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u Kostnadsfritt konfigurationsverktyg

u Åtkomst till alla enheter i nätverket med funktioner
för alla Boschs videoprodukter och ONVIF-produkter

u Guide för enkel systemkonfiguration

u Användar- och behörighetshantering för Video Client

u Alltid den senaste tekniken på grund av frekvent
uppdatering

I programmet Configuration Manager har du åtkomst
till alla enheter och programvarukomponenter i ditt
CCTV-nätverk. Programmet har en konfigureringsguide
för snabb och grundläggande konfigurering av enheter.
Du kan också utföra konfigureringen via det vanliga
användargränssnittet.
Configuration Manager 5.0 levereras med ett
omarbetat användargränssnitt som införlivar ett antal
förbättringar och förenklingar i användbarheten och
som tillsammans ger en ny och bättre
användarupplevelse.
Förutom förbättringar i enhetens trädstrukturerade
filterfunktioner och tydligare ikoner har även
kameravinkeln integrerats djupare. Det här tillåter flera
val ner på kameranivå även på flerkanalsenheter.

Funktioner

Configuration Manager har följande funktioner
(tillgängligheten beror på den miljö i vilken
programmet används):

Nätverkssökning
Den här funktionen upptäcker automatiskt alla
kompatibla enheter i nätverket, till exempel kameror
eller videosändare (t.ex. VIDEOJET kodare),
videomottagare (t.ex. VIDEOJET avkodare) eller VRM
Video Recording Manager.

Enhetsinformation och -konfiguration
Configuration Manager är jämförbar med
webbläsarvyn, men gäller för alla enheter i nätverket,
och visar den aktuella konfigurationen för varje enhet
och gör att du kan ändra inställningarna.

Enhetssystemintegrering
Använd funktionen Enhetsallokerare i Configuration
Manager för att göra enheter tillgängliga för
användning med Video Client.

Konfigurationsguide
Konfigurationsguide hjälper dig konfigurera alla
enheter för grundläggande användning i några få steg,
även för större system.

Flera konfigurationer
Du kan använda Configuration Manager för att göra
individuella inställningar för flera enheter samtidigt
(t.ex. tidsinställningar), vilket snabbar upp
konfigurationen av stora system.

Enklare åtkomst till enheter
Med Skärmdumpssökning får du en översikt av alla
kameror som visar videodata. Skärmbilderna kan
användas för att identifiera kameran och enheten och
ger dig direktåtkomst till den aktuella kameran eller
enheten.



Tabellvy
Med den kan du ställa samman specifika
parameterinställningar för valda enheter. Det ger dig
en snabb överblick av de inställningar som är av
intresse för dig och gör att du kan exportera
information för arkivering med en knapptryckning.

Enhetsstatusövervakare
Den ger dig en snabb översikt av status för valda
enheter, såsom kodarbelastning och typ av
nätverksanslutning.

Arbeta offline
Med Configuration Manager kan du ange inställningar
för valda enheter offline. När den här funktionen
används överförs enheternas konfigurationsdata till din
dator där de kan redigeras offline.
Funktionen kan även användas för att säkerhetskopiera
enheternas konfigurationsdata lokalt. Om en enhet
exempelvis behöver ersättas av en annan av samma
typ kan data i sådana fall överföras till den nya
enheten.
Den här funktionen utökas med kommandot
Ersättning. Ersatta enheter identifieras och kan
konfigureras automatiskt tack vare sparade data.

Systememulering
Den fullständiga systemkonfigurationen kan sparas
som en systemavbildning och emuleras med ett annat
Configuration Manager-program. Funktionen hjälper
dig att isolera problem utan att ha tillgång till det
aktuella systemet.

Tillgång till licenshantering
Moduler med fast programvara som kräver en licens,
t.ex. IVA (Intelligent Video Analysis), sätts upp med
hjälp av Configuration Manager.

Video Client användarhantering
Configuration Manager hanterar användarkonton och
behörigheter för åtkomst till kameror, funktioner och
andra resurser. Det är inbäddat i Video Client och
startar automatiskt i en ny installation och startar
guiden när oinitierade enheter upptäcks.
Configuration Manager kan lösenordsskyddas för att
förhindra att obehöriga modifierar systemet.
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