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u Darmowe narzędzie do konfiguracji

u ONVIF Dostęp do wszystkich urządzeń w sieci
obsługujących urządzenia wizyjne firmy Bosch oraz
urządzenia ONVIF

u Kreator ułatwiający konfigurację systemu

u Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w
ramach programu Video Client

u Zawsze najnowsza wersja dzięki częstym
aktualizacjom

W programie Configuration Manager użytkownik ma
dostęp do wszystkich urządzeń i elementów
oprogramowania znajdujących się w sieci CCTV.
Program zawiera kreatora konfiguracji, który umożliwia
szybką konfigurację podstawową urządzeń. Istnieje
jednak możliwość przeprowadzenia konfiguracji przez
normalny interfejs użytkownika.
Program Configuration Manager 5.0 został wyposażony
w ulepszony interfejs użytkownika, który dzięki wielu
usprawnieniom i uproszczeniom w zakresie
zastosowań stał się bardziej przyjazny użytkownikowi.
Poza udoskonaleniami dotyczącymi drzewa urządzeń,
takimi jak funkcje filtra i bardziej wyraźne ikony,
dokonano głębszej integracji pola widzenia i teraz
możliwy jest wybór wielu urządzeń również na
poziomie kamer, także w urządzeniach
wielokanałowych.

Podstawowe funkcje

Program Configuration Manager oferuje następujące
funkcje (ich dostępność zależy od środowiska, w
którym program jest używany):

Skanowanie sieci
Funkcja ta automatycznie wykrywa wszystkie
kompatybilne urządzenia dołączone do sieci, np.
kamery, nadajniki wizyjne (np. nadajnik VIDEOJET),
odbiorniki wizyjne (np. dekoder VIDEOJET) lub
urządzenia VRM Video Recording Manager.

Informacja o urządzeniu i konfigurowanie urządzenia
Program Configuration Manager pokazuje aktualną
konfigurację każdego urządzenia i umożliwia zmianę
ustawień, a widok na ekranie jest porównywalny z
widokiem przeglądarki internetowej i obejmuje
wszystkie urządzenia w sieci.

Integrowanie urządzeń z systemem
Dzięki funkcji Alokator urządzeń urządzenia
Configuration Manager możliwe jest uzyskanie dostępu
do wszystkich urządzeń w ramach programu
Video Client.

Kreator konfiguracji
Kreator Kreator konfiguracji ułatwia szybkie
skonfigurowanie podstawowych funkcji
eksploatacyjnych wszystkich urządzeń, nawet w
przypadku rozległych systemów.



Konfigurowanie wielu urządzeń
Za pomocą programu Configuration Manager można
równocześnie konfigurować ustawienia wielu urządzeń
(np. ustawienia czasu), co umożliwia szybszą
konfigurację dużych systemów.

Uproszczony dostęp do urządzeń
Funkcja Przegląd ujęć udostępnia podgląd wszystkich
kamer, które przesyłają sygnał wizyjny. Pojedyncze
ujęcia mogą być użyte do identyfikacji kamery i
urządzenia oraz dają bezpośredni dostęp do wybranej
kamery lub urządzenia.

Widok tabeli
Umożliwia wprowadzenie określonych ustawień
parametrów w wybranych urządzeniach. Umożliwia
szybki podgląd interesujących użytkownika ustawień i
pozwala na wyeksportowanie tych informacji do
archiwum za pomocą jednego przycisku.

Monitor stanu urządzenia
Umożliwia szybki podgląd stanu wybranych urządzeń,
na przykład obciążenia nadajników i rodzaju
połączenia sieciowego.

Praca offline
Program Configuration Manager umożliwia
konfigurowanie ustawień wybranych urządzeń w trybie
offline. Podczas pracy dane konfiguracyjne urządzeń są
przesyłane do komputera, gdzie mogą zostać poddane
edycji w trybie offline.
Ta nowa funkcja może być także wykorzystana do
lokalnej archiwizacji danych konfiguracyjnych
urządzeń. Jeśli na przykład urządzenie wymaga
wymiany na nowe tego samego typu, dane te można
przesłać do nowego urządzenia.
Polecenie Wymiana pozwala rozszerzyć zakres
działania tej funkcji. Wymienione urządzenia są
wykrywane, a automatyczna konfiguracja jest możliwa
dzięki zapisanym danym.

Emulacja systemu
Kompletną konfigurację systemu można zapisać w
postaci obrazu systemu i emulować działanie tego
systemu przy użyciu osobnej aplikacji programu
Configuration Manager. Funkcja ta ułatwia
identyfikację problemów bez konieczności korzystania
z właściwego systemu.

Dostęp do zarządzania licencjami
Moduły oprogramowania układowego wymagające
licencji, takie jak IVA (Inteligentna analiza obrazu), są
konfigurowane za pomocą programu Configuration
Manager.

Video Client — zarządzanie przez użytkownika
Program Configuration Manager umożliwia zarządzanie
kontami użytkowników i uprawnieniami związanymi z
dostępem do kamer, funkcji oraz innych zasobów. Jest
on wbudowany w program Video Client i
automatycznie uruchamiany w każdej nowej instalacji.
Program uruchamia także kreatora po wykryciu
niezainicjalizowanych urządzeń.

Program Configuration Manager może być chroniony
hasłem, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom
dokonywanie zmian w systemie.
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