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No programa do Configuration Manager, tem acesso a
todos os dispositivos e componentes de software na
sua rede CCTV. O programa oferece-lhe um assistente
de configuração para uma configuração básica rápida
dos dispositivos. No entanto, pode também executar a
configuração através da interface do utilizador normal.
O Configuration Manager 5.0 é fornecido com uma
nova interface do utilizador que incorpora uma série
de melhorias e simplificações de utilização que, no seu
conjunto, proporcionam uma nova e melhor
experiência ao utilizador.
Além das melhorias realizadas na árvore de
dispositivos como as funções de filtro e a maior
clareza dos ícones, a vista de câmara apresenta um
maior nível de integração, o que permite também a
selecção múltipla ao nível da câmara em dispositivos
multicanais.
Funções
O Configuration Manager disponibiliza as seguintes
funções (a disponibilidade destas funções depende do
ambiente em que o programa é utilizado):

u

Ferramenta de configuração gratuita

u

Acesso a todos os dispositivos da sua rede
compatíveis com todos os produtos de vídeo da
Bosch e produtos ONVIF

u

Assistente para configuração fácil do sistema

u

Gestão de utilizadores e de privilégios do
Video Client

u

Tecnologia em contínua inovação graças às
frequentes actualizações

Análise de rede
Esta função detecta automaticamente todos os
dispositivos compatíveis numa rede, tais como
câmaras ou emissores de vídeo (p. ex. codificador
VIDEOJET), receptores de vídeo (p. ex. descodificador
VIDEOJET) ou VRM Video Recording Manager.
Informações sobre o dispositivo e sua configuração
Comparável com a visualização do browser de
Internet, mas disponível para todas as unidades na
rede, o Configuration Manager mostra a configuração
actual de cada dispositivo e permite-lhe alterar as
respectivas definições.
Integração do sistema do dispositivo
Utilize a função Alocador de dispositivos do
Configuration Manager para tornar os dispositivos
acessíveis para utilização com o Video Client.
Assistente de Configuração
O Assistente de Configuração ajuda-o a configurar em
poucos passos todos os dispositivos para uma
operação básica, mesmo em sistemas abrangentes.
Configuração múltipla
Pode utilizar o Configuration Manager para efectuar
definições individuais de vários dispositivos em
simultâneo (p. ex. definições de hora), permitindo-lhe
configurar grandes sistemas mais rapidamente.
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Acesso mais simples aos dispositivos
A função Análise da Captação de Ecrã apresenta uma
vista geral de todas as câmaras que fornecem dados
de vídeo. As capturas de ecrã podem ser utlizadas
para identificar a câmara e o dispositivo, dando-lhe
acesso directo à respectiva câmara ou ao respectivo
dispositivo.
Vista de Tabela
Permite-lhe compilar definições de parâmetros
específicos dos dispositivos seleccionados. Isto
proporciona-lhe uma vista geral rápida das definições
que lhe interessam e basta premir um botão para
exportar estas informações para arquivo.
Monitor do Estado do Dispositivo
Proporciona-lhe uma vista geral rápida do estado dos
dispositivos seleccionados, como a carga do
codificador e o tipo de ligação à rede.
Trabalhar offline
O Configuration Manager permite-lhe efectuar
definições dos dispositivos seleccionados trabalhando
offline. Quando em funcionamento, os dados de
configuração dos dispositivos são transferidos para o
seu computador, onde podem ser editados offline.
Esta funcionalidade pode também ser utilizada para
fazer uma cópia de segurança dos dados de
configuração dos dispositivos localmente. Se, por
exemplo, um dispositivo precisar de ser substituído
por outro do mesmo tipo, estes dados podem ser
transferidos para o novo dispositivo.
Esta funcionalidade é ampliada com o comando
Substituição. Os dispositivos substituídos são
detectados e é possível uma configuração automática
graças aos dados guardados.
Emulação de sistema
A configuração completa do sistema pode ser
guardada como uma imagem do sistema e emulada
através de outra aplicação do Configuration Manager.
Esta função permite isolar problemas sem necessidade
de aceder ao próprio sistema.
Acesso à gestão de licenças
Os módulos de firmware que impliquem uma licença,
tais como IVA (Análise de vídeo inteligente), são
definidos com o Configuration Manager.
Gestão de utilizadores do Video Client
O Configuration Manager permite a gestão das contas
de utilizadores e dos privilégios de acesso às câmaras,
funções e outros recursos. Incorporada no
Video Client, arranca automaticamente numa nova
instalação e inicia o assistente após a detecção dos
dispositivos não inicializados.
O Configuration Manager pode ser protegido por uma
palavra-passe para evitar as alterações não autorizadas
do sistema.
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