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Στο πρόγραμμα Configuration Manager, έχετε
πρόσβαση σε όλες τις συσκευές και τις λειτουργικές
μονάδες λογισμικού στο δικό σας δίκτυο CCTV. Το
πρόγραμμα παρέχει έναν οδηγό διαμόρφωσης για
γρήγορη βασική διαμόρφωση συσκευών. Ωστόσο,
μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε τη διαμόρφωση
μέσω του κανονικού περιβάλλοντος χρήστη.
Το Configuration Manager 5.0 παρέχεται με
ανανεωμένο περιβάλλον χρήστη που ενσωματώνει
διάφορες βελτιώσεις και απλοποιήσεις χρηστικότητας,
οι οποίες συνδυαστικά παρέχουν μια νέα, καλύτερη
εμπειρία χρήστη.
Εκτός από τις βελτιώσεις στη δενδρική δομή συσκευών,
όπως οι λειτουργίες φιλτραρίσματος και η μεγαλύτερη
ευκρίνεια εικονιδίων, η προβολή κάμερας έχει επίσης
ενσωματωθεί στο χαμηλότατο επίπεδο, ώστε να είναι
δυνατή η πολλαπλή επιλογή σε επίπεδο κάμερας και σε
συσκευές πολλαπλών καναλιών.
Περιγραφή λειτουργ.
Το Configuration Manager παρέχει τις παρακάτω
λειτουργίες (η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από το
περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται το πρόγραμμα):

u

Δωρεάν εργαλείο διαμόρφωσης

u

Πρόσβαση σε όλες τις συσκευές στο δίκτυό σας με
υποστήριξη όλων των προϊόντων βίντεο της Bosch και
των προϊόντων ONVIF

u

Οδηγός για εύκολη διαμόρφωση συστήματος

u

Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων για το
Video Client

u

Πάντα κορυφαίες δυνατότητες χάρη σε συχνές
ενημερώσεις

Σάρωση δικτύου
Αυτή η λειτουργία εντοπίζει αυτόματα όλες τις συμβατές
συσκευές που υπάρχουν σε ένα δίκτυο, όπως κάμερες ή
πομπούς βίντεο (π.χ. κωδικοποιητής VIDEOJET), δέκτες
βίντεο (π.χ. αποκωδικοποιητής VIDEOJET) ή το VRM
Video Recording Manager.
Στοιχεία και διαμόρφωση συσκευών
Σε σύγκριση με την προβολή του προγράμματος
περιήγησης στο Web, αλλά για όλες τις μονάδες σας στο
δίκτυο, το Configuration Manager εμφανίζει την
τρέχουσα διαμόρφωση για κάθε συσκευή και σας δίνει
τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Ενοποίηση συστήματος συσκευών
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Εκχώρηση συσκευών στο
Configuration Manager για να κάνετε τις συσκευές
προσβάσιμες για χρήση με το Video Client.
Οδηγός διαμόρφωσης
Το Οδηγός διαμόρφωσης σάς βοηθά να διαμορφώσετε
όλες τις συσκευές για τη βασική λειτουργία μέσα σε
λίγα μόλις βήματα, ακόμη και για εκτεταμένα
συστήματα.
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Πολλαπλή διαμόρφωση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Configuration
Manager για να κάνετε επιμέρους ρυθμίσεις σε πολλές
συσκευές ταυτόχρονα (π.χ. ρυθμίσεις ώρας), γεγονός
που σας επιτρέπει να διαμορφώνετε μεγάλα συστήματα
ταχύτερα.
Απλούστερη προσπέλαση συσκευών
Η λειτουργία Σάρωση στιγμιότυπων προσφέρει μια
επισκόπηση όλων των καμερών που παρέχουν δεδομένα
βίντεο. Τα στιγμιότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την ταυτοποίηση της κάμερας και της συσκευής και για
να σας προσφέρουν απευθείας πρόσβαση στη
συγκεκριμένη κάμερα ή συσκευή.
Προβολή σε πίνακα
Σας δίνει τη δυνατότητα να συντάσσετε συγκεκριμένες
ρυθμίσεις παραμέτρων για επιλεγμένες συσκευές. Αυτό
σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των ρυθμίσεων
που σας ενδιαφέρουν και σας επιτρέπει να εξάγετε
αυτές τις πληροφορίες για αρχειοθέτηση με το πάτημα
ενός κουμπιού.
Παρακολούθηση καλής κατάστασης συσκευής
Σας παρέχει γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης των
επιλεγμένων συσκευών, όπως το φορτίο του
κωδικοποιητή και τον τύπο της σύνδεσης δικτύου.
Εργασία εκτός σύνδεσης
Το Configuration Manager σάς επιτρέπει να
πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για επιλεγμένες συσκευές
εκτός σύνδεσης. Κατά τη λειτουργία, τα δεδομένα
διαμόρφωσης των συσκευών μεταφέρονται στον
υπολογιστή σας, όπου είναι δυνατή η επεξεργασία τους
εκτός σύνδεσης.
Αυτή η δέσμη λειτουργιών μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για την τοπική δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας των δεδομένων διαμόρφωσης συσκευών.
Εάν, για παράδειγμα, μια συσκευή πρέπει να
αντικατασταθεί από άλλη του ίδιου τύπου, τα δεδομένα
αυτά μπορούν να μεταφερθούν στη νέα συσκευή.
Η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται με την εντολή
Αντικατάσταση. Οι νέες συσκευές ανιχνεύονται και η
αυτόματη διαμόρφωσή τους είναι εφικτή χάρη στα
αποθηκευμένα δεδομένα.
Προσομοίωση συστήματος
Η πλήρης διαμόρφωση του συστήματος μπορεί να
αποθηκευτεί ως εικόνα συστήματος και να
προσομοιωθεί με διαφορετική εφαρμογή του
Configuration Manager. Αυτή η λειτουργία σάς βοηθά
να απομονώσετε προβλήματα χωρίς να έχετε πρόσβαση
στο πραγματικό σύστημα.
Πρόσβαση στη διαχείριση αδειών χρήσης
Σε δομοστοιχεία υλικολογισμικού που χρειάζονται άδεια
χρήσης, όπως το IVA (Intelligent Video Analysis), οι
ρυθμίσεις γίνονται με το Configuration Manager.
Διαχείριση χρηστών του Video Client
Το Configuration Manager είναι υπεύθυνο για τη
διαχείριση των λογαριασμών και των δικαιωμάτων
χρηστών για την πρόσβαση σε κάμερες, λειτουργίες και

άλλους πόρους. Ενσωματωμένο στο Video Client,
εκκινείται αυτόματα σε μια νέα εγκατάσταση και εκκινεί
τον οδηγό μετά τον εντοπισμό μη αρχικοποιημένων
συσκευών.
Το ίδιο το Configuration Manager μπορεί να διαθέτει
προστασία με κωδικό πρόσβασης, ώστε να μην είναι
δυνατές οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις
συστήματος.

3 | Configuration Manager

Εκπροσωπούμενη από:
Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

© BRobert Bosch S.A. 2014 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
13218655115 | el, V4, 31. Μάρ 2014

