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Flexibel, krachtig en intelligent
Ethiris® Video Management Software is krachtige, geavanceerde en gebruiksvriendelijke
videobewakingssoftware. Dankzij de unieke kenmerken en de ingebouwde flexibiliteit
kan het systeem snel naar eigen wens worden geconfigureerd. Ethiris® kan probleemloos worden geïntegreerd met andere systemen om zo een compleet beveiligingsplatform op te zetten.

Open platform

Kosteneffectieve bewaking

Ethiris is een open platform dat ONVIF en verschillende
protocollen van toonaangevende fabrikanten van camera’s
ondersteunt. Ondersteuning voor nieuwe camera’s en
videocoderingsprogramma’s wordt continu uitgebreid.

Ethiris heeft een eenvoudige licentiestructuur waarmee de
klant het gewenste functieniveau en het aantal camera’s
kan selecteren dat op de software moet worden aangesloten. De software kan probleemloos worden geüpgraded en
uitgebreid met meer camera’s.

Krachtig en flexibel
Ethiris omvat een brede reeks functies voor het opzetten
van functionele, krachtige en gebruiksvriendelijke systemen. Effectief beheer van gebeurtenissen, slimme zoekfuncties, een geïntegreerde scriptfunctie en de flexibele
structuur resulteren in intelligente bewaking.

Gebruiksvriendelijk systeem
Ethiris is eenvoudig te gebruiken en met de geïntegreerde
wizard is het systeem snel geconfigureerd. Het installeren
en configureren van de basisfunctionaliteit van een middelgroot systeem neemt slechts enkele minuten in beslag.

2

Breed toepassingsgebied
Ethiris is algemene software voor videobewaking en wordt
wereldwijd gebruikt voor vele verschillende toepassingen.
Dankzij aanpasbare functies en de op componenten gebaseerde structuur kan de functionaliteit worden geoptimaliseerd voor specifieke toepassingsgebieden.

Integratie met andere systemen
Aangezien Ethiris via OPC kan communiceren met vele
systemen op het gebied van bewaking, automatisering en
andere toepassingen, vormt dit systeem een toekomstzekere investering. Door Ethiris te integreren met WideQuick
HMI/SCADA van Kentima kan een compleet beveiligingssysteem worden opgezet.
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Schaalbaar systeem
Dankzij de flexibiliteit en unieke schaalbaarheid van Ethiris® kunnen zowel kleine als grote
systemen en geavanceerde toepassingen met ongekende functionaliteit worden gecreëerd. Een systeem kan meerdere clients en servers omvatten die op verschillende computers zijn geïnstalleerd.

Ethiris -componenten
®

Gebaseerd op componenten
Ethiris bestaat uit vele verschillende componenten die
met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit garandeert
maximale flexibiliteit, functionaliteit en prestaties binnen
een faciliteit. Alle componenten worden centraal geconfigureerd met het beheerprogramma Ethiris Admin.
In grotere systemen kunnen de componenten worden geïnstalleerd op
meerdere computers op verschillende
geografische locaties.
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Ethiris is een schaalbaar systeem: de capaciteit van de
installatie kan zo nodig worden uitgebreid met aanvullende licenties en nieuwe Ethiris-componenten. Aanzien
Ethiris gebaseerd is op componenten, kan het systeem over
meerdere computers worden gedistribueerd, waardoor de
systeemprestaties worden geoptimaliseerd.

Systeem voor meerdere gebruikers
Slechts één exemplaar van Ethiris Server, één exemplaar van Ethiris
Client en één exemplaar van Ethiris Admin zijn nodig om een compleet basissysteem op te zetten. Bij kleinere systemen kunnen deze
op een enkele computer worden opgenomen.

Ethiris is een systeem voor meerdere gebruikers en in principe is er geen limiet voor het aantal exemplaren van Ethiris
Server en Ethiris Client dat in één systeem kan worden
gebruikt. Ethiris heeft een geïntegreerd autorisatiesysteem.
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Eenvoudig in gebruik
Ethiris® Client heeft een moderne interface met slimme functies die effectieve bewaking
mogelijk maken. De client omvat met name functies voor het weergeven van live en
opgenomen videobeelden, alsmede alarm- en gebeurtenisbeheer.

Geïntegreerde Help voor de
gebruiker

Ondersteuning voor meerdere
monitors en bediening op afstand

Aangezien de client kan worden opgedeeld in verschillende
secties en overzichten kan weergeven, kan de gebruiker
snel tussen verschillende delen van de faciliteit navigeren.
Dankzij de geïntegreerde logica van Ethiris kan snel worden
bepaald welke camera’s worden getoond. Live en opgenomen videobeelden, overzichten, de alarmlijst en andere
informatie kunnen tussen verschillende monitors worden
gedistribueerd voor effectieve bewaking.

Elke Ethiris Client ondersteunt maximaal acht monitors.
Aangezien meerdere clients tegelijkertijd actief kunnen
zijn op verschillende computers, kunnen videobeelden van
een onbeperkt aantal camera’s worden weergegeven in de
controleruimte. Alle clients kunnen worden verbonden
aan alle Ethiris Servers binnen de faciliteit. De client kan
op afstand worden bediend via een SCADA-systeem, en er
kunnen grote videowanden worden opgesteld.

De gebruiker kan de faciliteit bewaken via computersystemen
en onze apps voor tablets en smartphones.

Snel opgenomen videobeelden
doorzoeken
De tijdlijnen in Ethiris bieden een snel grafisch overzicht
van opgenomen videobeelden. De tijdlijn omvat diverse
functies voor het doorzoeken van deze beelden. Het is bovendien mogelijk om grafisch te zoomen door een gewenst
tijdsinterval te selecteren.
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Alarmen en gebeurtenissen
Ethiris bevat krachtige functies voor het verwerken van
alarmen en gebeurtenissen. Aangepaste alarmen en gebeurtenissen kunnen snel worden gedefinieerd. Gebeurtenissen
kunnen worden gesynchroniseerd met camera’s om snel de
opgenomen videobeelden van een specifieke gebeurtenis te
vinden.
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Slimme functies

Beeldenoverzicht
Er kunnen verschillende overzichten en
kaarten aan een cameraweergave worden
toegevoegd. Er kunnen tevens verschillende typen
interactieobjecten worden toegevoegd, zoals knoppen,
tekstvelden en camerasymbolen.

Uitgebreide taalondersteuning
Het beheerprogramma, de client en de
mobiele toepassingen van Ethiris bieden ondersteuning in verschillende talen. Er worden continu nieuwe
talen toegevoegd om aan de vraag van de markt te
voldoen.

®

Ethiris Mobile
Met Ethiris Mobile kan de faciliteit worden bewaakt via smartphones en tablets.
Live en opgenomen videobeelden en de alarmlijst
kunnen via Ethiris Mobile worden bekeken.

Systeeminformatie
Ethiris omvat diverse nuttige functies
voor de systeembeheerder. Systeemalarmen, statistieken voor camera’s en de hoeveelheid
opgenomen videobeelden van elke camera kunnen
bijvoorbeeld worden weergegeven.

Planningen
De gebruiker kan in Ethiris wekelijkse
en dagelijkse planningen instellen. Deze
planningen kunnen vervolgens worden gebruikt om te
bepalen wanneer diverse activiteiten in Ethiris worden
geactiveerd.

Videobeelden doorzoeken
Videobeelden kunnen op verschillende
manieren worden doorzocht. De tijdlijn
biedt een duidelijk overzicht van de opgenomen videobeelden van maximaal 16 camera’s tegelijk.
Opnamen kunnen sneller worden doorzocht door de
tijdlineaal handmatig te slepen.

Eenvoudig exporteren
Opgenomen videobeelden kunnen
eenvoudig worden geëxporteerd en
naar geselecteerde ontvangers worden verzonden. De
gebruiker kan de exportgegevens van elke camera binnen een specifiek tijdsinterval selecteren.

Analyses van camera’s
Ethiris biedt ondersteuning voor de
ontvangst van informatie afkomstig van
verschillende producten voor videoanalyse. Tegenwoordig hebben vele camera’s geïntegreerde analysefuncties, en Ethiris kan deze informatie ontvangen en
verwerken via TCP- en HTTP-communicatie.

Autorisatie – Auditspoor
Ethiris kan worden geïntegreerd met
het Windows-autorisatiesysteem met
functies die zijn verbonden met verschillende gebruikersgroepen. Auditspoor kan ook worden gekozen
voor verschillende functies in Ethiris, zodat deze in de
gebeurtenissenlijst worden vastgelegd.

E-mails en sms-berichten verzenden
Via het systeem kunnen automatisch
e-mails en sms-berichten worden verzonden, zodat de
faciliteit kan worden bewaakt zelfs als de gebruiker
niet met Ethiris Client is verbonden.
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Onbeperkte mogelijkheden

Beheerprogramma
Ethiris Admin is een hulpprogramma voor de
configuratie van alle onderdelen van een systeem.
De gehele faciliteit kan centraal worden beheerd,
aangezien Ethiris Admin op afstand met verschillende Ethiris Servers tegelijkertijd kan worden
verbonden. Tijdens de installatie kunnen via de
geïntegreerde wizard snel de basisfuncties van
Ethiris worden geïnstalleerd en geïntegreerd.

Intelligent gebeurtenissenbeheer
De gebeurtenissenlijst in Ethiris toont alle gebeurtenissen die in het systeem hebben plaatsgevonden.
Deze lijst wordt gebruik als een geschiedenislogboek
waarin alle gebeurtenissen uit het verleden kunnen
worden bekeken. De lijst bevat zowel systeemgebeurtenissen als door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen. Statuswijzigingen van alarmen worden ook
vastgelegd en getoond in de gebeurtenissenlijst. Alle
gebeurtenissen kunnen aan een of meer camera’s worden gekoppeld om directe toegang mogelijk te maken
tot videobeelden die zijn opgenomen met betrekking
tot gebeurtenissen. Ethiris kan alle gebeurtenissen
in combinatie met andere informatie in het systeem
gebruiken om activiteiten automatisch te starten.

Sms-berichten
Automatische selectie
van clientweergave

PTZ-camera

Videoopname

Alarmlijst

Intelligent
gebeurtenisbeheer
voor geautomatiseerde
activiteiten

Mobiele apparaten
E-mail

Gebeurtenissenlijst

Rechtstreeks
naar I/O

Communicatie met andere systemen via OPC

Script- en gegevensopslag
De geïntegreerde scriptengine in Ethiris biedt de
unieke mogelijkheid een functioneel en intelligent systeem op te zetten. De informatie in
de gegevensopslag van Ethiris Server is afkomstig van alle verbonden camera’s, verschillende
systemen die zijn aangesloten via OPC, gebeurtenissen, alarmen en gebruikersopdrachten. Aan
de hand van scripts en informatie uit de gegevensopslag kan de functionaliteit in het systeem
worden aangepast aan de vereisten van de klant.
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Integratie met andere systemen
Cameraondersteuning en
ONVIF
Ethiris biedt ondersteuning voor ONVIF en
native protocollen van toonaangevende fabrikanten van camera’s. Alle camera’s die ONVIF
ondersteunen, alsmede andere camera’s met
UPnP, worden met de detectiefunctie van
Ethiris automatisch gedetecteerd. H.264,
MPEG-4 en M-JPEG worden ondersteund,
en afhankelijk van het cameramodel kan
Ethiris ook I/O-signalen, PTZ, alarmen en
videoanalyses van de camera verwerken.
Op www.kentima.com staat een lijst met
camera’s die momenteel door Ethiris worden
ondersteund.

Snelle integratie met OPC
De mogelijkheid verschillende systemen met elkaar te kunnen integreren is vaak een vereiste waar het grotere faciliteiten
betreft. Om een goed functionerend, compleet systeem op te zetten, omvat Ethiris diverse gestandaardiseerde manieren
om met verschillende typen systemen te communiceren. Ethiris biedt uitgebreide ondersteuning voor OPC, een standaard
voor gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen. Ethiris kan worden geïntegreerd met brandalarmen, toegangsbeheersystemen, inbraakalarmen en overige systemen die OPC ondersteunen.

Ethiris

®

Video Management Software

SCADA
Andere
systemen

Brandalarm

Toegangsbeheer

Inbraakalarm

®

WideQuick HMI/SCADA
Door Ethiris te combineren met WideQuick
HMI/SCADA van Kentima kan een bewakingsbeheerplatform worden opgezet voor grote
systemen en alarmcentrales. WideQuick kan
worden geïntegreerd met Ethiris, andere beveiligingssystemen, gebouwautomatisering en vele
andere systemen. Door WideQuick Web Client
te gebruiken, zijn de gegevens ook beschikbaar
via een webbrowser.

Ethiris® - Video Management Software
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World Wide Ethiris Installations
®

Infrastructure

Manufacturing

Industry

Video Management Software
Healthcare and Education

Railways and Roads

Public

Arenas

Postadres:			
Bezoekadres:
Postbus 174			
Kastanjevägen 2
SE-245 22 Staffanstorp		
SE-245 44 Staffanstorp
Zweden				Zweden
Telefoon: +46 (0)46-25 30 40

Fax: +46 (0)46-25 03 10

E-mail: info@kentima.com

www.kentima.com
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