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u Bir güvenlik çözümünü tam olarak gereksinimlerinize
göre uyarlamayı kolaylaştıran modüler yapı.

u Yatırımınızın uzun süreli olarak korunacağı anlamına
gelen çok sayıda önceki sürümden yükseltme yolu.

u OPC uyumluluğu sayesinde Bosch veya 3. taraf
sistemlerin sorunsuz entegrasyonunu sağlar.

Bu veri sayfası BIS sürümünüz için sipariş
edebileceğiniz uzantıları göstermektedir.

• BIS kurulumu V 4.0 veya üzerine özellik eklemek için,
yalnızca yeni özellikleri temel lisanslar gibi zaten sahip
olduğunuz lisansları atlayarak her zaman olduğu gibi
yerel Bosch sipariş masanızdan sipariş edin.

• Bir BIS 2.x veya 3.x kurulumunu V 4.2'ye yükseltmek
için, ilgili BIS Yükseltme ürününü, BIS-BUPG-2XTO42
veya BIS-BUPG-30TO42 ve gereken her türlü yeni
V 4.x özelliğini sipariş edin.

Sisteme genel bakış

Yazılım Bakımı Sözleşmesi (SMA)
SMA, yazılım için teknik ilerlemelere ayak uydurmanın
ekonomik bir yoludur.
Her SMA, satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık süre
boyunca ilgili yazılım özelliğine ilişkin ücretsiz
yükseltmelerin yanı sıra düzeltmeler ve teknik desteğe
hak kazanmanızı sağlar.
İlk kez satın alanlar için 1 yıllık SMA satın alınan her
öğeye otomatik olarak eklenir.

İşlevler

Alarm yönetim paketi
Özelliklerden oluşan paket

• Mesaj dağıtımı

Örneğin bir operatör veya operatör grubu, tanımlanan
bir süre içinde bir alarm mesajını kabul edemezse
yürürlüğe giren ilerletme yollarının uygulanmasını
sağlar. Böyle bir senaryoda, BIS mesajı otomatik
olarak ilerletme yolundaki sonraki operatör grubuna
gönderir.

• Zamanlayıcı
Zamanlayıcı özelliği BIS komutlarını kullanıcı
tarafından tanımlanan zaman programlarına göre
otomatikleştirmenizi sağlar.

• Operatör Alarmı
Operatörler bu özelliği, aynı zamanda ör. bir telefon
ihbarı veya gözetim kamerasından fark ettikleri bir şey
gibi harici bir kaynağı esas alarak sistemde gerçek
alarmlar oluşturmak için kullanabilir.

• Uygulama Başlatıcı
BIS içinde saklanacak işletim sistemi komutlarının (ör.
herhangi bir .EXE dosyasının açılması) planlı
zamanlarda parametrelendirilip yürütülmesini sağlar.
Bunun tipik bir uygulaması her gece 02.00'da
otomatik olarak sistem yedeklemesi yapmaktır.

Ek Bölüm lisansı
Bölüm özelliği, her bölüme özelleştirilmiş görünümler
(kullanıcı arayüzü, olay kaydı), sistem erişimi ve kontrol
işlevleri sağlayarak büyük sahaları/binaları otonom
taraflar arasında bölmenizi sağlar. Gizli bölümler
yalnızca atanan operatör gruplarına gösterilirken



varsayılan ortak bölümün üyeleri/cihazları tüm
operatörlere gösterilir. Ek bölümleri birer birer ya da
onar onar satın alabilirsiniz.

Ek Operatör İstemcisi lisansı
Operatör istemcisi lisanslarının sayısı sistemde aynı
anda kaç operatörün çalışabileceğini belirler.

BIS-BVMS Bağlantısı
Bu lisans bir BVMS sistemini (BVMS Kurumsal Sunucu
değil) BVMS OPC Sunucusu aracılığıyla BIS'e
bağlamanızı sağlar. BIS'in BVMS'de (ör. Intelligent
Video Analysis ile) BVMS'nin ise BIS'de (ör. yangın
alarmları) tetiklenen olaylara tepki göstermesini sağlar.

Çoklu Sunucu Bağlantısı
Bu lisans bir BIS sunucusunu OPC aracılığıyla başka bir
BIS sunucusuna ya da bir üçüncü taraf yönetim
sistemine (SCADA, PSIM) bağlamanızı sağlar. Ayrıca,
birden fazla ACE sunucusu arasında merkezi kart
sahibi yönetimi için de gereklidir.

N x 100 dedektör noktası
Tüm Building Integration System ile tamamlayıcı
Automation Engine ve Video Engine (Allegiant matrisi
için) paketleri için ek dedektör noktalarını 100'lük
adımlarla lisanslar. Örneğin yangın veya hırsızlık için
LSN dedektörleri, Allegiant kameraları ve girişleri gibi
Bosch ve 3. taraf alt sistemlerinin çevre birimleri için
dedektör noktaları gereklidir.

N x 1000 dedektör noktası
Yukarıdakinin aynısı, ancak 1000'lik adımlarla.

Teknik özellikler

BIS Temel Paketinin ilgili sürümüne ait teknik
özelliklere bakın.

Sipariş bilgileri

BIS-BUPG-B2TO42 2.x'ten 4.2'ye BIS Yükseltmesi
2.x'ten 4.2'ye BIS yükseltmesi için lisans
Sipariş numarası BIS-BUPG-B2TO42

BIS-BUPG-B3TO42 3.x'ten 4.2'ye BIS Yükseltmesi
3.x'ten 4.2'ye BIS yükseltmesi için lisans
Sipariş numarası BIS-BUPG-B3TO42

BIS-FGEN-AMPK46 Alarm yönetimi lisansı
BIS Alarm Yönetim paketi için lisans
Sipariş numarası BIS-FGEN-AMPK46

BIS-XGEN-1CLI46 1 operatör istemcisi için lisans
1 ek BIS Operatör İstemcisi için lisans
Sipariş numarası BIS-XGEN-1CLI46

BIS-XGEN-5CLI46 5 operatör istemcisi için lisans
5 ek BIS Operatör İstemcisi için lisans
Sipariş numarası BIS-XGEN-5CLI46

BIS-XGEN-10CL46 10 operatör istemcisi için lisans
10 ek BIS Operatör İstemcisi için lisans
Sipariş numarası BIS-XGEN-10CL46

BIS-XGEN-1DIV46 1 bölüm için lisans
1 ek BIS Bölümü için lisans
Sipariş numarası BIS-XGEN-1DIV46

BIS-XGEN-10DV46 10 bölüm için lisans
10 ek BIS Bölümü için lisans
Sipariş numarası BIS-XGEN-10DV46

BIS-FGEN-MSRV46 Çoklu sunucu bağlantısı için lisans
Çok sunuculu topolojide 1 ek BIS sunucusu için lisans.
Merkezi kart sahibi yönetimi sağlayan bir ACE
sunucuları hiyerarşisine sunucu eklemek için gerekli.
Sipariş numarası BIS-FGEN-MSRV46

BIS-XAUE-1KP46 1.000 dedektör noktası için lisans
1000 ek BIS AUE dedektör noktası için lisans
Sipariş numarası BIS-XAUE-1KP46

BIS-FAUE-BPA46 Temel lisans
BIS içindeki BIS Automation Engine (AUE) lisansı
Sipariş numarası BIS-FAUE-BPA46

BIS-FGEN-BVMS46 BVMS bağlantısı lisansı
1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin
lisans
Sipariş numarası BIS-FGEN-BVMS46

BIS-FOPC-MAIL OPC sunucusu e-posta bildirimi
OPC Sunucusu E-posta Bildirimi lisansı
Sipariş numarası BIS-FOPC-MAIL

BIS-FOPC-SMS OPC sunucusu SMS bildirimi
OPC Sunucusu SMS Bildirimi lisansı
Sipariş numarası BIS-FOPC-SMS

BIS-FOPC-PAVI OPC sunucusu PAVIRO
OPC Sunucusu PAVIRO lisansı
Sipariş numarası BIS-FOPC-PAVI
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