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Aplikace Configuration Manager nabízí přístup ke všem
zařízením a softwarovým komponentám ve vaší síti
průmyslové televize CCTV. Aplikace poskytuje
průvodce konfigurací, který umožňuje rychlou základní
konfiguraci zařízení. Konfiguraci však lze provést také
pomocí běžného uživatelského rozhraní.
Aplikace Configuration Manager 5.0 je vybavena
přepracovaným uživatelským rozhraním přinášejícím
celou řadu zdokonalení a usnadnění v oblasti
využitelnosti, která společně zajišťují zcela nové, lepší
uživatelské prostředí.
Kromě zdokonalení v oblasti stromu zařízení, jako jsou
funkce filtru a větší přehlednost ikon, byla hlouběji
integrována také funkce pohledu kamery, a to s cílem
umožnit vícenásobný výběr až na úroveň kamery také
v případě vícekanálových zařízení.
Funkce
Aplikace Configuration Manager nabízí následující
funkce (jejich dostupnost závisí na prostředí, ve
kterém je aplikace nainstalována):
Prohledání sítě
Tato funkce automaticky detekuje veškerá kompatibilní
zařízení nacházející se v síti, jako jsou kamery nebo
zařízení pro odesílání videodat (např. kodér
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Bezplatný konfigurační nástroj
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Přístup ke všem zařízením v síti s podporou
veškerých videoproduktů a produktů kompatibilních
se standardem ONVIF od společnosti Bosch
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Průvodce pro snadnou konfiguraci systému
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Správa uživatelů a oprávnění pro aplikaci
Video Client
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Vždy špičková úroveň zásluhou častých aktualizací

VIDEOJET), přijímače obrazu (např. dekodér
VIDEOJET) nebo aplikace VRM Video Recording
Manager.
Informace o zařízení a konfigurace
Aplikace Configuration Manager, která nabízí zobrazení
srovnatelné s internetovým prohlížečem dostupné pro
všechny jednotky v síti, zobrazuje aktuální konfiguraci
jednotlivých zařízení a umožňuje měnit nastavení.
Integrace zařízení do systému
Pomocí funkce Alokátor zařízení, která je součástí
aplikace Configuration Manager, můžete zpřístupnit
zařízení pro použití s aplikací Video Client.
Průvodce konfigurací
Nástroj Průvodce konfigurací vám pomůže
nakonfigurovat všechna zařízení pro základní provoz
jen v několika krocích, a to i v případě rozsáhlých
systémů.
Vícenásobná konfigurace
Aplikaci Configuration Manager můžete použít
k současné volbě individuálních nastavení pro více
zařízení (např. nastavení času). To umožňuje rychlejší
konfiguraci rozsáhlých systémů.
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Jednodušší přístup k zařízením
Funkce Prohledávání snímku obrazovky poskytuje
přehled všech kamer, které poskytují obrazová data.
Snímky obrazovek mohou sloužit k identifikaci kamery
a zařízení a poskytnout přímý přístup k dané kameře či
zařízení.
Zobrazení tabulky
Umožní vám pro vybraná zařízení vytvořit specifická
nastavení parametrů. Budete mít tedy rychlý přehled
o nastaveních, která jsou pro vás důležitá, a tyto
informace budete moci exportovat za účelem archivace
pouhým stisknutím tlačítka.
Sledování provozního stavu zařízení
Zajišťuje rychlý přehled o stavu vybraných zařízení,
například o zatížení kodéru a typu síťového připojení.
Možnost práce v režimu offline
Aplikace Configuration Manager umožňuje zvolit
nastavení pro vybraná zařízení v režimu offline.
Konfigurační data zařízení jsou za provozu přenesena
do počítače, kde je lze upravovat offline.
Tuto funkci je také možné využít k místnímu zálohování
konfiguračních dat zařízení. Pokud je například
potřebné vyměnit zařízení za jiné zařízení stejného
typu, lze tato data přenést do nového zařízení.
Uvedená funkce je rozšířena o příkaz Výměna.
Vyměněná zařízení jsou rozpoznána a díky uloženým
datům lze provést automatickou konfiguraci.
Emulace systému
Kompletní systémovou konfiguraci lze uložit jako
bitovou kopii systému a emulovat pomocí jiné aplikace
Configuration Manager. Tato funkce vám pomůže
lokalizovat problémy bez nutnosti přístupu do
samotného systému.
Přístup ke správě licencí
Instalaci firmwarových modulů vyžadujících licenci,
jako je IVA (Inteligentní analýza obrazu), lze provést
pomocí aplikace Configuration Manager.
Správa uživatelů aplikace Video Client
Aplikace Configuration Manager zajišťuje správu
uživatelských účtů a oprávnění pro přístup ke
kamerám, funkcím a dalším zdrojům. Je součástí
aplikace Video Client, a proto se automaticky spouští
při každé nové instalaci a po zjištění jakýchkoli
neinicializovaných zařízení spustí průvodce.
Aplikace Configuration Manager může být chráněna
heslem, čímž zamezí neoprávněným změnám systému.
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