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Met behulp van de CMS7000 Centrale Bewakingssoftware
kan de gebruiker vanaf de pc tot acht DS7400Xi Serie
Inbraakcentrales beheren die via een DS7412 Seriële
Communicatiemodule zijn aangesloten op de pc.

Basisfuncties

Alarmbewakingsfuncties
De status van alle gebruikers en alle zones kan worden
bewaakt met de plattegrond, de gebruikers-/zonetabel of
het lampenpaneel. Voor het aangeven van verschillende
zones worden kleur en tekst gebruikt. Door de gebruiker
gedefinieerde pictogrammen geven het zonetype aan en
veranderen als er in een zone een alarm optreedt.
Gedetailleerde informatie over elke zone kan worden
opgevraagd door met de muis op het pictogram te klikken.

Alarm Inschakelen/Uitschakelen en Uitschakelbeheer
Eén zone, één gebruiker, één gebruikersgroep of alle zones
kunnen in één keer worden in- of uitgeschakeld. Tevens kan
hiervoor in één handeling het alarm worden in- of
uitgeschakeld.

Functies voor Wachtronde-Beheer
Gebruikers kunnen elke willekeurige zone instellen als
wachtronde-controlepunt zonder beperkingen in de
instellingen van de wachtronde-route en het aantal
wachtronde-punten die elke wachtronde-route passeert.
Alarmzones die op de wachtronde-route liggen kunnen
worden ingesteld als automatische uitschakelzones, zodat
de bewaker geen alarm activeert als hij een alarmzone
passeert. Wachtrondes kunnen afzonderlijk of volgens een
schema worden uitgevoerd. De resultaten van de
wachtronde worden geregistreerd en wachtronde-
gebeurtenissen kunnen worden verwerkt als
systeemalarmen.

Functies voor Verwerking van Systeemgebeurtenissen
De CMS7000 kan systeemgebeurtenissen registreren, zoals
het aanmelden van een operator of late wachtronde. Deze
gegevens kunnen worden opgeslagen, doorzocht, afgedrukt
en als back-up worden bewaard.

Beveiliging met een Wachtwoord
Elke gebruiker krijgt een wachtwoord waarmee de
gebruiker en zijn/haar operationele bevoegdheden
geïdentificeerd kunnen worden. Voor elke belangrijke
handeling moet de operator zijn/haar wachtwoord
invoeren. Elke handeling wordt geregistreerd als een
systeemgebeurtenis die gekoppeld is aan de specifieke
gebruiker.
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▶ Voorziet in alarmbewakingsfuncties

▶ Voorziet in functies voor het inschakelen/uitschakelen
van het alarm en uitschakelbeheer.

▶ Voorziet in functies voor wachtrondebeheer

▶ Voorziet in functies voor gebeurtenisafhandeling in het
complete systeem

▶ Alle beheerfuncties zijn beveiligd met een wachtwoord
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Beveiligingssleutel
Bij elk systeem wordt een Beveiligingssleutel geleverd. De
sleutel kan worden aangesloten op de printerpoort van de
pc en geeft het gebruik van de CMS7000-software vrij. Een
printer kan via de sleutel op de pc worden aangesloten.

Technische specificaties

Hardwarevereisten

DS7400Xi Inbraak-/Communicatiecentrale ingesteld op 18-
modus met BIOS versie 3.09 of hoger

DS7412 Seriële Communicatiemodule werkend met 2400
Bps.

Softwarevereisten

Database: Paradox van Borland Database Engine (BDE)

Besturingssysteem: Windows® 95/98/NT

RAM: PII400, 64 MB

Bestelinformatie

CMS7000‑500 Demonstratiesoftware (2
centrales)
Ondersteunt twee DS7400Xi Inbraakcentra-
les voor een totaal van 500 gebruikers

CMS7000-500

CMS7000‑1000 Software voor 4 Centrales
Ondersteunt vier DS7400Xi Inbraakcentrales
voor een totaal van 1000 gebruikers

CMS7000-1000

CMS7000‑2000 Software voor 8 Centrales
Ondersteunt acht DS7400Xi Inbraakcentrales
voor een totaal van 2000 gebruikers

CMS7000-2000

CMS7000‑10000 Software voor 40 Centra
les
Ondersteunt veertig DS7400Xi Inbraakcen-
trales voor een totaal van 10000 gebruikers

CMS7000-10000
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