Video Management Software

Tuote-esite

Joustava, tehokas ja älykäs
Ethiris Video Management Software on tehokas, kattava ja helppokäyttöinen videovalvontaohjelmisto. Asentaja pystyy tekemään järjestelmän määritykset nopeasti asiakkaan vaatimuksien mukaisesti hyödyntämällä näitä ainutlaatuisia ominaisuuksia sekä
sisäänrakennettua joustavuutta. Niiden ansiosta Ethiris -ohjelmisto voidaan integroida
muihin järjestelmiin kaiken kattavan turvallisuusjärjestelmän luomiseksi.
®

®

Avoin alusta

Kustannustehokasta valvontaa

Ethiris on avoin alusta, joka tukee ONVIF-protokollaa
sekä useita muita johtavien kameravalmistajien protokollia. Uusien kameroiden ja videoenkoodereiden tukea
laajennetaan jatkuvasti.

Ethiris-järjestelmän yksinkertaisen lisensointirakenteen
ansiosta asiakas voi valita haluamansa toimintotason sekä
määrittää ohjelmistoon kytkettävien kameroiden lukumäärän. Ohjelmiston päivittäminen ja kameroiden lisääminen
onnistuu helposti.

Tehokas ja joustava
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Ethiris sisältää kattavan valikoiman ominaisuuksia, joiden
avulla voidaan laatia toimivia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä järjestelmiä. Tapahtumien tehokas hallinta, älykkäät hakutoiminnot, integroitu komentosarjatoiminto ja järjestelmän joustava rakenne ovat tekijöitä, joiden avulla asentaja
ja käyttäjä saavat aikaan älykkään valvontajärjestelmän.

Laajat käyttömahdollisuudet

Helppokäyttöinen järjestelmä

Integrointi muihin järjestelmiin

Ethiris-järjestelmän käyttäminen on helppoa, ja sen määritykset voidaan tehdä nopeasti integroidun opastustoiminnon avulla. Keskikokoisen järjestelmän perustoimintojen
asentaminen ja asetuksien määrittäminen kestää vain muutamia minuutteja.

Ethiris on investointi, joka toimii tulevaisuudessakin, sillä
järjestelmän tiedonsiirto lukuisien turvallisuus- ja automaatiojärjestelmien sekä muiden sovelluksien kanssa pystytään suorittamaan OPC-standardin mukaisesti. Kaiken
kattava turvallisuusjärjestelmä voidaan laatia integroimalla.
Ethiris-ohjelmisto Kentiman WideQuick HMI/SCADA
-järjestelmään.

Ethiris on videovalvonnan yleisohjelmisto, joka on käytössä useissa erilaisissa kohteissa ympäri maailman. Mukautettavien toimintojen ja komponentteihin perustuvan rakenteen ansiosta asentaja pystyy optimoimaan järjestelmän
toiminnan kunkin kohteen vaatimuksien mukaisesti.
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Skaalautuva järjestelmä
Ethiris -ohjelmiston joustavuuden ja ainutlaatuisen skaalautuvuuden ansiosta on mahdollista on mahdollista laatia mikä tahansa ratkaisu pienestä järjestelmästä suureen ja paljon
toimintoja sisältävään käyttöympäristöön. Järjestelmä voi kattaa useita asiakkaita ja eri
tietokoneisiin asennettuja palvelinohjelmia.
®

Ethiris -komponentit

Järjestelmä koostuu
komponenteista

®

Ethiris-ohjelmisto koostuu erilaisista komponenteista, joita
yhdistämällä saavutetaan paras mahdollinen joustavuus,
toiminnallisuus ja suorituskyky. Kaikkien komponenttien
hallinta suoritetaan keskitetysti Ethiris Admin -hallintatyökalulla.
Suuremmissa järjestelmissä komponentteja voidaan asentaa useisiin
tietokoneisiin, jotka sijaitsevat eri
maantieteellisissä paikoissa.
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Asentamalla eri komponentteja eri tietokoneisiin pystytään myös kasvattamaan järjestelmän kapasiteettia.
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Ethiris on skaalautuva järjestelmä. Se tarkoittaa, että asennetun järjestelmän kapasiteettia pystytään laajentamaan
tarvittaessa hankkimalla lisää lisenssejä ja uusia Ethiris-komponentteja. Koska Ethiris koostuu erilaisista komponenteista, järjestelmä voidaan hajauttaa useisiin tietokoneisiin.
Näin saadaan optimoitua järjestelmän suorituskyky.

Useiden käyttäjien järjestelmä
Perusjärjestelmän luominen edellyttää vain yhden Ethiris ServerEthiris Client- ja Ethiris Admin -komponentin asennuksen. Pienemmissä järjestelmissä ne voidaan asentaa yhteen tietokoneeseen.

Ethiris on useille käyttäjille tarkoitettu järjestelmä. Periaatteessa samassa järjestelmässä käytössä olevien Ethiris Serverja Ethiris Client -asennuksien lukumäärälle ei ole ylärajaa.
Ethiris-järjestelmässä on integroidu valtuutusjärjestelmä.
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Helppo käyttää
Ethiris Client -ohjelmassa on nykyaikainen käyttöliittymä, jonka älykkäät toiminnot
auttavat operaattoria tehokkaassa valvonnassa. Asiakasohjelma sisältää pääasiassa
toiminnot reaaliaikaisen ja tellennetun videokuvan näyttämiseen, hälytykset sekä tapahtumien hallinnan.
®

Integroitu ohjetoiminto
operaattoreille

Tuki useille näytöille ja
kauko-ohjaukselle

Asiakasohjelmassa voidaan näyttää sektoreita ja yleisnäkymiä, minkä ansiosta operaattori pystyy nopeasti siirtymään
valvottavan tilan eri osien välillä. Ethiris-järjestelmän
oma logiikka pystyy automaattisesti määrittämään, mitkä
kamerat näytetään. Kameroiden kuvat, yleisnäkymät, hälytysluettelo sekä muut tarvittavat tiedot voidaan näyttää eri
näytöillä, mikä tehostaa valvontaa.

Kukin Ethiris Client -asennus tukee kahdeksaa näyttöä.
Koska eri tietokoneissa voidaan samanaikaisesti käyttää
useita asiakasohjelmia, valvomossa pystytään tarvittaessa näyttämään kuvaa niin monesta kamerasta kuin on
tarpeen, ilman enimmäismäärärajoitusta. Kaikki asiakasohjelmat voidaan kytkeä kaikkiin tiloissa oleviin Ethiris
Server -asennuksiin. Asiakasohjelmaa voidaan etähallita
SCADA-järjestelmällä, ja järjestelmään voidaan kytkeä
suuria videoseiniä.

Käyttäjä voi valvoa tilaa sekä tietokonejärjestelmillä että
tablet- ja älypuhelinsovelluksilla.

Tallennetun videokuvan nopeat
haut
Ethiris-järjestelmän aikajanatoiminnolla tallennetusta
videomateriaalista saadaan graafinen yleiskuva nopeasti.
Aikajanaominaisuus sisältää erilaisia toimintoja, jotka
helpottavat halutun sisällön etsintää. Näkymää voidaan
lähentää graafisesti valitsemalla haluttu aikaväli.
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Hälytykset ja tapahtumat
Ethiris sisältää tehokkaita toimintoja hälytyksien ja
tapahtumien hallintaan. Lisäksi mukautettuja hälytyksiä
ja tapahtumia on mahdollista määrittää nopeasti. Älykäs
toiminto tarkoittaa, että tapahtumia voidaan synkronoida
kameroiden kanssa, mikä mahdollistaa tiettyä tapahtumaa
koskevan tallennetun materiaalin löytämisen nopeasti.
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Älykkäät toiminnot

Videohaku

Yleiskuvat
Kameranäkymään voidaan lisätä erilaisia
yleiskuvia ja karttoja. Lisäksi kuvassa
voi olla interaktiivisia elementtejä, kuten painikkeita,
tekstikenttiä ja kamerasymboleja.

Kattava kielituki
Ethiris-järjestelmän hallintatyökalussa,
asiakasohjelmassa sekä mobiilisovelluksissa on tuki useille kielille. Uusia kieliä lisätään jatkuvasti markkinoiden vaatimuksien mukaisesti.

®

Ethiris Mobile
Ethiris Mobile -sovelluksen avulla tilaa
voidaan valvoa matkapuhelimesta tai
tablet-laitteesta käsin. Sovelluksella voidaan näyttää
reaaliaikaista videokuvaa, tallennettua videomateriaalia sekä hälytysluettelot.
®

Järjestelmätiedot
Ethiris-järjestelmässä on useita järjestelmänvalvojan työtä helpottavia toimintoja. Se pystyy esimerkiksi näyttämään järjestelmän
hälytykset, kameroiden tilastotiedot sekä runsaasti
tallennettua videokuvaa kutakin kameraa kohti.

Ajastukset
Käyttäjä voi määrittää Ethiris-järjestelmään viikko- ja päiväajastuksia. Näiden
ajastuksien avulla voidaan ohjata eri toimintojen
kytkeytymistä.

Videolta voidaan etsiä sisältöä usein eri
tavoin. Aikajanojen avulla saadaan selkeä
yleiskuva enimmillään 16 kameralla samanaikaisesti
tallennetusta videokuvasta. Tallennuksia voidaan käydä läpi nopeasti vetämällä aikaosoitinta manuaalisesti.

Helppo vienti
Tallennettu videokuva voidaan helposti
viedä ja lähettää valittuihin vastaanottimiin. Operaattori voi viedä tietoja mistä tahansa
kamerasta määritetyn aikavälin sisällä.

Analyysi kameroista
Ethiris tukee tietojen vastaanottamista
useista erilaisista videoanalyysituotteista.
Tämän päivän kameroissa on integroidut analysointitoiminnot. Ethiris pystyy vastaanottamaan ja
käsittelemään näitä tietoja TCP- ja HTTP-yhteyksien
välityksellä.

Valtuutus ja seuranta

Ethiris voidaan integroida Windows®käyttöjärjestelmän valtuutusjärjestelmään, joka sisältää käyttäjäryhmäkohtaisia toimintoja.
Lisäksi eri toiminnoille voidaan käyttää seurantaa,
mikä tarkoittaa, että toimintoja koskevia tietoja kirjataan tapahtumaluetteloon.

Sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoitukset

Järjestelmä pystyy lähettämään automaattisesti tekstiviesti- ja sähköposti-ilmoituksia,
minkä ansiosta tilaa voidaan valvoa myös silloin, kun
käyttäjä ei ole yhteydessä järjestelmään Ethiris Client
-ohjelmalla.
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Rajattomasti mahdollisuuksia

Hallintatyökalu
Ethiris Admin on yhteinen työkalu kaikkien
järjestelmän osien määrityksien tekemiseen.
Koko tilan laitteistoa pystytään hallitsemaan
keskitetysti, sillä Ethiris Admin voi olla etäyhteydessä useisiin Ethiris Server -asennuksiin samanaikaisesti. Integroidun opastustoiminnon avulla
Ethiris-järjestelmän perustoimintojen asennus ja
määrityksien tekeminen onnistuu nopeasti.

Älykäs tapahtumienhallinta
Ethiris-järjestelmän tapahtumaluettelossa näytetään
kaikki järjestelmän tapahtumat. Se on historialoki,
josta voidaan tarkastella menneitä tapahtumia. Luetteloon kirjataan sekä järjestelmätapahtumat että käyttäjän itse määrittämät tapahtumat. Myös hälytyksien
tilamuutokset kirjataan tapahtumaluetteloon. Kaikki
tapahtumat voidaan liittää yhteen tai useampaan
kameraan, mikä helpottaa tapahtumaan liittyvän
kuvatiedon hakua. Ethiris voi käynnistää tapahtumia
automaattisesti käyttämällä tapahtumatietoja yhdessä
muiden järjestelmän tietojen kanssa.

Tekstiviesti
Automaattinen asiakasnäkymän valinta

PTZ-kamera

Kuvan tallennustila

Älykäs
tapahtumienhallinta
automatisoiduille
tehtäville

Hälytysluettelo

Tapahtumaluettelo

Suoraan I/Olaitteeseen

Mobiililaitteet
Sähköposti

Tiedonsiirto muiden
järjestelmien välillä OPCliittymän välityksellä

Komentosarjat ja tietosäilö
Ethiris-järjestelmän integroitu komentosarjasuoritin antaa asentajalle ainutlaatuisen mahdollisuuden laatia todella toimiva ja älykäs
järjestelmä. Ethiris Server -tietosäilöön tallennetaan tiedot kaikista järjestelmään kytketyistä
kameroista, OPC-liittymän välityksellä kytketyistä järjestelmistä, tapahtumista, hälytyksistä
ja operaattorin komennoista. Asentaja pystyy
mukauttamaan järjestelmän toimintaa asiakkaan
vaatimuksien mukaisesti komentosarjojen ja
tietosäilöön tallennettujen tietojen avulla.
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Integrointi muihin järjestelmiin
Kameratuki ja ONVIF
Ethiris tukee ONVIF-protokollan lisäksi useita johtavien kameravalmistajien protokollia.
Ethiris-järjestelmän havaitsemistoiminto
löytää kaikki ONVIF-kamerat sekä muut
UPnP-ominaisuudella varustetut kamerat.
Tuettuja pakkausalgoritmeja ovat H.264,
MPEG-4 ja M-JPEG. Kameramallista riippuen Ethiris pystyy myös käyttämään kameran
I/O-signaaleja, PTZ-ominaisuutta, hälytyksiä
ja videoanalyysitietoja.
Ajantasainen luettelo Ethiris-järjestelmän
tuetuista kameroista on osoitteessa www.
kentima.se.

Nopea OPC-integrointi
Mahdollisuus yhdistää useita erilaisia järjestelmiä on usein ehdoton vaatimus isoissa valvottavissa tiloissa. Ethiris-järjestelmä pystyy käyttämään useita standardoituja menetelmiä tiedonsiirtoon erilaisien järjestelmien kanssa. Näin pystytään
luomaan hyvin toimiva järjestelmäkokonaisuus. Ethiris-järjestelmässä on kattava OPC-tuki. OPC on erilaisien järjestelmien välisen tiedonsiirron standardi. Ethiris voidaan integroida palohälytys-, kulunvalvonta- ja liikeilmaisinjärjestelmiin sekä
muihin OPC-standardia tukeviin järjestelmiin.

Ethiris

SCADA

®

Video Management Software

Muut
järjestelmät

Palohälytin

Pääsynvalvonta

Liikeilmaisin
®

WideQuick HMI/SCADA
Asentaja pystyy laatimaan yhteisen turvallisuusjärjestelmäalustan suuria valvontajärjestelmiä ja
hälytyskeskuksia varten integroimalla Ethirisohjelmiston Kentiman WideQuick HMI/SCADA -järjestelmään. WideQuick voidaan integroida Ethiris-järjestelmään, muihin turvallisuusjärjestelmiin, rakennusautomaatiojärjestelmiin
sekä useisiin muihin eri järjestelmiin. WideQuick Web Client -ohjelman ansiosta tietoja on
mahdollista tarkastella myös verkkoselaimella.
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