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I Configuration Manager-programmet får du tilgang til
alle enhetene og programvarekomponentene i ITVnettverket ditt. Programmet gir deg tilgang til en
konfigurasjonsveiviser for kjapp grunnleggende
konfigurering av enheter. Du kan også utføre
konfigurasjonen via det vanlige brukergrensesnittet.
Configuration Manager 5.0 leveres med et forbedret
brukergrensesnitt som blant annet omfatter bedringer
og forenklinger i brukervennlighet. Alt i alt får du en ny
og bedre brukeropplevelse.
I tillegg til forbedringer, som filterfunksjoner og
tydeligere ikoner i enhetstreet, har også
kameravisningen blitt bedre integrert, slik at flervalg
ned til kameranivå nå er mulig også på
flerkanalersenheter.
Funksjoner
Configuration Manager har følgende funksjoner
(tilgjengeligheten til disse er avhengig av miljøet som
disse programmene brukes i):
Nettverksskanning
Denne funksjonen finner automatisk alle kompatible
enheter i et nettverk, for eksempel kameraer eller
videosendere (f.eks. VIDEOJET-koder), videomottakere
(f.eks. VIDEOJET-dekoder) eller VRM Video Recording
Manager.

u

Gratis konfigurasjonsverktøy

u

Tilgang til alle enheter i nettverket ditt med støtte
for alle videoprodukter og ONVIF-produkter fra
Bosch

u

Veiviser for enkel systemkonfigurasjon

u

Administrasjon av brukere og privilegier for
Video Client

u

Alltid banebrytende med hyppige oppdateringer

Enhetsinformasjon og konfigurering
I likhet med nettleseren, men gjelder for alle enhetene
i nettverket, viser Configuration Manager gjeldende
konfigurering for hver enhet og lar deg endre
innstillingene.
Integrere enhetene i systemet
Bruk Enhetstilordner-funksjonen i Configuration
Manager for å gjøre enheter tilgjengelige for bruk med
Video Client.
Konfigurasjonsveiviser
Konfigurasjonsveiviser hjelper deg å konfigurere alle
enheter til vanlig bruk med noen få trinn, dette gjelder
selv for store systemer.
Multikonfigurering
Du kan bruke Configuration Manager til å angi
enkeltinnstillinger for flere enheter samtidig (f.eks.
tidsinnstillinger), slik at du kan konfigurere store
systemer raskere.
Enklere tilgang til enheter
Funksjonen Bildeskann gir en oversikt over kameraene
som leverer videodata. Skjermdumpene kan brukes til
å identifisere kameraet og enheten, og de gir deg
direkte tilgang til det aktuelle kameraet eller enheten.
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Tabellvisning
Det lar deg sette sammen bestemte
parameterinnstillinger for valgte enheter. Dette gir deg
et raskt overblikk over innstillingene som er
interessante for deg og lar deg eksportere og arkivere
denne informasjonen med bare ett knappetrykk.
Helseovervåking for enhet
Det gir deg et raskt overblikk over statusen på valgte
enheter, for eksempel belastning på koderen og typen
nettverkstilkobling.
Arbeide frakoblet
Configuration Manager gjør det mulig for deg å foreta
innstillinger for valgte enheter i frakoblet modus. Når
enhetene er i bruk, overføres konfigurasjonsdataene til
datamaskinen din, der de kan endres i frakoblet
modus.
Denne funksjonen kan også brukes til å
sikkerhetskopiere konfigurasjonsdataene til enhetene
lokalt. Hvis for eksempel en enhet må skiftes ut med
en annen av samme type, kan disse dataene deretter
overføres til den nye enheten.
Denne funksjonen utvides med kommandoen
Erstatning. Erstatningsenheter oppdages, og
automatisk konfigurering er mulig takket være de
lagrede dataene.
Systememulering
Hele systemkonfigurasjonen kan lagres som et
systembilde og emuleres ved hjelp av et annet
Configuration Manager-program. Denne funksjonen lar
deg isolere problemer uten å måtte ha tilgang til
systemet.
Tilgang til lisensbehandling
Firmwaremoduler som krever lisens, for eksempel IVA
(Intelligent Video Analyse), kan installeres ved å bruke
Configuration Manager.
Brukerhåndtering av Video Client
Configuration Manager utfører administrasjon av
brukerkontoer og privilegier for tilgang til kameraer,
funksjoner og andre ressurser. Den er innebygd i
Video Client og starter automatisk ved en ny
installasjon. Den starter veiviseren så snart den
oppdager enheter som ikke er aktivert.
Configuration Manager kan selv passordbeskyttes for å
forhindre uautoriserte endringer av systemet.
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