunar ve bu bilgileri arşivlemek üzere
bir düğmeye basarak aktarmanızı sağlar.
Özel tablolar, cihaz parametrelerine ilişkin kullanıcı
tarafından belirtilen dışa ve içe aktarma işlemlerine
imkan tanır.

Lisans yönetimine erişim
Camera Trainer gibi lisans gerektiren cihazlardaki bazı
özellikler Configuration Manager kullanılarak ayarlanır.

Aygıt Durumu İzleme
Video kodlayıcı yükü ve ağ bağlantısı türü gibi seçili
cihazların durumuyla ilgili hızlı bir genel bakış sağlar.
MicroCA
Configuration Manager MicroCA işlevi, sertifika cihaz
kimlik denetimi ve sertifika tabanlı kullanıcı kimlik
denetimi dağıtan küçük ve orta ölçekli sistemlerin
yönetilmesini kolaylaştırır.
Sertifika tabanlı kimlik denetimi, kötü amaçlı erişime
karşı çok yüksek koruma sağlayan kapalı sistemler
oluşturmanıza imkan tanır. Bu sertifika mekanizması,
FIPS-140-2 standardının 3. güvenlik düzeyine ulaşan
dağıtılmış kamera sistemleri kurmanızı sağlar.
Çevrimdışı çalışma
Configuration Manager seçili cihazların ayarlarını
çevrimdışı olarak yapabilmenize olanak tanır. Çalışma
sırasında cihazların konfigürasyon verileri, çevrimdışı
olarak düzenleyebilmeniz için bilgisayarınıza aktarılır.
Bu işlev aynı zamanda cihazların konfigürasyon
verilerini yerel olarak yedeklemek için kullanılabilir.
Örneğin bir cihazın aynı tipte bir başkasıyla
değiştirilmesi gerekiyorsa bu veriler yeni cihaza
aktarılabilir.
Bu işlev Değiştirme komutuyla genişletilmiştir.
Kaydedilmiş veriler sayesinde değiştirilen cihazlar
algılanır ve otomatik konfigürasyon mümkün olur.
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Birlikte verilen parçalar
Miktar

Bileşen

1

Ücretsiz yazılım

Teknik özellikler
Minimum sistem gereksinimleri Configuration Manager
Donanım

Kişisel Bilgisayar

CPU

Dual Core, 3.0 GHz veya üstü

RAM

2 GB veya üstü

İS

Windows 7 SP1, 64 bit
Windows 10, 64 bit

Grafik kartı

bkz. MPEG ActiveX 6.3 veya VideoSDK 6.3

Ethernet kartı

100 Mb/sn.

Ses kartı

Önerilen

Yazılım

Microsoft .NET 4.7.1

Boş bellek (kurulum)

250 MB (Configuration Manager, VideoSDK)
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