Video Management Software

Broszura produktu

Elastyczny, inteligentny i skalowalny system
Oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo Ethiris to oferujące użytkownikowi
bogate, zaawansowane możliwości i łatwe w obsłudze rozwiązanie do nadzoru wizyjnego.
Te wyjątkowe cechy w połączeniu z wbudowaną elastycznością pozwalają osobie instalującej system szybko dostosować go do potrzeb klienta. Oprogramowanie Ethiris można
też na wiele sposobów zintegrować z innymi systemami, tworząc kompleksową platformę
zabezpieczeń.
®

®

Otwarta platforma

Korzyści ekonomiczne

Wiele możliwości

Szeroki obszar zastosowań

Łatwość obsługi

Integracja z innymi systemami

Ethiris to otwarta platforma obsługująca standard ONVIF i
wiele różnych protokołów wiodących producentów kamer.
Zakres obsługi nowych kamer i koderów wideo jest stale
rozszerzany.

Oprogramowanie Ethiris ma szeroką gamę cech pozwalających
na tworzenie funkcjonalnych i łatwych w obsłudze systemów
o dużych możliwościach. Skuteczne zarządzanie zdarzeniami,
funkcje inteligentnego wyszukiwania, zintegrowana funkcja
skryptów i elastyczna struktura zapewniają instalatorom i
użytkownikom inteligentne rozwiązanie do prowadzenia
nadzoru.

Program Ethiris jest łatwy w obsłudze, a zintegrowany
kreator pozwala szybko go skonfigurować. Instalacja podstawowych funkcji w systemie średniej wielkości trwa tylko
kilka minut.
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Prosta struktura licencji na oprogramowanie Ethiris pozwala klientowi wybrać odpowiedni poziom funkcji i liczbę
podłączanych kamer. Można też łatwo zaktualizować aplikację
do nowszej wersji i rozbudować system o kolejne kamery.

Ethiris to kompleksowe oprogramowanie do nadzoru
wizyjnego, wykorzystywane w bardzo wielu różnych
zastosowaniach na całym świecie. Funkcje z możliwością
dostosowania do określonych wymagań i budowa
modułowa pozwalają instalatorowi zoptymalizować
funkcjonalność rozwiązania w specyficznym obszarze
zastosowań.

Program Ethiris umożliwia komunikowanie się przez OPC
z wieloma systemami w działającymi w obszarach zabezpieczeń, automatyzacji i innych zastosowań, jest więc pewną
i bezpieczną inwestycją. Zintegrowanie aplikacji Ethiris z
rozwiązaniem WideQuick HMI/SCADA firmy Kentima
pozwala utworzyć kompleksową platformę zabezpieczeń.
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o bogatych możliwościach
Elastyczność i wyjątkowa skalowalność programu Ethiris umożliwiają tworzenie szerokiej
gamy rozwiązań: od mniejszych systemów po zaawansowane aplikacje oferujące niezwykle bogaty zestaw funkcji. System może obejmować wiele programów typu klient i serwer,
zainstalowanych na różnych komputerach.
®

Elementy
oprogramowania Ethiris

Budowa modułowa

Oprogramowanie Ethiris składa się z wielu różnych
elementów (modułów), które można łączyć ze sobą, aby
osiągnąć maksymalną elastyczność, funkcjonalność i
wydajność w danym obiekcie. Wszystkie moduły konfigurowane są centralnie za pomocą wspólnego narzędzia
administracyjnego Ethiris Admin.
W większych systemach elementy
można instalować na wielu komputerach w różnych lokalizacjach geograficznych.
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Instalowanie różnych modułów na rożnych komputerach pozwala też zwiększyć możliwości systemu.
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System Ethiris jest skalowalny: możliwości danej instalacji
można rozszerzać wedle potrzeb, dodając kolejne licencje i
nowe elementy oprogramowania. Ponieważ rozwiązanie ma
budowę modułową, może działać w trybie rozproszonym na
wielu komputerach, co pozwala zoptymalizować wydajność
systemu.

Obsługa wielu użytkowników
Do utworzenia podstawowej wersji systemu wystarcza jedna
instalacja modułów Ethiris Server, Ethiris Client i Ethiris Admin.
W mniejszych systemach wszystkie te moduły można zainstalować na jednym komputerze.

Ethiris to system z obsługą wielu użytkowników; liczba
instalacji modułów Ethiris Server i Ethiris Client używanych
w jednym systemie jest nieograniczona. Program udostępnia
zintegrowany system autoryzacji.
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Łatwość obsługi
Program Ethiris Client (moduł klienta) ma nowoczesny interfejs z inteligentnymi funkcjami pomagającymi operatorowi w prowadzeniu skutecznego nadzoru. Klient udostępnia
głównie funkcje wyświetlania materiału wideo na żywo i zarejestrowanych nagrań, a
także funkcje zarządzania zdarzeniami i alarmy.
®

Zintegrowana pomoc dla operatora

Ponieważ moduł kliencki można podzielić na różne sektory
i wykorzystać do wyświetlania widoków ogólnych, operator
może szybko przechodzić między obrazami z różnych części
obiektu. Zintegrowana logika systemu Ethiris pozwala
automatycznie określić, z których kamer jest wyświetlany
obraz. Aby zwiększyć skuteczność nadzoru, obrazy z kamer,
widoki ogólne, listę alarmów i inne informacje można
wyświetlać na różnych monitorach.

Obsługa wielu monitorów i zdalne
sterowanie

Każda instalacja modułu Ethiris Client umożliwia
obsługę do ośmiu monitorów. Ponieważ na różnych komputerach można jednocześnie uruchomić wielu klientów,
w pomieszczeniu kontrolnym można wyświetlać obrazy
z nieograniczonej liczby kamer. Wszystkich klientów
można połączyć ze wszystkimi instalacjami programu
Ethiris Server (moduł serwera) w danym obiekcie. Klientem można zdalnie sterować za pomocą
systemu SCADA i budować duże ściany
wideo.

Użytkownik może prowadzić monitoring obiektu za pomocą
systemów komputerowych lub naszych aplikacji przeznaczonych
na tablety i smartfony.

Szybkie przeszukiwanie nagrań

Program Ethiris umożliwia szybki podgląd graficzny zarejestrowanego materiału wideo. Osie czasu zawierają funkcje ułatwiające przeszukiwanie nagrań. Można również
powiększyć obraz, zaznaczając wybrany przedział czasu.
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Alarmy i zdarzenia

Oprogramowanie Ethiris udostępnia wiele funkcji
umożliwiających obsługę alarmów i zdarzeń. Pozwala np.
szybko definiować alarmy i zdarzenia niestandardowe.
Przydatna jest też funkcja synchronizacji zdarzeń z kamerami,
aby szybko wyszukać nagranie określonego zdarzenia.
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Inteligentne funkcje

Widoki ogólne

W widoku kamery można dodawać
różne widoki ogólne i mapy. Można też
używać różnych typów obiektów interaktywnych,
takich jak przyciski, pola tekstowe i symbole kamer.

Obsługa wielu języków

Narzędzie administracyjne, klient i
aplikacje mobilne Ethiris obsługują różne
języki. Aby zrealizować zapotrzebowanie rynkowe,
stale dodawane są nowe wersje językowe.

Ethiris Mobile
®

Moduł Ethiris Mobile umożliwia monitorowanie obiektu za pomocą telefonów
komórkowych i tabletów. Program pozwala na
wyświetlanie materiału wideo na żywo, zarejestrowanych nagrań i listy alarmów.
®

Informacje o systemie

Oprogramowanie Ethiris udostępnia
szereg funkcji ułatwiających pracę administratora systemu. Pozwala na przykład wyświetlać
alarmy systemowe, dane statystyczne wykorzystania
kamer i wiele nagrań z każdej kamery.

Harmonogramy

W programie Ethiris użytkownik może
tworzyć harmonogramy dzienne i
tygodniowe, wykorzystywane następnie do sterowania
włączaniem różnych działań dostępnych w aplikacji.

Przeszukiwanie materiału
wideo

Materiał wideo można przeszukiwać na
kilka sposobów. Osie czasu umożliwiają przejrzysty
podgląd nagrań z nawet 16 kamer jednocześnie.
Nagrania można szybko przeszukiwać, ręcznie przeciągając wskaźnik czasu.

Łatwość eksportu

Zarejestrowany materiał wideo można
łatwo wyeksportować i wysłać do wybranych odbiorców. Operator może wybrać możliwość
eksportu danych z dowolnej kamery w określonym
przedziale czasu.

Analiza obrazu z kamer

Program Ethiris umożliwia odbiór
danych z różnych narzędzi do analizy
materiału wideo. Współczesne kamery mają wbudowane funkcje analityczne, a program Ethiris może
odbierać dane analiz za pośrednictwem protokołów
TCP i HTTP i przetwarzać je.

Autoryzacja i śledzenie

Program Ethiris można zintegrować z
systemem autoryzacji środowiska Windows,
przyznając dostęp do poszczególnych funkcji określonym
grupom użytkowników. Można też wybrać opcję śledzenia
różnych funkcji oprogramowania, dzięki czemu informacje o nich są rejestrowane na liście zdarzeń.

Wysyłanie wiadomości e-mail i
SMS

System umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, co pozwala prowadzić
monitoring obiektu nawet użytkownikom niepołączonym z programem Ethiris Client.
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Nieograniczone możliwości

Narzędzie administracyjne

Moduł Ethiris Admin to narzędzie umożliwiające
konfigurację wszystkich elementów systemu.
Program Ethiris Admin można zdalnie połączyć
z wieloma różnymi modułami Ethiris Server
jednocześnie, co pozwala zdalnie administrować
całym obiektem. Zintegrowany kreator pozwala
szybko zainstalować i skonfigurować podstawowe
funkcje oprogramowania Ethiris.

Inteligentne zarządzanie zdarzeniami

Na liście zdarzeń w programie Ethiris przedstawione są
wszystkie zdarzenia, które zaszły w systemie. Służy ona za
dziennik, w którym można przeglądać minione zdarzenia.
Zawiera zarówno zdarzenia systemowe, jak i zdefiniowane
przez użytkownika. Są na niej rejestrowane zmiany stanu
związane z alarmami. Wszystkie zdarzenia można powiązać
z co najmniej jedną kamerą, aby ułatwić wyszukiwanie
danych obrazu związanych z określonymi zdarzeniami.
Program Ethiris umożliwia wykorzystanie wszystkich
wydarzeń w połączeniu z innymi informacjami z systemu
do automatycznego rozpoczynania określonych działań.

SMS
Automatyczny wybór
widoku klienta

Kamera PTZ
Przechowywanie
obrazu

Lista zdarzeń
Inteligentne zarządzanie
zdarzeniami
w ramach działań
zautomatyzowanych

Lista alarmów

Urządzenia mobilne
E-mail

Bezpośrednio
do we/wy

Komunikacja z innymi
systemami przez OPC

Skrypty i przechowywanie danych

Zintegrowany mechanizm skryptów programu Ethiris
daje instalatorowi wyjątkową możliwość stworzenia
funkcjonalnego, inteligentnego systemu. Informacje
zapisywane w magazynie danych modułu Ethiris
Server pochodzą ze wszystkich podłączonych kamer,
różnych systemów podłączonych za pośrednictwem
standardu OPC, zdarzeń, alarmów i poleceń wydawanych przez operatora. Instalator może używać skryptów i danych z magazynu, aby dostosować funkcje
systemu do wymagań klienta.
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Integracja z innymi systemami
Obsługa kamer i standardu
ONVIF
Program Ethiris obsługuje standard ONVIF i
protokoły poszczególnych wiodących producentów
kamer.
Wszystkie kamery wykorzystujące standard
ONVIF, a także inne kamery z funkcją UPnP, są
automatycznie wykrywane przez oprogramowanie.
Program obsługuje formaty H.264, MPEG-4 i
M-JPEG, a w zależności od modelu kamery może
też przetwarzać sygnały we/wy, PTZ, alarmy i analizy wideo odbierane z kamery.
Aktualną listę kamer obsługiwanych przez oprogramowanie Ethiris można znaleźć na stronie www.
kentima.se.

Szybka integracja ze standardem OPC
W większych obiektach często wymagana jest możliwość integrowania ze sobą wielu różnych systemów. Program Ethiris
udostępnia wiele ustandaryzowanych sposobów komunikowania się z różnymi systemami, co pozwala utworzyć sprawnie
funkcjonującą całość. Oprogramowanie doskonale obsługuje OPC, standard komunikacji między różnymi systemami.
Można integrować je z alarmami pożarowymi, systemami kontroli dostępu, alarmami o wtargnięciu i innymi systemami
wykorzystującymi protokół OPC.

Ethiris

SCADA

®

Video Management Software

Inne
systemy

Alarm
pożarowy

Kontrola
dostępu

Alarm o
wtargnięciu

®

WideQuick HMI/SCADA
Łącząc oprogramowanie Ethiris z rozwiązaniem
WideQuick HMI/SCADA firmy Kentima,
instalator może stworzyć nadrzędną platformę
zabezpieczeń dla dużych systemów i centrów
alarmowych. Rozwiązanie WideQuick można
integrować z aplikacją Ethiris, innymi systemami
zabezpieczeń, automatyką budynku itp. Klient
internetowy WideQuick pozwala też uzyskać
dostęp do informacji za pomocą przeglądarki
internetowej.
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World Wide Ethiris® Installations
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