Video Management Software

Produktbrochure

Fleksibel, effektiv og intelligent
Ethiris Video Management Software forsyner brugeren med effektiv og avanceret videoovervågningssoftware, der er nem at bruge. I kombination med den indbyggede fleksibilitet gør disse unikke kvaliteter det muligt hurtigt at installere og konfigurere systemet
efter kundens behov. Der findes et stort antal muligheder for at integrere Ethiris med
andre systemer med henblik på at bygge en samlet sikkerhedsplatform.
®

®
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Åben platform

Omkostningseffektiv overvågning

Ethiris er en åben platform, der understøtter ONVIF og
flere forskellige protokoller fra førende kameraproducenter.
Udvalget af kameraer og videoenkodere, som understøttes,
udvides konstant.

Ethiris er opbygget omkring en enkel licensstruktur, der gør
det muligt for kunden at vælge det ønskede funktionsniveau
og det antal kameraer, der skal forbindes med softwaren. Det
er nemt at opgradere og udvide systemet med flere kameraer.

Effektiv og fleksibel

Bredt anvendelsesområde

Ethiris indeholder en lang række funktioner til at oprette
funktionelle, effektive og brugervenlige systemer. En effektiv
håndtering af hændelser, smarte søgefunktioner, integreret
script-funktion og den fleksible struktur forsyner installatøren
og brugeren med intelligent overvågning.

Ethiris er et generelt softwareprogram til videoovervågning, som
bruges i en lang række forskellige anvendelser over hele verden.
Funktioner, der kan tilpasses, og den komponentbaserede struktur gør det muligt for installatøren at optimere funktionaliteten
efter det specifikke anvendelsesområde.

Brugervenligt system

Integration med andre systemer

Ethiris er nem at bruge, og konfigurationen udføres nemt
ved hjælp af en integreret guide. Det tager kun nogle få
minutter at konfigurere den grundlæggende funktionalitet til
et system i mellemstørrelsen.

Ethiris er en fremtidssikret investering takket være systemets
evne til at kommunikere via OPC med et stort antal systemer
inden for sikkerhed, automation og andre anvendelsesområder. Der kan også oprettes en samlet sikkerhedsplatform
ved at integrere Ethiris med WideQuick HMI/SCADA fra
Kentima.
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Skalerbart system
Ethiris 's fleksibilitet og unikke skalerbarhed gør det muligt at oprette alt fra mindre systemer til store og avancerede applikationer med ekstrem høj funktionalitet. Et system kan
bestå af flere klienter og serverprogrammer, som er installeret på forskellige computere.
®

Komponentbaseret

Ethiris Komponenter
®

Ethiris består af mange forskellige komponenter, som kan
kombineres med hinanden for at opnå maksimal fleksibilitet,
funktionalitet og ydeevne i en installation. Alle komponenterne er centralt konfigureret med det fælles administrationsværktøj Ethiris Admin.

I større systemer kan komponenterne installeres på flere computere på
forskellige geografiske placeringer.
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Installation af forskellige komponenter på forskellige computere kan
også forøge systemets kapacitet.
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Ethiris er et skalarbart system, hvilket betyder, at installationens kapacitet kan udvides efter behov gennem yderligere licenser og nye Ethiris' komponenter. Fordi Ethiris
er komponentbaseret kan systemet distribueres over flere
computere og dermed optimere systemets ydeevne.

System med flere brugere

Der kræves kun en installation af Ethiris Server, en Ethiris Client og
en Ethiris Admin for at oprette et komplet basissystem. I mindre
systemer kan disse indgå i en enkelt computer.

Ethiris kan bruges af mange brugere, og der er i princippet
ingen grænse for det antal installationer af Ethiris Server og
Ethiris Client, som kan bruges i samme system. Ethiris har
et integreret autorisationssystem.
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Brugervenlig
Ethiris Client har et moderne interface med smarte funktioner, der hjælper operatøren
med at etablere en effektiv overvågning. Klienten indeholder primært funktioner til visning af livevideo og optaget videomateriale samt alarmer og hændelseshåndtering.
®

Integreret hjælp til operatøren
Eftersom klienten kan inddeles i forskellige sektorer og viser
oversigter kan operatøren nemt navigere mellem de forskellige dele i systemet. Ethiris` integrerede logik kan automatisk bestemme, hvilke kameraer der vises. Kameravisninger,
oversigter, alarmlisten og anden information kan vises på
forskellige skærme for at skabe en effektiv overvågning.

Understøttelse af flere skærme
og fjernbetjening
Hver Ethiris Client-installation understøtter op til otte
skærme. Eftersom der kan køres flere klienter på samme
tid på forskellige computere, kan der vises billeder fra et
ubegrænset antal kameraer i kontrolrummet. Alle klienter
kan forbindes med alle Ethiris Server-installationer på
stedet. Klienten kan fjernbetjenes fra et SCADA-system,
og der kan konstrueres store videovægge.

Brugeren kan overvåge faciliteten via computersystemer
og vores apps til tablets og smartphones.
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Hurtig søgning efter optaget video

Alarmer og hændelser

Tidslinjen i Ethiris giver en hurtig grafisk oversigt over
optaget videomateriale. Tidslinjen indeholder adskillige
funktioner, som gør det muligt at søge efter optaget video.
Det er også muligt at zoome grafisk ved at vælge det ønskede tidsinterval.

Ethiris indeholder effektive funktioner til håndtering af
alarmer og hændelser. Der kan hurtigt defineres standardalarmer og -hændelser. En smart funktion er, at hændelser
kan synkroniseres med kameraer for hurtigt at finde frem
til optaget materiale for en bestemt hændelse.
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Smarte funktioner

Oversigtsbilleder
Der kan tilføjes forskellige oversigter og
kort i kameravisning. Der kan tilføjes
forskellige typer af interaktionsobjekter som f.eks.
knapper, tekstfelter og kamerasymboler.

Omfattende sprogunderstøttelse
Ethiris understøtter forskellige sprog i
administrationsværktøjet, klienten og mobile anvendelser. Der tilføjes konstant nye sprog for at imødekomme
markedets behov.

®

Ethiris Mobile
Ethiris Mobile gør det muligt at overvåge stedet/faciliteten via mobiltelefoner og tablets. Livevideo, optaget videomateriale og
alarmlisten kan ses fra Ethiris Mobile.
®

Systeminformation
Ethiris har adskillige funktioner, der kan
hjælpe systemadministratoren. Ethiris
kan f.eks. vise systemalarmer, statistikker for kameraer
og en lang række optagede videoklip for hvert kamera.

Tidsplaner

Videosøgning
Der kan søges efter video på flere forskellige måder. Tidslinjen giver en klar
oversigt over optaget video for op til 16 kameraer på
samme tid. Der kan hurtigt søges i optagelser ved at
trække i tidslinjen.

Nem eksport
Det er nemt at eksportere optaget
video og sende optagelserne til udvalgte
modtagere. Operatøren kan vælge at eksportere information fra et hvilket som helst kamera inden for en
given tidsperiode.

Analyser fra kameraer
Ethiris understøtter modtagelse af
information fra forskellige produkter til
videoanalyse. Kameraer har i dag integrerede funktioner, og Ethiris kan modtage og behandle analyseinformation via TCP- og HTTP-kommunikationer.

Autorisation – sporing

Ethiris kan integreres med Windows®
autorisationssystem med funktioner, der er
tilknyttet forskellige brugergrupper. Sporing kan også
vælges for en række funktioner i Ethiris, hvilket er ensbetydende med, at de logføres på listen over hændelser.

Send e-mail og SMS

Brugeren kan opsætte tidsplaner efter uge
og dage i Ethiris. Disse tidsplaner kan
efterfølgende bruges til at styre, hvornår forskellige
aktiviteter aktiveres i Ethiris.

Systemet kan automatisk sende SMS og
e-mails, så faciliteten kan overvåges, når
brugeren ikke har forbindelse til Ethiris-klienten.
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Ubegrænsede muligheder

Administrationsværktøj
Ethiris Admin er et fælles værktøj til konfiguration af alle dele af et system. Hele faciliteten kan
administreres centralt, fordi Ethiris Admin kan
fjernforbindes med forskellige Ethiris-servere
på samme tid. Under installationen bruges den
integrerede guide til hurtigt at installere og konfigurere de grundlæggende funktioner i Ethiris.

Intelligent hændelseshåndtering
Listen over hændelser i Ethiris viser alle de hændelser,
der har fundet sted i systemet. Listen bruges som en
historiklog, hvor tidligere hændelser kan ses. Listen
indeholder både systemhændelser og brugerdefinerede
hændelser. Statusændringer for alarmer logføres også
og vises på listen over hændelser. Alle hændelser kan
forbindes med et eller flere kameraer for at muliggøre
søgninger efter billedinformation i forbindelse med
hændelser. Ethiris kan bruge alle hændelser sammen
med anden information i systemet til automatisk at
starte aktiviteter.

SMS
PTZ-kamera

Billedlagring

Automatisk valg
af klientvisning
Hændelsesliste

Intelligent
hændelseshåndtering
af automatiserede
aktiviteter

Direkte til I/O

Alarmliste

Mobile enheder
E-mail

Kommunikationer med
andre systemer via OPC

Script- og datalagring
Den integrerede script-funktion i Ethiris giver
installatøren en unik mulighed for at skabe et
funktionelt og intelligent system. Informationen i
Ethiris Servers datalager kommer fra alle tilsluttede
kameraer, forskellige systemer, som er forbundet via
OPC, hændelser, alarmer og operatørkommandoer.
Installatøren kan bruge scripts og information fra
datalageret til at tilpasse funktionaliteten i systemet,
så den passer til kundens krav.
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Integration med andre systemer
Kameraunderstøttelse og
ONVIF
Ethiris understøtter ONVIF og individuelle
protokoller fra førende kameraproducenter.
Alle ONVIF-kameraer samt andre kameraer med UPnP, registreres automatisk af registreringsfunktionen i Ethiris. Der er understøttelse
af H.264, MPEG-4 og M-JPEG, og afhængig
af kameramodel kan Ethiris også behandle
I/O-signaler, PTZ, alarmer og videoanalyser
fra kameraet.
Du finder en liste over de kameraer, der aktuelt understøttes, af Ethiris på www.kentima.
se.

Hurtig integration med OPC
Muligheden for at integrere forskellige systemer med hinanden er ofte et krav på større steder. Ethiris har flere standardiserede måder at kommunikere med forskellige typer systemer for at skabe et velfungerende samlet system. Ethiris har
omfattende understøttelse at OPC, som er en standard for kommunikationer mellem forskellige systemer. Ethiris kan
integreres med brandalarmer, adgangssystemer, alarmer for uvedkommende indtrængen og andre systemer, som understøtter OPC.

Ethiris
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SCADA
Andre
systemer

Brandalarm

Adgangskontrol

Alarm ved
uvedkommende
indtrængen

®

WideQuick HMI/SCADA
Når Ethiris kombineres med WideQuick
HMI/SCADA fra Kentima, kan installatøren
oprette en overordnet sikkerhedsplatform til
store systemer og alarmcentre. WideQuick
kan integreres med Ethiris, andre systemer,
bygningsautomatisering og mange andre systemer. Ved hjælp af WideQuick Web Client er
informationen også tilgængelig via en browser.
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