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O software de monitorização central CMS7000 permite
que, a partir de um PC, o utilizador possa gerir e manter até
oito painéis de controlo da Série DS7400Xi, ligados ao PC
através de um módulo de comunicações em série DS7412.

Funções

Funções de supervisão de alarmes
O estado de todos os utilizadores e de todas as zonas pode
ser monitorizado através do mapa, do quadro de
utilizadores/zonas ou do painel luminoso. As cores e o texto
são usados para identificar zonas com estados diferentes.
Os ícones definidos pelo utilizador identificam tipos de
zona e mudam perante a ocorrência de alarmes. É possível
obter informações detalhadas em cada zona com um clique
do rato sobre o ícone.

Gestão de arme/desarme/exclusão
É possível armar ou desarmar, incluir ou excluir
simultaneamente uma zona, um utilizador, um grupo de
utilizadores ou todas as zonas.

Funções de gestão de rondas
Os utilizadores podem definir qualquer zona como ponto de
controlo da ronda sem que isso afecte as definições do
percurso da ronda nem os números de pontos de ronda
pelos quais passa cada percurso de ronda. As zonas de
alarme pelas quais o percurso de ronda passa podem ser
definidas como zonas de exclusão automática, permitindo

que o guarda da ronda não active um alarme ao passar pela
zona de alarme. As rondas podem ser efectuadas
separadamente ou por agenda. Os resultados das rondas
serão gravados e os respectivos eventos podem ser
processados como alarmes do sistema.

Funções de processamento de eventos do sistema
O CMS7000 pode gravar eventos do sistema, tais como o
início de sessão do operador ou uma ronda nocturna, entre
outros. Estes dados podem ser armazenados, pesquisados,
impressos e salvaguardados.

Protecção por palavra-passe
É atribuída uma palavra-passe a cada utilizador,
identificando o utilizador e as respectivas permissões de
operação. Cada operação significativa implica a introdução
da palavra-passe do operador. Cada operação é gravada
como um evento do sistema e é associada ao utilizador em
causa.

Chave de segurança
É fornecida uma chave de segurança com cada sistema. A
chave é ligada à porta da impressora do PC e autoriza a
utilização do software CMS7000. É possível ligar uma
impressora ao PC através da chave de segurança.
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▶ Apresenta funções de supervisão de alarmes

▶ Apresenta funções de gestão de exclusões e de arme/
desarme

▶ Apresenta funções de gestão de rondas

▶ Apresenta funções de processamento completo de
eventos do sistema

▶ Todas as funções de gestão são protegidas por palavra-
-passe
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Especificações Técnicas

Requisitos de hardware

DS7400Xi Conjunto de painel de comando/comunicação no
modo 18 com a versão BIOS 3.09 ou superior

DS7412 Módulo de comunicações em série a 2400 Bps.

Requisitos de software

Base de dados: Paradox com o motor de base de dados Borland Da-
tabase Engine (BDE)

Sistema operativo: Windows® 95/98/NT

RAM: PII400, 64 MB

Como encomendar

CMS7000‑500 Software de demonstração 
(2 painéis)
Suporta dois painéis de controlo DS7400Xi
para um total de 500 utilizadores

CMS7000-500

CMS7000‑1000 Software para 4 painéis
Suporta quatro painéis de controlo DS7400Xi
para um total de 1000 utilizadores

CMS7000-1000

CMS7000‑2000 Software para 8 painéis
Suporta oito painéis de controlo DS7400Xi
para um total de 2000 utilizadores

CMS7000-2000

CMS7000‑10000 Software para 40 painéis
Suporta quarenta painéis de controlo
DS7400Xi para um total de 10 000 utilizado-
res

CMS7000-10000
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