Video Management Software

Produktbrosjyre

Fleksibelt, kraftig og intelligent
Ethiris Video Management Software gir brukeren et kraftig, avansert og brukervennlig
program for videoovervåking. Disse unike kvalitetene, i tillegg til den innebygde fleksibiliteten, gjør at det installatøren raskt kan konfigurere systemet etter brukerens behov.
Systemet har gode funksjoner for å integrere Ethiris med andre systemer for å bygge
opp en fullstendig sikkerhetsplattform.
®

®
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Åpen plattform

Kostnadseffektiv overvåking

Ethiris er et åpen plattform-system med støtte for ONVIF
og flere ulike protokoller fra ledende kameraprodusenter.
Støtte for nye kameraer og videoenkodere blir oppdatert
og utvidet kontinuerlig.

Ethiris har en enkel lisensieringsstruktur som tillater kunden å velge ønsket funksjonsnivå og antall kameraer som
skal kobles til programvaren. Det er enkelt å oppgradere
programvaren og utvide systemet med flere kameraer.

Kraftig og fleksibelt

Mange bruksområder

Ethiris inneholder en lang rekke funksjoner som til sammen
skaper funksjonelle, kraftige og brukervennlige systemer.
Effektiv hendelsesadministrasjon, smarte søkefunksjoner,
en integrert skriptfunksjon og den fleksible strukturen gir
installatøren og brukerne et intelligent overvåkingssystem.

Ethiris er et generelt program for videoovervåking, og
brukes på en lang rekke ulike områder rundt omkring i
verden. Tilpasningsbare funksjoner og den komponentbaserte strukturen gjør at installatøren kan optimere funksjonaliteten for det aktuelle bruksområdet.

Brukervennlig system

Integrering med andre systemer

Ethiris er enkelt å bruke og raskt å konfigurere ved hjelp
av en innebygd veiviser. Det tar bare noen få minutter å
installere og konfigurere den grunnleggende funksjonaliteten for et mellomstort system.

Ethiris er en fremtidssikker investering på grunn av mulighetene til å kommunisere med en lang rekke systemer innen
sikkerhet, automatisering og andre bruksområder via OPC.
Man kan også opprette en total sikkerhetsplattform ved å integrere Ethiris med WideQuick HMI/SCADA fra Kentima.
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Skalerbart system
Fleksibiliteten og den unike skalerbarheten i Ethiris gjør det mulig å sette opp alt fra små,
enkle systemer til store og avanserte anlegg med svært høy funksjonalitet. Et system kan
omfatte flere klient- og serverprogrammer installert på ulike datamaskiner.
®

Komponentbasert

Ethiris -komponenter
®

Ethiris består av mange ulike komponenter som kan kombineres med hverandre for maksimal fleksibilitet, funksjonalitet og ytelse på et anlegg. Alle komponentene konfigureres sentralt med det felles administrasjonsverktøyet Ethiris
Admin.

I større systemer kan komponentene
installeres på flere datamaskiner plassert på ulike steder.
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Ved å installere ulike komponenter på
ulike datamaskiner kan også kapasiteten i systemet økes.
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Ethiris er et skalerbart system. Det vil si at kapasiteten i
installasjonen kan utvides etter behov med flere lisenser og
nye Ethiris-komponenter. Siden Ethiris er komponentbasert, kan systemet distribueres over flere datamaskiner og
dermed optimere systemets ytelse.

Översikt
Kassa 1
Våning 4

Es Ec Ea

Til et fullstendig, enkelt system kreves bare én installasjon av Ethiris
Server, én Ethiris Client og én Ethiris Admin. I mindre systemer kan
disse få plass på én enkelt datamaskin.

Flerbrukersystem
Ethiris er et flerbrukersystem, og det er i prinsippet ingen
grenser for hvor mange Ethiris Server- og Ethiris Client-installasjoner som kan brukes innenfor ett og samme system.
Ethiris har et integrert godkjenningssystem.
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Brukervennlig
Ethiris Client har et moderne grensesnitt med smarte funksjoner som hjelper operatøren å etablere effektiv overvåking. Klienten inneholder hovedsakelig funksjoner for
visning av sanntidsvideo og opptak av videomateriale, samt alarmer og hendelsesadministrasjon.
®

Integrert hjelp til operatøren
Siden klienten kan deles opp i ulike sektorer og vise oversiktsbilder, kan operatøren enkelt navigere mellom ulike
deler av anlegget. Det integrerte logikken i Ethiris kan automatisk oppdage hvilke kameraer som det vises bilder fra.
Kamerabilder, oversikter, alarmlisten og annen informasjon kan vises på ulike skjermer for å gjøre overvåkingen
mer effektiv.

Støtte for flere skjermer og
ekstern styring
Hver installasjon av Ethiris Client har støtte for opptil
åtte skjermer. Fordi flere klientinstallasjoner kan kjøres
samtidig på ulike datamaskiner, kan det vises bilder fra et
ubegrenset antall kameraer i kontrollrommet. Alle klienter
kan kobles til alle installasjoner av Ethiris Server på stedet.
Klienten kan styres eksternt fra et SCADA-system, og store
videovegger kan bygges opp.

Brukeren kan overvåke anlegget via datasystemer og våre
apper for nettbrett og smarttelefoner.
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Hurtigsøk i videoopptak

Alarmer og hendelser

Med tidslinjene i Ethiris får man en rask grafisk oversikt
over alt videoopptaksmateriale. Tidslinjene inneholder
flere funksjoner som gjør det enkelt å søke i videoopptak. Det er også mulig å zoome inn grafisk ved å velge et
ønsket tidsintervall.

Ethiris inneholder kraftige funksjoner for håndtering av
alarmer og hendelser. Man kan raskt og enkelt definere
sine egne alarmer og hendelser. En smart funksjon er at
hendelser kan synkroniseres med kameraer så man raskt
kan finne frem til videoopptaket for en bestemt hendelse.
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Smarte funksjoner

Oversiktsbilder
Ulike oversikter og kart kan legges inn i
en kameravisning. Ulike typer samhandlingsobjekter kan også legges til, for eksempel knapper, tekstfelt og kamerasymboler.

Mange språk
Ethiris har støtte for ulike språk i både
administrasjonsverktøy-, klient- og mobilprogram. Nye språk kommer til kontinuerlig for å
møte markedsbehovet.

®

Ethiris Mobile
Med Ethiris Mobile kan anlegget overvåkes via mobiltelefoner og nettbrett.
Sanntidsvideo, videoopptak og alarmlisten kan vises i
Ethiris Mobile.
®

Systeminformasjon
Ethiris inneholder flere funksjoner til
hjelp for systemadministrator. Ethiris kan
for eksempel vise systemalarmer, kamerastatistikk og
en mengde videoopptak for hvert kamera.

Timeplaner

Videosøk
Det finnes flere ulike måter å søke i
video på. Tidslinjen gir en klar oversikt
over videoopptak for opptil 16 kameraer samtidig.
Man kan enkelt søke i opptakene ved å dra tidsmarkøren.

Enkel eksport
Det er enkelt å eksportere videoopptak
og sende det til utvalgte mottakere.
Operatøren kan velge å eksportere informasjon fra et
hvilket som helst kamera for et bestemt tidsrom.

Analyser fra kameraer
Ethiris har støtte for å motta informasjon fra ulike videoanalyseprodukter.
Dagens kameraer har integrerte analysefunksjoner, og
Ethiris kan motta og behandle analyseinformasjon via
TCP- og HTTP-kommunikasjon.

Godkjenning – sporing
Ethiris kan integreres med godkjenningssystemet i Windows® med funksjoner tilknyttet ulike brukergrupper. Sporing kan også
velges for ulike funksjoner i Ethiris. Det medfører at
de loggføres på hendelseslisten.

Sende e-post og SMS

I Ethiris kan brukeren sette opp uke- og
dagsbaserte timeplaner. Disse timeplanene kan deretter brukes til å styre når ulike aktiviteter
skal aktiveres i Ethiris.

Systemet kan automatisk sende SMS og
e-post slik at anlegget kan overvåkes også
når brukeren ikke er koblet til Ethiris Client.

Ethiris® - Video Management Software
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Ubegrensede muligheter

Administrasjonsverktøy
Ethiris Admin er ett samlet verktøy til å konfigurere alle deler av systemet. Hele anlegget kan
administreres sentralt fordi Ethiris Admin kan
kobles eksternt til flere ulike installasjoner av
Ethiris Server samtidig. Under installasjonen
brukes den integrerte veiviseren til å installere og
konfigurere grunnleggende funksjoner i Ethiris
på en rask og enkel måte.

Intelligent hendelseshåndtering
Hendelseslisten i Ethiris viser alle hendelser som har
oppstått på systemet. Den brukes som en historisk
logg hvor man kan se tidligere hendelser. Listen
inneholder både systemhendelser og brukerdefinerte
hendelser. Statusendringer for alarmer loggføres også
på hendelseslisten. Alle hendelser kan tilknyttes ett
eller flere kameraer for å forenkle søk etter bildeinformasjon i forbindelse med hendelsene. Ethiris kan
bruke alle hendelser sammen med annen informasjon
i systemet til å sette i verk tiltak automatisk.

SMS
PTZ-kamera

Bildelagring

Automatisk valg
av klientvisning

Hendelsesliste

Intelligent
hendelseshåndtering
for automatiserte
tjenester

Alarmliste

Direkte til I/U

Mobile enheter
E-post

Kommunikasjon med
andre systemer via OPC

Skript og datalager
Den integrerte skriptmotoren i Ethiris gir installatøren en unik mulighet til å konfigurere et
funksjonelt og intelligent system. I datalageret på
Ethiris Server lagres informasjon fra alle tilkoblede kameraer, ulike systemer som er tilkoblet via
OPC, hendelser, alarmer og operatørkommandoer. Installatøren kan bruke skript og informasjon fra datalageret til å tilpasse funksjonaliteten
i systemet etter kundens behov.
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Integrering med andre systemer
Kamerastøtte og ONVIF
Ethiris har støtte for ONVIF og enkeltprotokoller fra ledende kameraprodusenter.
Alle ONVIF-kameraer, samt andre kameraer med UPnP, oppdages automatisk av
søkefunksjonen i Ethiris. Systemet har støtte
for H.264, MPEG-4 og M-JPEG. Avhengig
av kameramodell kan Ethiris også håndtere
I/U-signaler, PTZ, alarmer og videoanalyse fra
kameraet.
Du finner en oppdatert liste over kameraene som støttes av Ethiris, på www.kentima.se.

Rask integrering med OPC
Muligheten til å integrere ulike systemer med hverandre er ofte en nødvendighet på større anlegg. Ethiris har flere standardiserte måter å kommunisere med ulike systemtyper på for å skape et godt fungerende totalsystem. Ethiris has omfattende
støtte for OPC, som er en standard for kommunikasjon mellom ulike systemer. Ethiris kan integreres med brannalarmer,
tilgangssystemer, inntrengeralarmer og andre systemer som har støtte for OPC.

Ethiris

®

Video Management Software

SCADA
Annet
Systemer

Brannalarm

Tilgangskontroll

Inntrengeralarm

®

WideQuick HMI/SCADA
Hvis Ethiris kombineres med WideQuick HMI/
SCADA from Kentima, kan installatøren konfigurere en overordnet sikkerhetsplattform for
store systemer og alarmsentre. WideQuick kan
integreres med Ethiris, andre sikkerhetssystemer,
bygningsautomatikk og mange flere systemer.
Ved hjelp av WideQuick Web Client er informasjonen også tilgjengelig via nettleser.
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World Wide Ethiris® Installations
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