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u Gratis konfigurationsværktøj

u Adgang til alle dine enheder i netværket med
understøttelse af Bosch-videoprodukter og ONVIF-
produkter

u Guide til nem systemkonfiguration

u Bruger- og rettighedsadministration for Video Client

u Altid på forkant med hyppige opdateringer

I Configuration Manager-programmet har du adgang til
alle enheder og software-komponenter i dit CCTV-
netværk. Programmet indeholder en
konfigurationsguide til hurtig grundlæggende
konfiguration af enheder. Du kan dog også foretage
konfigurationen via den almindelige
brugergrænseflade.
Configuration Manager 5.0 leveres med en fornyet
brugergrænseflade med en række forbedringer og
forenklinger, der tilsammen giver en ny og forbedret
brugeroplevelse.
Ud over forbedringer af enhedstræet, som f.eks.
filterfunktioner og tydeligere ikoner, er
kameravisningen blevet integreret bedre, således at
valgmuligheder på kameraniveau også er tilgængelige
på flerkanalsenheder.

Funktioner

Configuration Manager har følgende funktioner
(tilgængeligheden afhænger af miljøet, som
programmet bruges i):

Netværksscanning
Funktionen registrerer automatisk alle kompatible
enheder i et netværk, f.eks. kameraer eller
videosendere (f.eks. VIDEOJET indkodere),
videomodtagere (f.eks. VIDEOJET dekodere) eller VRM
Video Recording Manager.

Information om og konfiguration af enhederne
Som med webbrowservisningen, men for alle dine
enheder i netværket, viser Configuration Manager den
aktuelle konfiguration for hver enhed og muliggør
ændringer af indstillingerne.

Systemintegration af enheder
Brug funktionen Enhedstildeling i Configuration
Manager for at gøre enheder tilgængelige til brug med
Video Client.

Konfigurationsguide
Med Konfigurationsguide kan du med blot få trin
konfigurere alle enheder til grundlæggende brug, selv
til større systemer.

Konfiguration af flere enheder
Du kan bruge Configuration Manager til at foretage
individuelle indstillinger af flere enheder på samme tid
(f.eks. tidsindstillinger), hvilket gør det hurtigere for
dig at konfigurere store systemer.

Nemmere adgang til enhederne
Funktionen Skærmbilledscanning giver et overblik over
alle kameraer, der leverer videodata. Screenshottene
kan bruges til at identificere kameraet og enheden og
til at give dig direkte adgang til det pågældende
kamera eller den pågældende enhed.



Tabelvisning
Med den kan du kompilere specifikke
parameterindstillinger for udvalgte enheder. Her vises
et hurtigt overblik over de indstillinger, der er af
interesse for dig, og du kan eksportere disse
oplysninger til arkivering med et tryk på en knap.

Overvågning af enhedstilstand
Med den får du et hurtigt overblik over de udvalgte
enheders status, f.eks. indkoderbelastning og type
netværksforbindelse.

Arbejd offline
Med Configuration Manager kan du foretage
indstillinger for valgte enheder offline. Når de er i drift,
overføres konfigurationsdata fra enhederne til din
computer, hvor de kan redigeres offline.
Denne funktion kan også anvendes til at tage en lokal
backup af enhedernes konfigurationsdata. Hvis f.eks.
en enhed skal erstattes af en anden af samme type,
kan disse data overføres til den nye enhed.
Denne funktion udvides med kommandoen
Udskiftning. Udskiftede enheder registreres og
konfigureres automatisk vha. de gemte data.

Systememulering
Den afsluttede systemkonfiguration kan gemmes som
systembillede og emuleres med et andet Configuration
Manager-program. Med denne funktion kan du
foretage fejlfinding uden adgang til selve systemet.

Adgang til licensstyring
Opsætning af firmware-moduler, der kræver licens,
f.eks. IVA (Intelligent Video Analyse), er foretaget ved
hjælp af Configuration Manager.

Video Client-brugeradministration
Configuration Manager håndterer brugerkonto og
administrerer adgangsrettigheder for kameraer,
funktioner og andre ressourcer. Integreret i
Video Client starter den automatisk op i en ny
installation og starter guiden, når ikke-initialiserede
enheder registreres.
Configuration Manager er muligvis selv beskyttet med
adgangskode for at forhindre uautoriserede
systemændringer.
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