VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

Innehåll
Inledning		3
Ethiris - öppen, flexibel, kraftfull		
4
Användningsområden		6
Ethiris - ett skalbart system		
8
Ethiris - ett komplett system		
9
Livevisning - snabbt och enkelt		 10
Visning av inspelad video		 12
Smart sökning		 14
Enkel export		 15
Effektiv larmhantering		 16

Behörighet och spårning		 18
Översiktsbilder		19
Kontroll över händelser		 20
Skript - flexibla möjligheter		 22
Integration - standarder förenklar 24
WideQuick PSIM		 26
Övriga funktioner		 28
Serveradministration		30
Klientadministration		32
Kamerastöd och ONVIF		 34

KENTIMA - Automation and Security Products

Inledning
Ethiris VMS är en mjukvara där kvalité, stabilitet, prestanda och flexibilitet tillsammans med
möjligheter till integration med andra system skapar en av marknadens absolut bästa mjukvaror
för videoövervakning.

Stort användningsområde
Ethiris VMS, Ethiris NVR och Ethiris NVC används i
anläggningar över hela världen för att skapa säkra och
trygga miljöer för människor och skydda fastigheter
och annan egendom mot skadegörelse. Den skalbara
arkitekturen gör att mjukvaran kan användas i allt från
små system till mycket stora och avancerade system för
att övervaka flygplatser, järnvägsstationer, fängelser,
köpcentrum, industrier och hela städer.

Omfattande kamerastöd
Ethiris har ett omfattande kamerastöd som ger slutkunden stor frihet att välja de bästa kamerorna för den
aktuella uppgiften. Ethiris har både stöd för enskilda
kameraprotokoll och för det generella ONVIF-protokollet. Det gör att systemet enkelt kan utökas och byggas
på efter behov.

Stora möjligheter till kommunikation med andra system
Ethiris VMS använder sig av standardiserade kommunikationsgränssnitt för snabb och effektiv integration
med andra säkerhetssystem såsom passagesystem,
brandlarm, inbrottslarm och överordnade SCADA/PSIM
system.

Effektiv administration och
konfigurering
Hela anläggningen kan administreras och konfigureras
från en och samma arbetsstation även om systemet
är fördelat på flera olika datorer. Med hjälp av den
inbyggda konfigurationsguiden är man igång med ett
fungerande system inom loppet av några minuter.
Därefter kan systemintegratör uppfylla slutkundernas
krav och önskemål genom att konfigurera och anpassa
systemet till den aktuella applikationen.

Avancerade funktioner för smart
videoövervakning
Ethiris erbjuder operatören flera viktiga funktioner för
att effektivt hantera larm och olika händelser i anläggningen. Ethiris stöd för att ta emot videoanalys från
kameror, den inbyggda skriptmotorn samt de goda möjligheterna för kommunikation med andra system, gör
att systemintegratören kan konfigurera Ethiris till ett
smart och mycket kraftfullt videoövervakningssystem
anpassat för den specifika anläggningen.

Ethiris NVR/NVC och övervakning
via Ethiris Mobile
För att förenkla installationen har vi utvecklat Ethiris
NVR och NVC, ett komplett, väl testat och nyckelfärdigt
videoövervakningssystem bestående av en tillförlitliga
och robusta datorer, utvecklad av Kentima, där Ethiris
VMS är förinstallerad och förlicensierad. Ethiris Mobile
är en app för Android och iOS som gör det möjligt att
även få tillgång till och övervaka Ethirisanläggningarna
via Wi-Fi och 3G/4G i princip var man än befinner sig.

Passar för de absolut mest
krävande applikationerna
Ethiris har stöd för full kryptering i kommunikationen
mellan de olika delarna i ett system, som till exempel
mellan Ethiris Server och mobilklient och kameror.
Detta tillsammans med möjligheten att snabbt skapa
ett redundant system med Ethiris klusterfunktion ger
Ethiris en unik position på marknaden och gör den
mycket lämplig för stora, säkerhetskritiska och krävande applikationer.
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Transport and Infrastructure

Ethiris - öppen, flexibel, kraftfull

Ethiris är en komponentbaserad och skalbar 64-bits mjukvara för videoövervakning. Användaren
och systemintegratören väljer önskade komponenter och anpassar enkelt mjukvaran efter de
krav och behov som finns på anläggningen. Den komponentbaserade uppbyggnaden innebär
också att systemet kan installeras på flera geografiskt åtskilda anläggningar. Varje klient kan
ansluta sig till ett obegränsat antal servrar och på så vis kan man från en central plats övervaka
samtliga delar av anläggningen.

Kostnadseffektivt
Licensmodellen för Ethiris är uppbyggd av fem licensnivåer med olika grad av funktionalitet. Tillgängliga
licensnivåer är: Free, Basic, Extended, Advanced och
Premium. Licenskostnaden är baserad på aktuell licensnivå och antalet kameror. Det går att köpa en licens för
exakt det antal kameror som behövs. Man kan även
välja licenser med 5 års fria uppdateringar. Licenserna
kan fördelas på flera serverdatorer och på så sätt kan
mycket stora system byggas upp.

Hög prestanda och tillförlitlighet
Ethiris är en effektiv mjukvara utvecklad för att kunna
kommunicera med ett stort antal kameror och sam-
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tidigt klara av en hög bildlagringshastighet. Klienten
har en effektiv funktion för snabb visning av live- och
inspelad video. Ethiris är också en mycket stabil och pålitlig mjukvara som innehåller en kraftfull funktion för
att skapa redundanta system.

Snabb installation
För systemintegratören finns det många funktioner
som effektiviserar arbetet. En konfigurationsguide med
automatisk sökning efter kameror på nätverket snabbar upp konfigurationen av systemet. Tydlig översikt av
lagringsenheterna och statistikpaneler hjälper till vid
konfigurering och justering av inspelning.
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Öppen plattform

Snabb integration

Ethiris är en öppen plattform, vilket innebär att
systemintegratören kan integrera Ethiris med andra
system. Ethiris har stöd för både enskilda kameraprotokoll och för det generella ONVIF-protokollet.

Ethiris har ett omfattande stöd för OPC, ONVIF och
databaskommunikation. Ethiris kan därför integreras
med en mängd typer av system som har stöd för dessa
kommunikationsalternativ till exempel passagesystem,
brandlarm, inbrottslarm, överordnade SCADA/PSIMsystem, styrsystem och distribuerade I/O.

Avancerad larm- och händelsehantering
Ethiris innehåller kraftfulla funktioner för hantering av
larm och händelser. En mycket användbar funktion är
synkningen av larmlista, händelselista och videospelare. Den underlättar arbetet avsevärt vid sökning av
relevant video i samband med en specifik händelse.

Kraftfull flexibilitet med skript
En av de absolut största styrkorna i Ethiris är dess
flexibilitet. Systemintegratören kan i hög utsträckning
anpassa systemet för att uppnå en optimal videoövervakning av en viss anläggning. Smarta kopplingar
mellan händelser och aktiviteter gör det möjligt att
skräddarsy vilka automatiska åtgärder systemet ska
vidta vid olika händelser.
Den javabaserade skriptmotorn öppnar i princip
oändliga möjligheter för systemintegratören att anpassa anläggningen efter kundens önskemål.

Brett språkstöd
Ethiris har stöd för flera olika språk i administrationsverktyget, klienten och de mobila applikationerna. Det
tillkommer kontinuerligt nya språk efter marknadens
önskemål. Språket kan enkelt ändras när som helst via
menyn.

Ethiris NVR och NVC
För att göra det riktigt enkelt för systemintegratören
har vi tagit fram Ethiris NVR (Network Video Recorder) och Ethiris NVC (Network Video Client). Det är en
serie med tillförlitliga, robusta datorer där Ethiris VMS
är förinstallerad och hårdvaran är noggrant framtagen
och testad för att klara sin uppgift.
I NVR-modellerna är Ethiris förlicensierad för ett
visst antal kameror, man kan välja upp till 64 kameror
per enhet. Beroende på typ av enhet kan man välja
upp till 20 TB intern videolagring. Samtliga modeller har en 32 GB mSATA SSD där operativsystem och
Ethiris VMS ligger förinstallerade. Det finns tre olika
licensnivåer: Extended, Advanced eller Premium och
man kan välja med eller utan 5 års fria uppdateringar
av Ethiris VMS.
NVC-modellerna är anpassade för att köra Ethiris
Client och kan visa livebilder från upp till 30 Full HDkameror samtidigt på en skärm.
Läs mer om Ethiris NVR och Ethiris NVC i den
specifika broschyren som finns att ladda ned från vår
hemsida.
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Användningsområden
Varje bransch har sina unika behov. Ethiris är en generell mjukvara som passar för flera olika
användningsområden, från mindre installationer till mycket stora anläggningar. Den flexibla uppbyggnaden av Ethiris gör att både användare och installatörer kan optimera funktionaliteten för
det aktuella användningsområdet.
För att uppnå verkligt kraftfulla övervakningssystem
krävs det ofta att andra system kan integreras. Ethiris
och våra övriga mjukvaror är från grunden utvecklade med integration och skalbarhet som några av de
viktigaste egenskaperna. Tillsammans med den kompo-

nentbaserade arkitekturen gör det att Ethiris även kan
användas för de största och mest komplexa anläggningarna. Ethiris finns installerat inom många branscher
runt om i världen, varav några är listade nedan.

Transport och infrastruktur
Ethiris används på flera flygplatser runt om i världen. På flygplatsen i Peking används Ethiris för att
övervaka dockningen av flygplan vid de 125 gaterna.
Dockningssystemet kommunicerar med Ethiris via
det standardiserade OPC-gränssnittet och styr på
så sätt inspelningen för de olika kamerorna. Andra
exempel är tunnlar, hamnar, parkeringshus, lastbilscentraler och järnvägsstationer.

Köpcentrum och butiker
Ethiris används för övervakning av hela köpcentrum
men finns också installerat i ett stort antal butiker av
varierande storlek. Shoppingcentret Emporia i Malmö
är exempelvis en av dem som har valt Ethiris och har
runt 130 kameror kopplade. Enkla och tydliga funktioner för livevisning och inspelning gör det enkelt att
använda även för den oerfarna användaren.

Offentlig miljö
Bevakning av offentliga miljöer är ett vanligt användningsområde för Ethiris. Operahuset i Oslo är i många
avseenden en mycket modern anläggning som övervakas av Ethiris. Nära 100 kameror är kopplade till Ethirissystemet för att operatörerna ska ha kontroll över
alla viktiga områden i olika situationer. Skalbarheten i
Ethiris innebär att systemet kan fördelas på flera datorer som tillsammans ger optimal prestanda för större
anläggningar.
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Industri- och processanläggningar
Kentimas säkerhetsprodukter används i många
industrella applikationer, till exempel hos ABB och
Tetra Pak. I en modern industrianläggning samverkar
många olika system för att uppnå optimal säkerhet.
Ethiris är ofta sammankopplat med vårt SCADA/PSIMsystem WideQuick och brand- och passagesystem.
Ethiris finns installerat inom ett stort antal områden,
till exempel gruvor, olika tillverkande företag och
processanläggningar.

Arenor och idrottsanläggningar
Ethiris finns installerat på stora arenor, som till exempel Olympia i Helsingborg, och på många andra typer
av sportanläggningar. På arenorna finns ett stort behov av övervakning av läktarsektionerna vid matcher,
konserter och andra evenemang. Olympia övervakas
med cirka 100 kameror. Ethiris höga prestanda kommer väl till pass när det ställs höga krav på bildfrekvens vid inspelning, effektiv operatörskommunikation och samtidig styrning av PTZ-kameror.

Sjukhus och skolor
Ethiris används på flera stora sjukhus, olika fastigheter och skolbyggnader. Akutmottagningen på
SUS i Malmö valde Ethiris för att ha ett system som
är utbyggbart, flexibelt och användarvänligt. Med
Ethiris stöd för ONVIF-standarden har kunden ett
stort antal kamerafabrikat att välja på inför framtida
utökningar av systemet.

Larmcentraler
Ethiris skalbarhet, kraftfulla klientprogramvara samt
möjlighet till integration och anpassning skapar en
unik övervakningsmiljö för larmcentraler. I Helsingborg stad finns Ethiris på många anläggningar i kommunen. Deras larmcentral använder Ethiris tillsammans med vårt WideQuick PSIM-system för att få en
effektiv övervakning av anläggningarna.
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Ethiris - ett skalbart system
Genom Ethiris unika skalbarhet är det möjligt att bygga upp allt från enkla till mycket avancerade
system som innehåller flera klient- och serverprogram installerade på olika datorer i anläggningen.

Komponentbaserat och skalbart

Fleranvändarsystem

Ethiris består av flera olika komponenter som kan
kombineras på önskat sätt i en anläggning och kapaciteten kan enkelt utökas efter behov. Den komponentbaserade uppbyggnaden gör att systemet kan spridas
ut på flera datorer och därigenom förbättra prestandan i systemet.
Valet av licens är baserat på önskad funktionalitet
samt önskat antal kameror som ska anslutas till Ethiris
Server. Resterande komponenter är kostnadsfria och
kan installeras på valfritt antal datorer.

Ethiris är ett fleranvändarsystem och det finns i princip
ingen begränsning för hur många Ethiris Server och
Ethiris Client man kan använda i ett och samma system.
Genom att välja rätt licensnivå kan man se till att samtliga användare samtidigt kan arbeta med systemet.

Redundans/Kluster
Med Ethiris kan man skapa ett redundant system. Det
innebär att Ethiris kan fortsätta köra en anläggning utan
funktionsbortfall även om en eller flera servrar går ned.
Övriga servrar tar direkt över arbetet per automatik från
den server som går ner och klienterna kommer automatiskt att hämta bilderna från rätt servrar. Redundansfunktionen i Ethiris kallas för Ethiris Cluster och innebär
att flera Ethirisservrar slås ihop till ett kluster som utåt
sett beter sig som en ensam server.
Redundansfunktionen medför även många andra
fördelar. Till exempel enklare lastbalansering genom att
en och samma konfiguration automatiskt distribueras
över flera serverdatorer. Det blir också enklare att
administrera en stor konfiguration i och med att den
inte behöver delas upp på flera servrar.

Stand-alonesystem jämfört
med klustersystem

Shopping Centres and Retail

Es
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Exempel på uppbyggnaden i ett
stand-alonesystem
med tre separata
Ethiris Server.
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Exempel på uppbyggnaden i ett
klustersystem med
tre Ethiris Server i
ett kluster.
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Ethiris - ett komplett system
Ethiris består av olika komponenter som kan kombineras efter de behov som finns i den aktuella
anläggningen. Den komponentbaserade arkitekturen ger systemet en närmast gränslös skalbarhet genom att man kan fördela anläggningen på önskat antal datorer. För att skapa ett komplett
grundsystem behövs endast en Ethiris Server, en Ethiris Client och en Ethiris Admin.

Es

Ethiris Server

Ethiris Server är kärnan i ett Ethirissystem.
Den sköter all kommunikation med kameror och spelar
in bilder på en eller flera hårddiskar. Ethiris Server
körs som en tjänst under operativsystemet och startar
automatiskt. Ett system kan bestå av en eller flera
Ethirisservrar.

Ec

Ethiris Client

Ea

Ethiris Admin

Os

Ethiris Server OPC Server

Ethiris Client används för att visa livebilder
och inspelad video. En Ethirisklient kan ansluta sig till
en eller flera Ethirisservrar för att få tillgång till kameror. Ett Ethirissystem kan innehålla flera Ethirisklienter.

Ethiris Admin används för att konfigurera de
olika delarna i ett Ethirissystem. Med detta gemensamma verktyg konfigureras Ethiris Server och Ethiris
Client. Ethiris Admin kan, oavsett datorns placering,
centralt konfigurera samtliga Ethiriskomponenter
i anläggningen.

Em

Ethiris Mobile

Ex

Ethiris ActiveX

Sv

Ethiris Signature Validator

Ethiris Mobile är en app framtagen för att
man ska kunna koppla upp sig mot Ethirissystem via
en mobil enhet. Med Ethiris Mobile kan man titta på
livevideo och inspelad video från kameror i anläggningen samt se larm i systemet.

Ethiris ActiveX är en komponent som
används för att visa livevideo från valfri kamera som
är ansluten till en Ethiris Server. Denna komponent
kan användas i vilket annat system som helst som kan
hantera standard ActiveX-kontroller.

Ethiris Signature Validator är en separat
programvara som används för att verifiera äktheten av
exporterade jpg-bilder från Ethiris.

Ethiris Server OPC Server är en separat komponent som används för att andra system ska kunna
ansluta sig till Ethiris Server via OPC. På så sätt kan
andra system exempelvis starta inspelning eller styra
en PTZ-kamera.

Ev

Es Ec Ea

Ethiris Viewer

Ethiris Viewer är en separat programvara
som används för att titta på exporterad video från
Ethiris.

För ett komplett grundsystem behövs endast en Ethiris Server, en
Ethiris Client och en Ethiris Admin. I mindre system kan dessa köras
tillsammans på en och samma dator om så önskas.
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Livevisning - snabbt och enkelt
Livepanelen i Ethiris Client används för att visa aktuell video från kamerorna i anläggningen. Normalt väljer man att fördefiniera en viss uppsättning vyer där användaren på förhand bestämmer
vilka kameror som ska visas tillsammans. De olika vyerna väljer operatören genom att klicka på
tillhörande vyknappar i vyväljaren. Genom Ethiris kameralista kan man också skapa temporära
vyer med invalda kameror som kan visas i huvudfönstret eller i ett nytt fönster på önskad skärm.

Sektioner
Syftet med sektioner är att dela upp en
anläggning i mindre delar för att underlätta navigering.

Malmö
Stockholm
Göteborg

Kameralista
Samtliga kameror som är anslutna till
Ethiris finns tillgängliga i en kameralista.
Operatören kan fritt välja kameror ur
denna och skapa temporära livevyer i
huvudfönstret eller i nya fönster som
kan placeras på valfri skärm.

Instant replay
Med Instant replay får operatören flera
chanser att se vad som hände framför
kamerorna för en liten stund sedan.

Flerskärmsstöd
Flera skärmar är naturligtvis bra när mycket
information behöver presenteras på en
gång. I Ethiris kan man bygga upp sin
arbetsmiljö precis som man själv vill ha
den. Varje klient har stöd för upp till åtta
skärmar.
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Vyer
I Ethiris Admin kan man fördefiniera vyer
som ska vara tillgängliga i Ethiris Client för
livevisning. En vy består av mellan 1 och
64 kameravyer. Varje kameravy kan innehålla olika typer av information som fast
livebild, kameraväxling, hotspot, kartbild
eller webbsida.
Lobby
1st floor lift
Reception
Overview
Conference
Restaurant
Lounge

Popupfönster
Ethiris popupfönster är ett effektivt sätt
att presentera information när något
relevant händer.

Fjärrstyrning av klienter
Genom Ethiris fjärrstyrningsfunktion kan
man enkelt bygga upp videoväggar för
till exempel en larmcentral.

Mobilapp
Ethiris Mobile gör det möjligt att få
tillgång till och övervaka anläggningen
via Wi-Fi och 3G/4G i princip var man
än befinner sig.
Det finns drygt 10 olika vylayouter
för visning av livevideo. Från 1x1 till
3x6 kameravyer. Samtliga kameror
som är tillgängliga i den Ethiris Server
man har kopplat upp sig mot kan visas.
Appen stödjer både porträttläge och
landskapsläge.
Man kan skapa så kallade I/O-knappar i mobilkonfigurationen som gör
att man kan aktivera olika funktioner i
Ethiris via dessa.
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Visning av inspelad video
Videospelaren i Ethiris Client används för att se på inspelad video. Videospelaren består av
två huvuddelar: kameravyer och tidslinjer. Det går att synkront visa upp inspelad video från 64
samtidiga kameror i kameravyerna. Tidslinjerna visar grafiskt när det finns inspelad video för de
kameror som för tillfället är valda i videospelaren. Tidsspannet som visas i tidslinjerna kan ställas
till mellan en minut och sex månader.

Tidslinjer
Ethiris tidslinjer ger en snabb grafisk
överblick över inspelad video. Rött
indikerar händelsestyrd inspelning. Blått
indikerar kontinuerlig inspelning. Mörkgrått indikerar video som har spelats in,
men som har raderats enligt de fördefinierade tidsinställningarna för borttagning av gammal video.

Summalinje
Man kan välja om man vill visa en summalinje längst ned i tidslinjerna istället
för en tidslinje för varje kamera. Den
summerar inspelningarna från samtliga
kameror för varje tidpunkt och visas
tillsammans med den för tillfället markerade kamerans inspelningar. På så vis
visas endast två rader med tidslinjer och
mer plats blir över för visning av inspelad video i kameravyerna.

Kameralista
I videospelaren har användaren tillgång
till alla de vyer som finns definierade och
som kan användas för livevisning.
Utöver detta kan temporära vyer
skapas direkt av operatören
genom att välja
önskade kameror
direkt ur kameralistan.

12

KENTIMA - Automation and Security Products

Tidslinjal

Videopanel
Videopanelen innehåller inte bara standardfunktioner för uppspelning utan dessutom bild-för-bild, segment-för-segment,
snabbspolning och uppspelningshastighet. Här kan man också
ange en exakt tidpunkt som man vill se video från.

Tidslinjalen markerar aktuell tidpunkt för
video som visas i kameravyerna. Användaren snabbspolar genom att dra i tidslinjalen. För att flytta hela tidsintervallet tar
användaren istället tag i tidsmarkeringsområdet och drar det framåt eller bakåt.

Mobilapp
Ethiris Mobile kan visa inspelad video för
en kamera i taget. Under kamerabilden
visas tidslinjer som grafiskt indikerar när
inspelad video finns. Med hjälp av tidslinjalen och de olika knapparna i videospelaren kan man snabbt söka igenom video
för att hitta det man söker.

Loggad data
Historikloggningen i Ethiris kan användas
för att lagra önskade signalers värden som
till exempel ett kollinummer från en streckkodsläsare eller statusen för en maskin.
Varje gång värdet ändras skrivs det
nya värdet till loggen. Dessa värden kan
presenteras som textfält tillsammans med
inspelad video. Textfälten kan till exempel
visa text och numeriska värden.

Zoomning
Tidslinjerna innehåller flera funktioner för
att välja önskat tidsintervall. Det finns en
lista med fasta intervaller från tio minuter till en månad. Det går även att zooma
grafiskt genom att markera önskat område
i tidslinjerna.

KENTIMA - Automation and Security Products
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Smart sökning
Ethiris ger användaren möjlighet att söka efter video på flera olika sätt. Tidslinjerna ger en tydlig
överblick av inspelad video för upp till 64 kameror samtidigt. Genom att dra i tidslinjalen kan
man snabbt söka igenom inspelningarna manuellt. Vill man få mer hjälp av systemet kan man
använda så kallad Smart search eller Ethiris smarta synkning mellan händelselistan, larmlistan
och videospelaren.

Synkning med händelse och larm
Ett snabbt och effektivt sätt att hitta relevant video är
att associera händelser och larm med kameror. Exempelvis kan inbrottslarmet för en viss del av en byggnad
vara kopplat till en digital ingång som Ethiris övervakar.
En händelse eller ett larm kan skapas som aktiveras av
den digitala ingången samt associerar kameror som ska
spela in när inbrottslarmet aktiveras.
I händelselistan visas samtliga händelser i systemet. Genom att dubbelklicka på en händelse som
är associerad med en eller flera kameror, laddas
videospelaren automatiskt med dessa kameror och
tidpunkten för händelsen. På så sätt hittar man snabbt
inspelad video som är kopplad till en viss händelse. På
motsvarande sätt kan man gå direkt från larmlistan till
videospelaren för att visa associerade kameror.

Smart search
Genom en sökfunktion som detekterar rörelse hittas sekvenser i videomaterial där det händer något
i bilden. Man kan markera ett eller flera intressanta
områden i bilden och söka efter rörelse i dessa. Första
bilden som matchar sökningen visas i aktuell kameravy
och tidslinjerna rullas automatiskt fram till aktuell
tidpunkt.
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Enkel export
Det finns flera olika sätt att exportera video i Ethiris för att sedan skicka den vidare till annan
part, till exempel polisen. Man utgår alltid från det tidsintervall som för tillfället indikeras med
tidslinjerna. Därifrån går det att exportera hela tidsintervallet eller en enskild inspelning.
Man kan bland annat högerklicka på önskat segment och
välja exportera.

Exportdialog

Stand-alone

I exportdialogen kan man justera tidsgränserna för
exporten samt bestämma exportformat, målkatalog,
vilka kameror som ska ingå och om kameranamn och
tidsstämpel ska visas i det exporterade materialet.

I version 8.2 eller senare kräver det ingen installation
av Ethiris Viewer. Enda kravet är att värddatorn har
.Net 4.0 eller senare. Windows 10 är ett exempel på
ett operativsystem som har samtliga nödvändiga filer
förinstallerade.

Signering (vattenstämpel)
För att undvika manipulering av digitala bilder, som
riskerar att äventyra rättssäkerheten, innehåller Ethiris
en signeringsfunktion. Med signeringsfunktionen
signeras exporten digitalt och därmed säkerställs att
bilderna inte har redigerats i efterhand.

Exportjobb

Exportformat
Från version 7 finns det ett Ethiris exportformat som
är förvalt i exportdialogen. Detta format bibehåller
originalkvaliteten från inspelningen och går dessutom
uppåt 1 000 gånger fortare jämfört med övriga exportformat. Det finns en viewer för uppspelning av filer
som exporterats i det nya formatet. Från version 8.2
har viewern stöd för multipla exportfiler och man kan
spela upp nio filer synkroniserat.

I Ethiris går det att lägga upp flera exportjobb innan
första exporten har blivit färdig. Varje exportjobb läggs
upp som en egen rad i en lista. Det går att redigera inställningarna för ett visst exportjobb så länge exporten
inte har startat. Om man väljer att avbryta exporten
innan den är klar kan man ändå använda materialet
som redan exporterats.

Loggad data
Eventuell loggad data som presenteras i en viss kameravy i videospelaren kommer även att visas i det
exporterade materialet.

AVI
Med Ethiris exportfunktion skapar man snabbt och enkelt AVI-filer från de inspelningar som finns lagrade av
Ethiris. AVI är ett vanligt videoformat som kan spelas
upp av en standard Windows mediaspelare.

KENTIMA - Automation and Security Products
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Effektiv larmhantering
Larmfunktionen i Ethiris ger snabb och tydlig information om allt viktigt som händer i anläggningen. Samtliga anslutna klienter i systemet indikerar när det finns ett larm som är aktivt.
Larmlistan visar samtliga aktiva larm. Normalt ska
larmlistan vara tom, då visas ingen varningstriangel och allt är normalt i anläggningen. Samtliga
larm kan associeras med en eller flera kameror
för att få automatisk inspelning och underlätta
sökandet efter video i samband med ett larm eller
en händelse.

Larmhistorik
Varje gång ett larm ändrar status loggas detta i
händelselistan. På så sätt kan man följa historiken
för larmen i anläggningen. Man kan se när larmet
inträffade, när det kvitterades och när det åtgärdades. I händelselistan kan också finnas information
om vem som kvitterade larmet och från vilken
klientdator det gjordes.
I larmlistan finns en sammanställning av samtliga definierade larm i systemet där information
visas om när respektive larm senast var aktivt.

Anpassa larmlistan
För att lättare hitta relevanta larm kan man sortera
larmlistan i stigande eller fallande ordning efter
önskad rubrik så som tid, larmgrupp, allvarlighet
och larmtext. Möjligheten att använda olika färger
för larmgrupperna hjälper också till att snabbt
hitta de larm man söker.
Hela larmlistan kan frigöras och läggas i ett
eget fönster. På så sätt kan larmlistan placeras på
en egen skärm om så önskas.

Systemlarm

Public Spaces

Några exempel på systemlarm i Ethiris
•
•
•
•
•

Kommunikationsfel med kamera
Lagringsenheten är full
Kommer ej åt lagringsenhet
Otillräcklig diskkapacitet
Skriptfel

I händelselistan visas
samtliga statusförändringar för
larmen.

Systemlarm

Gå direkt till live/videospelaren

Det finns många systemlarm i Ethiris, det vill säga automatiskt definierade larm. Några exempel på systemlarm är kommunikationsfel för en kamera eller någon
annan enhet som är kopplad till systemet och problem
med lagring och skriptfel. Man kan sätta prioritet på
respektive larm, men också avaktivera om man inte vill
att de ska synas i larmlistan.

Från version 7.2 finns det genvägar i larmlistan för att
gå direkt till live- eller videospelaren för att visa de
kameror som är associerade med larmet.

Egendefinierade larm
Utöver systemlarmen kan man skapa egna larmobjekt
med valfria aktiveringsvillkor och möjlighet att associera
med en eller flera
kameror.

Ethiris Mobile
Ethiris Mobile gör det möjligt att övervaka anläggningen via en mobil enhet. Det går även att kvittera aktiva
larm från appen. Genom att klicka på ett larm visas detaljerad information om larmet. Så fort något larm finns
i larmlistan indikeras detta med en varningstriangel.

Summalarm
Varje larmgrupp har ett summalarm som aktiveras
om något av larmen i gruppen är aktivt. Det gör det
enkelt att till exempel aktivera en extern larmsignal
när något allvarligt är fel i anläggningen.

KENTIMA - Automation and Security Products
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Behörighet och spårning
Ethiris har ett eget behörighetssystem med användare och grupper som kan användas för att säkerställa att endast behöriga personer kommer åt olika funktioner. Om så önskas kan Ethiris även
integreras med Windows behörighetssystem. Ett 20-tal Ethirisfunktioner kan kopplas till Ethiris
egna användargrupper och/eller Windows användargrupper i Active Directory, en domän eller
på den lokala serverdatorn.
Åtkomst till funktioner med behörighetskrav kräver
inloggning med användarkonto som är medlem i den
aktuella gruppen. På så sätt kan systemansvarig enkelt
bestämma vem som får göra vad i systemet. Det finns
även möjlighet att kräva förauktorisation, vilket innebär
att två olika användare måste vara inloggade för att
kunna utföra vissa funktioner.
Alla funktionerna i Ethiris är möjliga att spåra. Varje
gång den spårade funktionen används i Ethiris loggas
detta i händelselistan med uppgifter om tidpunkt och
vem som använde funktionen.

Användargrupper

Kameror och klienttyper
Det går att definiera behörighetskrav och spårning på
servernivå, det vill säga inställningarna gäller för samtliga kameror och samtliga klienttyper som kopplas till
Ethirisservern. Det går också att göra specifika inställningar för vissa kameror och vissa klienttyper där man
åsidosätter den generella inställningen. Det finns fyra
klienttyper: Ethiris Admin, Ethiris Client, Ethiris Mobile
och WideQuick Ethiris View. På detta sätt kan man till
exempel begära inloggning för de som ansluter via sin
mobil medan de som ansluter med den vanliga Ethirisklienten på det lokala nätverket kommer åt systemet
utan att behöva logga in.

Airports

En funktion i Ethiris kan kopplas ihop med en användargrupp. Användargruppen kan vara en Ethirisgrupp eller
en Windowsgrupp. En administratör kan i efterhand
bestämma vem som ska ha tillgång till olika funktioner
i Ethiris genom att säkerhetsställa att rätt personer är
medlemmar i de grupperna. Behörigheterna för Ethirisgrupper administreras via Ethiris Admin och Windows
användargrupper administreras direkt i Windows behörighetssystem.
När man kör Ethiris i ett kluster är det en fördel att
använda Ethiris egna grupper och användare eftersom

dessa automatiskt distribueras till medlemsservrarna i
klustret. Om man använder Windowsgrupper och
användare måste de läggas upp i samtliga medlemsservrar i klustret.

18

KENTIMA - Automation and Security Products

Översiktsbilder
I Ethiris finns det flera interaktionsobjekt att välja på. Dessa kan läggas in i kameravyer, ovanpå
livebilder, översiktsbilder eller kartor. Objekten kan användas både som förtydligande information och som verktyg för att styra anläggningen.

I varje kameravy kan man välja
att presentera olika typer av
information. Genom att till
exempel lägga in en översiktsbild
i en kameravy på en bildskärm
kan operatören via interaktionsobjekten välja vilka kameror som
ska visas på övriga skärmar.

Flera skärmar

Interaktionsobjekt

Det är en stor fördel att använda interaktionsobjekt i
en operatörsmiljö med flera skärmar. En stor kartbild
eller en översiktsbild på ena skärmen med kameraobjekt kan användas för att styra visningen av livebilder
på en eller flera andra skärmar. Ett fritt antal objekt kan
användas och det går även att visa flera översiktsbilder
samtidigt.

Med knappar kan olika funktioner aktiveras i Ethiris.
Lysdiodobjektet används för att indikera status på
digitala signaler, till exempel när inspelning pågår eller
vid rörelse framför en kamera. Kameraobjektet används
för att välja in livebilder från den kameran man klickar
på. Textfältobjektet används för att presentera text eller
siffror. Dörrobjektet representerar en dörrenhet där
aktuell status visas genom olika symboler. Bildobjektet
används för att visa statiska bilder.

Lysdiod – Lysdiodobjektet används för att

visa status på en digital signal i systemet.
Det kan till exempel vara rörelse framför en
kamera, om en dörr är öppen eller stängd
eller om ett visst larm är aktivt. Färg, storlek och position
konfigureras i förväg.

Kamera – Varje kameraobjekt representerar en av kamerorna som finns definierade i systemet. Man kan välja mellan
kamerasymbolen som medföljer Ethiris eller lägga in en egen.
Vid klick på kameraobjektet kan livebilder från den kameran
visas i önskad förkonfigurerad kameravy.
Bild – Bildobjektet används för att visa
statiska bilder av typen bmp, gif, jpg,
png eller ico. Objektet kan kopplas till
en boolsk variabel för att styra synlighet
av bilden.

Knapp med
valfri text

Knapp – Knappobjektet används

primärt för att styra funktioner i anläggningen. Knappen kopplas till en skrivbar
digital signal i systemet. Det kan till exempel vara för att
öppna en grind, styra en PTZ-kamera eller visa en viss livebild
på en specifik skärm.
Textfält med
valfri text

Textfält – Textfältobjektet används

för att presentera text i olika former.
Det kan vara en fast text som konfigureras i förväg eller en text som visar innehållet i en variabel
i Ethirissystemet. Exempelvis kan man visa information från
andra system som kollinummer eller registreringsskyltar.

Dörr – Dörrobjektet representerar en
dörrenhet som kopplats in via Ethiris
plug-in för passagesystem. Aktuell status
visas genom symboler för till exempel
dörr stängd, dörr låst, dörr öppen, dörr forcerad etc. En operatör kan också låsa upp en dörr manuellt genom att högerklicka på motsvarande dörrobjekt i livevyn i Ethiris Client.

KENTIMA - Automation and Security Products
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Kontroll över händelser
Händelselistan i Ethiris visar samtliga händelser som har inträffat i systemet. Den kan användas
som en historiklogg där man i efterhand kan se vad som har hänt. I listan visas såväl systemhändelser som eventuella egendefinierade händelser. Statusförändringar för larm loggas också här.
Samtliga händelser kan associeras med en eller flera kameror för att underlätta sökandet efter
video i samband med händelser.

Systemhändelser
För att användaren enklare ska förstå vad som händer i systemet finns ett antal automatiskt definierade
händelser i systemet, så kallade systemhändelser,
exempelvis att en kamera spelar in en händelse. Dessa
kan man avaktivera om man inte vill att de ska synas i
händelselistan.

Egendefinierade händelser

Power Plants

Utöver systemhändelserna kan man skapa egna händelseobjekt, så kallade egendefinierade händelser, med
valfria aktiveringsvillkor och möjlighet att associera
med kameror.

E-post/Sms
Preset positions
för PTZ-kamera

Fjärrstyrning av
klienten

Videolagring

Intelligent
händelsehantering
för automatiska
aktiviteter

Databas

Popup-fönster
Mobila enheter
Larmlista

Synkning med videospelaren
och livevisning
En mycket användbar funktion i Ethiris är möjligheten
att snabbt hitta inspelad video som tillhör en viss händelse. I Ethiris kan man associera valfria kameror med
olika händelser, till exempel en rörelsedetektering,
ett inbrottslarm eller att en viss brandsektion larmar.
I efterhand dubbelklickar man på önskad händelse i
händelselistan och får direkt upp tillhörande video i
videospelaren.

Sortering och filtrering

Händelselista

Direkt till I/O

Kommunikation med
andra datorsystem och
I/O via OPC

video. Man kan filtrera på tid, status, objekt och händelser. För att snabbt hitta spårningsposter kan man
välja att endast visa dessa i händelselistan. En spårningspost innehåller information om vad, vem, när och
från vilken dator en viss funktion har använts.

Spårning (Audit trail)
Om användaren valt spårning för någon av funktionerna i Ethiris, till exempel ”Visa livevideo från kamera”, så
kommer spårningsposterna att visas i händelselistan.
Informationen i händelselistan kan automatiskt raderas
efter en inställbar tid.

Händelselistan går att filtrera och sortera så att användaren lätt kan hitta önskad händelse med tillhörande

KENTIMA - Automation and Security Products
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Skript - flexibla möjligheter
Ethiris konfigurationsguide sätter automatiskt upp standardinspelningar kopplade till rörelsedetektering och scheman. Ibland har kunden önskemål utöver det vanliga, då är skriptfunktionen i
Ethiris ett kraftfullt verktyg för integratören.

Konvertera till skript
I många fall räcker det med att köra konfigurationsguiden för att skapa önskad inspelning i Ethiris. Men ibland
vill man ha inspelningsvillkor utöver det vanliga. Då kan
man konvertera inställningarna från Kamerainspelningspanelen till skript. På så sätt kan man enkelt lägga till
villkor för att starta inspelning för de olika kamerorna
utan att behöva skriva hela skriptet från början.

Variabler i skript
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City Surveillance

Alla objekt som skapas i Ethiris Server som kameror,
schema och rörelsedetekteringar får automatiskt ett
antal signaler kopplade till sig, så kallade variabler. Varje
enskild rörelsedetektor som definieras för kamerorna
genererar automatiskt variabler i Ethiris. Samtliga variabler kan användas i skript för att starta olika aktiviteter.

En kamera som definieras i Ethiris får bland annat variabler för aktivering, bildfrekvens och start av
inspelning. Är det en PTZ-kamera skapas även variabler
för pan/tilt/zoom. Variablerna kan ofta både läsas och
skrivas. För pan/tilt/zoom innebär detta att man både
kan läsa aktuellt läge för PTZ-kameran och att man kan
styra kameran till önskad position genom att skriva till
pan/tilt/zoom-variablerna.
För att underlätta när man skriver skript finns en
variabelbläddrare som listar samtliga tillgängliga variabler i Ethiris Server. Genom drag-and-drop eller dubbelklick på en variabel i variabelbläddraren kopieras hela
variabelnamnet till skripteditorn. Detta sparar tid och
säkerställer dessutom att variabelnamnet stavas rätt.
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Nästan obegränsade möjligheter

Förenkling av skript

Ethiris har en inbyggd skriptmotor som innehåller ett
stort antal funktioner. Genom att använda skript i Ethiris
kan integratören på ett enkelt sätt anpassa funktionaliteten i systemet enligt kundens önskemål.
Exempelvis kan inspelning på flera kameror startas
samtidigt baserat på samma händelse eller som en
funktion av flera händelser. En händelse kan till exempel vara rörelse framför en kamera eller en extern
händelse.
Rörelsedetekteringen för en kamera kan användas
i flera sammanhang. Förutom att starta inspelning kan
den användas för att styra PTZ-kameror, tända lampor
eller automatiskt välja in vyer på olika Ethirisklienter.
Samtliga händelser i Ethiris kan användas i skript för att
starta olika aktiviteter.

För att förenkla för integratören att skriva skript i Ethiris
finns det en panel som kallas watch. Den har som
syfte att visa aktuella värden för olika variabler i Ethiris
Servers datalager. Variablernas värde visas i realtid i
panelen och det går att ändra värden på alla skrivbara
variabler i datalagret direkt i watchpanelen. Den är till
stor hjälp vid test och felsökning av olika funktioner i
Ethiris.
Ännu en förenkling vid användning av skript är
Ethiris Debugfönster. Här kan integratören direkt se om
något blir fel i koden. Det går även att få debugutskrifter i realtid, vilket underlättar ytterligare vid felsökning
av skript.

Variabelbläddrare

Ethiris Debugfönster

Ethiris Client
Ethiris Server
Alarm

Script
Engine

Datastore
Event

ONVIF

Native
Camera Protocol

OPC
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Integration - standarder förenklar
I större anläggningar ställs det ofta krav på att olika system ska kunna integreras med varandra. I Ethiris finns flera standardiserade sätt att kommunicera med olika typer av system för att
skapa en väl fungerande helhet.

OPC
Ethiris kan använda OPC för att integrera med andra
system. OPC är en kommunikationsstandard som har
stor spridning och gör det enkelt att koppla ihop Ethiris med inbrottslarm, brandlarm, passagesystem och
andra säkerhetssystem.
En OPC-klient är inkluderad i Ethiris Server. Det
finns också en Ethiris OPC Server, denna används för att
andra system ska kunna ansluta sig mot Ethiris Server.
Med hjälp av OPC kan Ethiris läsa och skriva värden från/till andra system som har en OPC-server. På
liknande sätt kan andra system som har en OPC-klient
läsa och skriva värden från/till Ethiris. Detta innebär
att systemen kan kommunicera med varandra och
starta aktiviteter i det andra systemet. Möjligheterna
är i stort sett obegränsade.
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Healthcare and Education

Exempel på några av många möjligheter med
Ethiris och OPC:
• Någon drar ett kort i en kortläsare som är kopplad
till ett passagesystem. Passagesystemet startar via OPC
en inspelning i Ethiris på förvalda kameror som är riktade
mot kortläsaren.
• En branddetektor i ett brandsystem skickar
via OPC en signal till Ethiris som därefter styr PTZkameran till en förvald position. Platsen för detektorn
filmas och ett livefönster läggs upp i en Ethirisklient
hos larmcentralen.
• Ett larm från en PLC i en industri aktiverar via
OPC den inbyggda sms-funktionen i Ethiris och ett
sms skickas till jourhavande operatör. Ethiris startar
samtidigt en inspelning med pre-alarm för att dokumentera vad som hände tiden strax före larmet.

Videoanalys
Genom Ethiris standardiserade kommunikationsgränssnitt är det enkelt att ta emot videoanalysinformation från kameror och andra analyssystem. Ett vanligt
exempel är LPR (Licence Plate Recognition).

Ethiris
Server
®

ONVIF Profile C – Passage

OPC Client

ONVIF-specifikationen innehåller flera
olika delar. Profile C är för passageIntruder
OPC Server
system. Från Ethiris version 7 finns ett
Alarm
plug-in-koncept för passagesystem som
Access
bygger på ONVIF Profile C. Samtliga pasOPC Server
Control
sagesystem som har stöd för detta kan
integreras med Ethiris.
Via Ethiris Admin söker man efter
Fire
tillgängliga dörrkontroller på nätverket.
OPC Server
Alarm
Ethiris läser automatiskt in aktuell konfiguration från de dörrkontroller man väljer att ansluta mot. Varje dörrkontroller
Med OPC är det enkelt att integrera Ethiris med
inbrottslarm, brandlarm, passagesystem och andra
har ett antal larm och varningar som man kan
säkerhetssystem.
associera med kameror i Ethiris, till exempel
Door forced open. När ett larm eller en varning
med associerade kameror aktiveras startar en
händelsestyrd inspelning automatiskt i Ethiris.
Precis som med alla andra larm kan operatören
gå direkt från larmlistan till live eller videospelaren för att visa kamerorna som är associerade med larmet.

Ethiris Server
OPC Server

Other System
with an
OPC Client

Databas
Ethiris kan kommunicera med databaser
via ODBC. Viktig information kan loggas till
en databas, som till exempel registreringsnummer som lästs in via en LPR-kamera.
Det går att både läsa och skriva information till databasen och det kan även vara
ett sätt att integrera mot andra system
som har stöd för databaser.

ActiveX
Genom Ethiris ActiveX kan livebilder visas
från valfria kameror som är anslutna till
ett Ethirissystem. ActiveX-kontrollen kan
användas i samtliga andra system som har
stöd för ActiveX. Det kan till exempel vara
en HMI/SCADA/PSIM-mjukvara, som vårt
WideQuick, eller helt andra typer av applikationer. Exempelvis kassasystem eller
olika program i Microsoft Officepaketet.
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WideQuick PSIM
Genom att använda Ethiris tillsammans med WideQuick PSIM kan systemintegratören skapa en
överordnad säkerhetsplattform. Med OPC och Modbus är det möjligt att nästan sömlöst integrera till exempel passagesystem, brandlarm och inbrottslarm. WideQuick används som överordnat system för bland annat infrastrukturanläggningar, köpcentrum, arenor, larmcentraler samt
övervakning av flygplatser och hela städer.

WideQuick som överordnat system kommunicerar
med ett stort antal olika
system och tillsammans
med Ethiris skapar en total
säkerhetsplattform.

Video Management Software

Ethiris

SCADA

Brandlarm

Passagesystem

Fastighetsautomation

Inbrottslarm

WideQuick PSIM
WideQuick PSIM Software är en unik programvara för att skapa avancerade grafiska övervakningsoch presentationssystem. Tack vare dess unika egenskaper är WideQuick troligtvis marknadens mest
flexibla PSIM-mjukvara.

Hög funktionalitet
WideQuick innehåller viktiga funktioner som ger systemintegratören möjlighet att skapa en total säkerhetslösning. Med den inbyggda skriptmotorn kan integratören
anpassa systemet för olika applikationers behov.
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De inbyggda funktionerna för att hantera flera språk,
konvertera enheter och möjligheten till integration med
olika databaser skapar stora användningsområden för
WideQuick.

Stora kommunikationsmöjligheter
WideQuick kan kommunicera mot flera system för att
därefter lagra, övervaka och behandla information och
bilder. Uppbyggnaden med en klient/serverarkitektur gör
att den kan användas i såväl lokala som globala nätverk.
WideQuick har en OPC-klient för att kommunicera med
olika säkerhetssystem, I/O, PLC och andra system.
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Databasåtkomst

Distribuerade I/O

Perimeterintrång

PLC

Andra säkerhetssystem

Operatörspaneler

WideQuick Designer

WideQuick Web Client

WideQuick Designer är utvecklingsverktyget där systemintegratören skapar applikationen för projeket.

WideQuick Web Client är en webbservermodul som
ansluter till WideQuick Runtime och gör det möjligt att
övervaka processen via webbläsare på datorer eller på
mobila enheter. WideQuick Web Client behöver inte ha
några plug-ins installerade, bara en modern webbläsare.

WideQuick Runtime
WideQuick Runtime är mjukvaran som operatören arbetar med och där projektet körs.

WideQuick Remote
WideQuick Remote används när det finns behov för
fjärrstyrning och den arbetar mot WideQuick Runtime.

KENTIMA - Automation and Security Products
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Övriga funktioner
Här följer en kort beskrivning av några övriga funktioner som finns i Ethiris. Alla funktioner
kan dessutom kombineras på olika sätt för att uppnå en optimal övervakning som passar den
aktuella anläggningen.

Schema
I Ethiris kan användaren fritt definiera veckobaserade
och dygnsbaserade scheman. Dessa scheman kan sedan
användas i olika sammanhang för att styra när aktiviteter i Ethiris ska ske. Ett vanligt scenario är att man styr
inspelning för en kamera med hjälp av kombinationen
schema och rörelsedetektering.

Rörelsedetektering

Arenas

Rörelsedetektering är en inbyggd funktion i Ethiris som
är tillgänglig för samtliga anslutna kameror. Flera definitioner kan läggas upp för varje kamera och varje definition består av ett antal parametrar, till exempel vilken
yta som ska övervakas och vilken känslighet som ska
användas. När Ethiris upptäcker en rörelse kan denna
signal användas i hela systemet för olika ändamål. Till
exempel kan man använda en signal som orsakas av rörelse framför kamera 1 till att starta inspelning på både
kamera 1 och kamera 2. Samtidigt kan ett sms skickas
till aktuell väktare. Nytt från version 7.2 är en brusreduceringsalgoritm som har 9 steg, Ingen – Max. Brusreducering är speciellt gynnsam för högupplösta bilder
eftersom dessa generellt innehåller mer brus jämfört
med bilder med lägre upplösning.
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E-post och sms
Med Ethiris är det möjligt att ha kontroll på vad som
händer i en anläggning även när man inte är uppkopplad mot Ethiris Client. Då används Ethiris funktioner för
e-post och sms. Önskat antal e-postmeddelanden och
sms kan definieras i systemet och kopplas till händelser. Till exempel kan ett sms automatiskt skickas till
jourhavande personal. Detta är exempelvis användbart
vid kommunikationsfel med en kamera för att kunna
minimera förlusten av inspelad video.
Om det blir problem med lagringen är det viktigt att
servicepersonalen får information om det så fort som
möjligt. Då kan man enkelt koppla ihop larmen med ett
fördefinierat e-postmeddelande som automatiskt skickas ut till servicepersonalen vid ett eventuellt problem.

Ansluta videoanalysprodukter
Många av marknadens kameror har idag inbyggda
analysfunktioner. Ethiris har stöd för både TCPoch http-kommunikation samt ONVIF Events,
vilket innebär att Ethiris kan ta emot och bearbeta
kamerornas analysinformation via dessa protokoll.
Informationen kan till exempel användas för att
starta en inspelning.

Kamerasökning
Samtliga kameror i systemet som har stöd för antingen
UPnP (Universal Plug and Play) eller ONVIF hittas automatiskt av Ethiris. Fördelen med detta är att man slipper
mata in tillverkare, modell och IP-adress för kamerorna
manuellt. Det snabbar upp konfigureringen avsevärt.

KENTIMA - Automation and Security Products
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Serveradministration
Ethiris Admin är ett gemensamt verktyg för att konfigurera de olika delarna i ett Ethirissystem.
Man kan vara uppkopplad på distans mot flera olika Ethiris Server samtidigt för att kunna administrera hela anläggningen från en arbetsstation.

Ea
Ec

Es

Ec
Ec

Es

Es

Es

Es

Anslut kameror

per sekund som ska lagras och hur länge bildmaterialet
ska sparas. Ethiris innehåller en användbar funktion vid
intrimningen av inspelning. Den består av en översikt
av inspelat material där användaren kan se hur mycket
video respektive kamera har lagrat.

Det är enkelt att ansluta kameror till Ethiris Server och
ställa in önskade parametrar som bildfrekvens, upplösning och videoformat.

Kamerastatistik
Kameragrupper
I Ethiris Admin kan man gruppera kameror. Det ger en
ökad överblick och effektiviserar konfigureringen genom
att inställningar kan sättas för flera kameror samtidigt.
Ett antal variabler skapas automatiskt för varje grupp
för till exempel start av inspelning som sedan kan användas i skript eller via en knapp i Ethiris Client.

Statistikpanelen som visar samtliga anslutna kameror
kan också komma till stor användning vid intrimning av
systemet. Här visas information om kamerorna som till
exempel aktuellt bildformat, upplösning, bandbredd,
mängden inspelning per timme etc.

Enkelt att konfigurera inspelning
I Ethiris finns flera alternativ till konfiguration när en
automatisk inspelning ska starta. Ett schema kombinerat med rörelsedetektering är ett vanligt sätt.
Det går också att bestämma hur många bilder

Kamerakonfiguration
Flera av de parametrar som bestämmer hur video
skickas från kameran kan konfigureras direkt i Ethiris.
Bland dessa är:
• Format (M-JPG, MPEG-4,
H.264 eller H.265)
• Upplösning
• Bildfrekvens
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• Komprimering
• Kvalité
• Rotation

Ethiris ger integratören möjlighet att snabbt
och enkelt konfigurera alla kamerorna och bestämma när inspelning ska ske från respektive
kamera.

Ethiris Cluster
Ethiris Cluster är en funktion för att skapa redundans
och det skapas enkelt genom att man högerklickar på
en Ethiris Server i Ethiris Admin och väljer Skapa kluster.
Därefter kan man
lägga till fler medlemsservrar till
klustret genom att
söka efter Ethirisservrar på nätverket. Konfigurationen
delas automatiskt
mellan medlemsservrarna.

värden uppdateras i respektive system. Signalerna från
det andra systemet kan direkt användas i de vanliga
villkoren i Ethiris för till exempel start av inspelning för
olika kameror.

Historikloggning
Förutom att spela in video kan man spela in variabelvärden från sin anläggning. Det kan vara värden som
kommer från externa givare eller andra system, men
det kan också vara interna variabler som till exempel
aktuell bildfrekvens för en kamera eller mängden rörelse i en rörelsedetektering. De olika värdena kan sedan
visas i videospelaren tillsammans med inspelad video
och på det viset kan man i efterhand koppla ihop bilder
med variabelvärden. Historikdata kan även exporteras
tillsammans med video, till exempelvis en AVI-fil.

Integration med OPC
När det är aktuellt att koppla ihop Ethiris med ett
annat system som har stöd för OPC är den inbyggda
OPC-browsern väldigt användbar. Omedelbart presenteras
samtliga tillgängliga signaler
i det andra systemet och
kan väljas in i Ethiris Servers
datalager.
Därefter sköts kommunikationen mellan systemen
automatiskt så att signalernas

KENTIMA - Automation and Security Products
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Klientadministration
Det finns stora möjligheter att konfigurera Ethiris Client. Genom en flexibel uppbyggnad och en
stor mängd funktioner får användaren en effektiv operatörsmiljö.

Varje klientvy kan ha
upp till 8x8 kameravyer. Man kan fritt
bestämma antalet rader
och kolumner och även
skapa olika storlekar
på kameravyerna. Det
är också möjligt att
använda någon av de
fördefinierade layoutmallarna.

Ethiris Server hanterar alla
klientkonfigurationer
I klientkonfigurationen har man möjlighet att välja vilken eller vilka Ethiris Server som klienten ska ansluta till
och därmed få tillgång till de kameror som respektive
server hanterar. Användaren kan välja att ha samma eller olika konfigurationer för klienterna i anläggningen.
Från version 8.0 av Ethiris hanteras samtliga
klientkonfigurationer av Ethiris Server. Det innebär
att användaren inte behöver hålla reda på konfigurationsfiler längre utan kopplar bara upp sig mot en eller
flera Ethiris Server och väljer klientkonfiguration från
respektive servers lista.
Från version 8.2 av Ethiris skapar man även klientkonfigurationen för Ethiris Mobile i Ethiris Admin.

Fördefinierade layoutmallar
I Ethiris finns det ett antal fördefinierade layouter för
klientvyer. Genom att använda någon av layoutmallarna
snabbas klientkonfigurationen upp avsevärt. Även i
Ethiris Mobile har man tillgång till fördefinierade vylayouter men man kan även skapa hur många vyer man vill
med önskade fördefinierade kameror i respektive vy.

Sektioner
Varje klientkonfiguration kan delas in i en eller flera
sektioner. Syftet med det är att göra en stor anläggning mer överskådlig och navigeringen därigenom mer
effektiv. I varje sektion kan undersektioner skapas men
det vanligaste är att man skapar vyer och knappar för
olika funktioner i en sektion.
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Vyer
En vy består av mellan 1 och 64 kameravyer. Varje
kameravy kan innehålla olika typer av information.
Det vanligaste är att en kameravy visar livebilder från
en förutbestämd kamera, men det kan också vara en
så kallad hotspot, kameraväxling, bakgrundsbild eller
webbsida.

Interaktionsobjekt
I varje kameravy kan man placera olika typer av objekt
för att användaren ska få mer information om vad som
händer i anläggningen, men även för att få möjlighet
att starta olika aktiviteter i systemet. Det kan till exempel vara en knapp för att styra en PTZ-kamera till en
förutbestämd position eller för att starta inspelning för
en grupp kameror. De typer av objekt som kan läggas in
i kameravyerna är knapp, lysdiod, kamerasymbol, text,
bild och dörrobjekt.

Kopiera och flytta
Sektioner och vyer kan både kopieras och flyttas genom
att använda drag & drop på olika sätt i trädvyn. Drag
& drop kan även användas för att välja in en eller flera
kameror samtidigt till kameravyerna.

Behörighet för konfigurationer
I samband med att klientkonfigurationer numera hanteras av Ethiris Server kan man sätta behörighetskrav på
olika klientkonfigurationer. Man kopplar helt enkelt en
klientkonfiguration till en användargrupp, Ethirisgrupp
eller Windowsgrupp. Endast de användare som är
medlemmar i den erforderliga gruppen kan komma åt
klientkonfigurationen från Ethiris Client.
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Gate East

Gates
Building 4

Overview

Warehouse

Entrance
Gate North
Maps
Gate 1

vyknapp i klienten och välja att visa
vyn i ett fördefinierat popupfönster.
I klientens kameralista kan man fritt
välja önskade kameror och sedan välja
att visa dem i livefönstret, ett helt nytt
fönster eller något av de fördefinierade
popupfönsterna.
Gate South

Ljudfiler

Building 4
Gates

Bilden visar en situationsplan med interaktionsobjekt.
Knappar och kameraobjekt är klickbara och används för att
aktivera olika funktioner i anläggningen.

Hotspot
Med hotspotfunktionen kan man styra vilka livebilder som ska visas i en viss kameravy och även när de
ska visas, detta kan ske både manuellt och automatiskt.
Vid manuell styrning kan operatören klicka i kameravyer
eller på kamerasymboler för att välja vilken kamera som
ska visas. Genom att använda önskad variabel i systemet
kan olika livekameror automatiskt visas i en kameravy.

Rondering
I en kameravy kan man skapa en lista med kameror
där livevisning automatiskt växlar mellan kamerorna.
Ett vanligt scenario är att denna funktion används vid
kassan i en butik.

Popupfönster
I Ethiris kan man fördefiniera fönster med önskad storlek och position. Varje fönster namnges och därefter
kan man referera till dessa fönster när olika funktioner
konfigureras. Till exempel kan man högerklicka på en

Overview

För att uppmärksamma operatören på
viktiga händelser i systemet kan ljud- Maps
Gate 1
filer kopplas till valfri signal i systemet.
När händelsen inträffar spelas ljudfilen
upp i klientdatorn. Till exempel skulle
summalarmet kunna kopplas ihop med
en ljudfil som spelas upp vid larm.

Uppstartsinställningar
Via uppstartsinställningarna kan man bestämma hur
klienten ska se ut när den startar. Det går att bestämma
storlek, position och läge (minimerat, maximerat eller
centrerat) på huvudfönstret. Det går också att bestämma
vilka paneler (live, inspelat, händelser etc.) som ska vara
synliga, om menyn ska vara synlig och vilka vyer som ska
visas från början i huvudfönstret och eventuella popupfönster. På detta sätt kan man styra startläget för alla
skärmar som är kopplade till klientdatorn.

Webbsida
Från version 9.0 kan man visa en webbsida i en kameravy i live. Förutom vanliga webbsidor så kan man även
visa vyer från WideQuick Web Client, vilket öppnar upp
fantastiska möjligheter att skapa verkligt kundanpassade gränssnitt.

De popupfönster som har definierats
i Ethiris Admin kan direkt användas i Ethiris
Client i till exempel kameralistan.
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Kamerastöd och ONVIF
Ethiris har både stöd för det generella ONVIF-protokollet och för enskilda kameraprotokoll. Samtliga ONVIF-kameror som är inkopplade i nätverket upptäcks av Ethiris inbyggda Discoveryfunktion.

ONVIF

Automatisk anpassning

Ethiris har stöd för ONVIF som är en standard för kommunikation med IP-kameror. Detta innebär att kameror
som följer ONVIF-specifikationen med stor sannolikhet
kan användas tillsammans med Ethiris.
Även kommande kameror som följer ONVIF-specifikationen kommer att kunna användas tillsammans
med Ethiris. Det innebär att man får ett framtidssäkert
system när man väljer Ethiris.
När man har valt önskade ONVIF-kameror i sökdialogen läggs de upp i Ethiris Admins kameralista. Ethiris
hämtar ett antal uppgifter från respektive kamera, såsom fabrikat, modell, IP-adress, tillgängliga videokomprimeringsprotokoll och tillgängliga upplösningar. Alla
dessa uppgifter läggs automatiskt in i kameralistan.

Kameror har olika egenskaper och möjligheter.
Ethiris hanterar detta baserat på vilken kameramodell
som har valts i konfigurationen. Om det till exempel är
en PTZ-kamera ger Ethiris Client automatiskt möjlighet
att styra kameran med mus eller joystick.
Även om en kamera saknar stöd för ONVIF och inte
direkt stöds i Ethiris via ett nativeprotokoll kan den med
största sannolikhet kopplas till Ethiris via RTSP. Detta
gäller exempelvis kameror från Video IQ och UDP.
De olika upplösningar som en kamera tillhandahåller presenteras i Ethiris Admin när man konfigurerar
kameran. Det gör det enkelt att konfigurera önskade
inställningar.
Ethiris hanterar alla upplösningar utan någon övre
gräns. Programmet är oberoende av upplösningen från
kamerorna och skalar automatiskt om bilderna om det
behövs. Kameror använder sig av olika videokomprimeringsformat. De tre vanligaste är M-JPG, H.264 och
H.265. Ethiris har stöd för alla tre.

ONVIF
• Standardisering av kommunikation inom IP-baserad
fysisk säkerhet.
• Interoperabilitet mellan IPbaserade fysiska säkerhetsprodukter oavsett tillverkare.
• Öppen för alla företag och
organisationer.
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Ethiris stöd för ONVIF förbättras kontinuerligt. I
version 7.2 kom stöd för I/O via ONVIF och i version 8
infördes stöd för så kallade ONVIF Events i Ethiris. Via
ONVIF Events kan Ethiris ta emot information från kameror eller andra ONVIF-kompatibla enheter. Ett typiskt
exempel är analysinformation som till exempel registreringsnummer från en LPR-kamera.

tillgängliga passagesystem på nätverket och automatiskt läsa in aktuell konfiguration från anslutna system.
Tillgängliga larm och händelser i passagesystemet kan
associeras med kameror i Ethiris för automatisk inspelning vid aktiverat larm/händelse.

ONVIF Profile C för passage
Som nämnts tidigare i broschyren har Ethiris ett plugin-koncept för integration mot passagesystem som är
baserat på ONVIF Profile C. Ethiris Admin kan söka efter

Sökdialog.

Exempel på kameratillverkare
som Ethiris har stöd för
• ACTi
• Arecont Vision
• Avigilon
• Axis
• Basler
• Bosch
• Brickcom
• Canon
• Dahua
• D-Link

Kameralista.

• FLIR
• GKB
• HIK Vision
• IQinVision
• Panasonic
• Pixord
• Samsung
• Sanyo
• Sony
• Vivotek

En aktuell lista över de kameror som Ethiris har
stöd för finns på vår hemsida www.kentima.com.
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