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u A moduláris szerkezet megkönnyíti olyan biztonsági
megoldás kiépítését, amely pontosan megfelel az Ön
követelményeinek

u A frissítési lehetőség számos korábbi verzióról
hosszú távú védelmet nyújt beruházása számára.

u Az OPC kompatibilitás révén zökkenőmentes
illeszkedést biztosít a Bosch vagy harmadik fél
rendszerei számára

Ez az adatlap az Ön BIS-verziójához megrendelhető
bővítéseket tartalmazza.

• A BIS 4.0-s és újabb verzióit futtató környezeteket
egyszerűen kiegészítheti új funkciókkal úgy, hogy
megrendeli ezeket a Bosch helyi képviseletétől a
szokásos módon, kihagyva a már meglévő licenceket,
például az alaplicenceket.

• A BIS 2.x és 3.x rendszerekről a 4.x-es verzióra való
áttéréshez a megfelelő BIS-verzióváltó terméket (BIS-
BUPG-2XTO40 vagy BIS-BUPG-30TO40, illetve a 4.x-es
verzióhoz igényelt új funkciókat kell megrendelni.

Főbb funkciók

Riasztáskezelési csomag
Ez a csomag a következő funkciókat tartalmazza:

• Üzenetelosztás
Lehetővé teszi terjesztési útvonalak alkalmazását, ami
akkor lép érvénybe, ha például egy kezelő vagy
kezelőcsoport nem nyugtáz egy riasztási üzenetet
meghatározott időn belül. Ilyen forgatókönyv esetén a
BIS épületfelügyeleti rendszer az üzenetet
automatikusan a következő kezelőcsoporthoz
továbbítja a terjesztési útvonalon.

• Időzítő
Lehetővé teszi a parancsok időzítő által vezérelt
végrehajtását, és az ütemterv-érzékeny
riasztáskezelési eljárásokat.

• Kezelői riasztás

Lehetővé teszi próbariasztások manuális kiváltását a
helyszínfáról ellenőrzés vagy biztonsági gyakorlat
céljából. A valódi riasztásokhoz hasonlóan ezeket a
szimulált riasztásokat és ezek kezelését is rögzíti az
eseménynapló.

• Alkalmazásindító
Engedélyezi az operációsrendszer-parancsok (pl.
bármilyen .EXE fájl behívása) tárolását a BIS
épületfelügyeleti rendszerben, paraméterezéssel és
ütemezett végrehajtással. Ilyen jellemző alkalmazás
lehet a rendszer automatikus mentése minden nap
hajnali 2 órakor.

További részleglicenc
A részleg funkció lehetővé teszi a nagy telephelyek/
épületek megosztását önálló felek között, mindegyik
részlegnek testreszabott nézeteket (felhasználói
felület, eseménynapló), rendszer-hozzáférést és
vezérlési funkciókat biztosítva. A magán részlegeket
csak azok kijelölt kezelőcsoportjai láthatják, míg az
alapértelmezett közös részlegek tagjait/eszközeit az
összes kezelő láthatja. Egyenként további részlegek
vásárolhatók.

További kezelői ügyféllicenc
A kezelői ügyféllicencek száma meghatározza, hogy
hány kezelő dolgozhat egy időben a rendszerben.



N x 100 érzékelési pont
További, érzékelési pontokhoz tartozó licenc a teljes
BIS rendszerre, valamint az Automation Engine és a
Video Engine (Allegiant mátrix esetén) kiegészítő
csomagokra. A licencelt érzékelési pontok száma 100-
as lépésközönként választható. Az érzékelési pontokra
mind a Bosch, mind más gyártók alrendszereinek
szüksége van – ilyenek például a tűz- és behatolásjelző
LSN-érzékelők, valamint az Allegiant (LTC) kamerái és
más szenzorai.

N x 1000 érzékelési pont
Ugyanúgy, mint fent, csak 1000 darabonként.

Rendelési információ

BIS verzióváltás a 3.0-s verzióról a 4.x-es verzióra
A két megadott verzió közötti áttérést lehetővé tevő
licenc.
Rendelésszám BIS-BUPG-30TO40

BIS verzióváltás a 2.x-es verzióról a 4.x-es verzióra
A két megadott verzió közötti áttérést lehetővé tevő
licenc.
Rendelésszám BIS-BUPG-2XTO40

BIS 4.1 riasztáskezelési csomag
Licenc az adott funkció BIS rendszerbe illesztéséhez
Rendelésszám BIS-FGEN-AMPK41

BIS 4.1 – 1 további kezelői kliens
Licenc az adott funkció BIS rendszerbe illesztéséhez
Rendelésszám BIS-XGEN-1CLI41

BIS 4.1 – 1 további részleg
Licenc az adott funkció BIS rendszerbe illesztéséhez
Rendelésszám BIS-XGEN-1DIV41

BIS 4.1 – multiszerver-csatlakozás szerverenként
Licenc az adott funkció BIS rendszerbe illesztéséhez
Rendelésszám BIS-FGEN-MSRV41

BIS 4.1 – BVMS-kapcsolat
Licenc az adott funkció BIS rendszerbe illesztéséhez
Rendelésszám BIS-FGEN-BVMS41

AUE 4.1 – további 100 érzékelési pont
Licenc az adott funkció BIS rendszerbe illesztéséhez
Rendelésszám BIS-XAUE-100P41

AUE 4.1 – további 1000 érzékelési pont
Licenc az adott funkció BIS rendszerbe illesztéséhez
Rendelésszám BIS-XAUE-1KP41
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