
 

Engineered Solutions | BIS uitbreidingen V4.1

BIS uitbreidingen V4.1
 

www.boschsecurity.nl

 

 

      

u Modulaire structuur die het eenvoudig maakt een
beveiligingsoplossing samen te stellen die exact aan
uw eisen voldoet

u Het upgraden van paden van diverse voorgaande
versies zorgt ervoor dat investeringen hun waarde
op de lange termijn behouden

u OPC-conforme naadloze integratie van systemen van
Bosch of van derden.

In deze datasheet worden de uitbreidingen
weergegeven die kunnen worden besteld voor uw
versie van BIS.

• Als u functies wilt toevoegen aan een BIS installatie V
4.0 of hoger, bestelt u alleen de nieuwe functies bij
uw lokale Bosch-bestelpunt, zoals u dat gewend bent.
U bestelt in dat geval geen licenties die u al bezit,
zoals basislicenties.

• Als u een BIS 2.x of 3.x installatie wilt bijwerken naar
V 4.x, bestelt u het bijpassende BIS Upgrade-product,
BIS-BUPG-2XTO40 of BIS-BUPG-30TO40, plus de
gewenste nieuwe V 4.x-functies.

Basisfuncties

Alarmbeheerpakket
Bundel bestaande uit de functies

• Distributie van meldingen
Hiermee kunnen escalatieroutes worden ingesteld die
in werking treden als bijvoorbeeld een gebruiker of
gebruikersgroep een alarmmelding niet binnen een
bepaalde tijd bevestigt. In een dergelijke situatie
stuurt BIS de melding automatisch door naar de
volgende gebruikersgroep in de escalatieroute.

• Timer
Maakt timer-gestuurde uitvoering van opdrachten en
tijdschema-gevoelige alarmfuncties mogelijk.

• Gebruikersalarm

Voor het handmatig genereren van testalarmen vanuit
de locatiestructuur voor testdoeleinden en
veiligheidsoefeningen. Net als bij echte alarmen
worden deze gesimuleerde alarmen en de afhandeling
ervan opgenomen in het gebeurtenissenlogboek.

• Applicatiestarter
Voor het opslaan van opdrachten van het
besturingssysteem (oproepen van een .EXE-bestand)
in BIS, dat de parameters van deze opdrachten instelt
en ze op geplande tijden uitvoert. Een specifieke
toepassing hiervan is bijvoorbeeld het maken van een
dagelijkse automatische back-up van het systeem om
2 uur 's nachts.

Licentie voor een extra divisie
Met de divisiefunctie kunt u grote terreinen/gebouwen
verdelen over zelfstandige groepen, waarbij iedere
divisie kan beschikken over aangepaste weergaven
(gebruikersinterface, gebeurtenissenlogboek),
systeemtoegang en bedieningsfuncties. Privédivisies
zijn alleen zichtbaar voor de toegewezen
gebruikersgroepen, terwijl de leden/apparaten van de
algemene standaarddivisie zichtbaar zijn voor alle
gebruikers. U kunt extra divisies per stuk aanschaffen.

Client-licentie voor extra gebruiker
Het aantal client-licenties voor gebruikers bepaalt
hoeveel gebruikers tegelijkertijd in het systeem kunnen
werken.



N x 100 detectorpunten
Hiermee wordt een licentie verleend voor extra
detectorpunten voor het volledige Building Integration
System en de extra pakketten Automation Engine en
Video Engine (voor Allegiant matrix), in pakketten van
100. Detectorpunten zijn vereist voor randapparatuur
van Bosch en subsystemen van derden, zoals LSN-
detectoren voor brand- of inbraakdetectie, Allegiant
(LTC)-camera's en -ingangen.

N x 1000 detectorpunten
Idem als hierboven, maar dan in pakketten van 1000
punten.

Bestelinformatie

BIS Upgrade van versie 3.0 naar 4.x
Licentie voor een upgrade van de genoemde versies.
Opdrachtnummer BIS-BUPG-30TO40

BIS Upgrade van versie 2.x naar 4.x
Licentie voor een upgrade van de genoemde versies.
Opdrachtnummer BIS-BUPG-2XTO40

BIS 4.1 - alarmbeheerpakket
Licentie voor het toevoegen van een BIS aan de
opgegeven functie
Opdrachtnummer BIS-FGEN-AMPK41

BIS 4.1 - extra client voor 1 gebruiker
Licentie voor het toevoegen van een BIS aan de
opgegeven functie
Opdrachtnummer BIS-XGEN-1CLI41

BIS 4.1 - 1 extra divisie
Licentie voor het toevoegen van een BIS aan de
opgegeven functie
Opdrachtnummer BIS-XGEN-1DIV41

BIS 4.1 - Multi-Server Connect per server
Licentie voor het toevoegen van een BIS aan de
opgegeven functie
Opdrachtnummer BIS-FGEN-MSRV41

BIS 4.1 - BVMS connectiviteit
Licentie voor het toevoegen van een BIS aan de
opgegeven functie
Opdrachtnummer BIS-FGEN-BVMS41

AUE 4.1 - 100 extra detectorpunten
Licentie voor het toevoegen van een BIS aan de
opgegeven functie
Opdrachtnummer BIS-XAUE-100P41

AUE 4.1 - 1.000 extra detectorpunten
Licentie voor het toevoegen van een BIS aan de
opgegeven functie
Opdrachtnummer BIS-XAUE-1KP41
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