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Esnek, Güçlü ve Akıllı
Ethiris® Video Management Software, kullanıcıya kullanımı kolay, güçlü ve gelişmiş
bir video gözetleme yazılımı sunar. Bu benzersiz özellikler, yerleşik esneklikle birlikte
yükleyicinin, sistemi müşterinin ihtiyaçlarına göre hızlıca yapılandırmasını sağlar.
Ethiris® eksiksiz bir güvenlik platformu oluşturmak üzere başka sistemlerle entegre
edilmesini sağlayan muhteşem özelliklere sahiptir.

Açık Platform

Uygun Maliyetli Gözetleme

Güçlü ve Esnek

Geniş Uygulama Alanı

Kullanıcı Dostu Sistem

Başka Sistemlerle Entegrasyon

Ethiris, ONVIF'i ve önde gelen kamera üreticilerinin
birkaç farklı protokolünü destekleyen açık bir platformdur. Yeni kamera ve video kodlayıcı desteği durmaksızın
artmaktadır.

Ethiris, işlevsel, güçlü ve kullanıcı dostu sistemler oluşturmak için geniş çaplı özellikler içermektedir. Etkili olay
yönetimi, akıllı arama işlevleri, entegre komut dizisi işlevi
ve esnek yapı, yükleyiciye ve kullanıcıya akıllı gözetleme
imkanı sunar.

Ethiris'in kullanımı kolaydır ve entegre sihirbaz yardımıyla
hızlı bir şekilde yapılandırılabilir. Orta büyüklükteki bir
sistem için temel işlevlerin yüklenmesi ve yapılandırılması
sadece birkaç dakika sürer.
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Ethiris, müşterinin istediği işlev düzeyini ve yazılıma
eklenecek kamera sayısını seçebilmesine izin veren basit bir
lisanslama yapısına sahiptir. Yazılımı yükseltmek ve daha
fazla kamerayla genişletmek kolaydır.

Ethiris, video gözetleme için genel bir yazılımdır ve dünya
çapında pek çok farklı uygulamada kullanılmaktadır.
Şartlara uyum sağlayabilen işlevler ve bileşen tabanlı yapı,
yükleyicinin, işlevselliği belirli uygulama alanları için optimize etmesine olanak tanır.

Ethiris, OPC aracılığıyla güvenlik, otomasyon ve başka
uygulama alanlarındaki çok sayıda sistemle haberleşme
becerisi sayesinde, gelecekte de faydalı olacak bir yatırımdır. Ethiris, Kentima'nın WideQuick HMI/SCADA
yazılımıyla entegre edilerek eksiksiz bir güvenlik platformu
oluşturulabilir.

Ethiris® - Video Management Software

Ölçeklenebilir Sistem
Ethiris® esnekliği ve benzersiz ölçeklenebilirliği, küçük sistemlerden büyük ve gelişmiş
uygulamalara kadar her şeyi, son derece yüksek işlevsellikle oluşturmayı mümkün
kılar. Bir sistem, farklı bilgisayarlara yüklenmiş birkaç istemci ve sunucu içerebilir.

İçerik Tabanlı

Ethiris Bileşenleri
®

Ethiris, bir tesiste maksimum esneklik, işlevsellik ve performans elde etmek için birbiriyle birleştirilebilen pek çok
farklı bileşenden oluşur. Bileşenlerin tümü, ortak yönetim
aracı Ethiris Admin ile merkezi olarak yapılandırılır.

Büyük sistemlerde, bileşenler farklı
coğrafi konumlarda bulunan birden
çok bilgisayara yüklenebilir.
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Bileşenler farklı bilgisayarlara yüklenerek sistem kapasitesi de artırılabilir.
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Ethiris ölçeklenebilir bir sistemdir, yani yükleme kapasitesi
ek lisanslar ve yeni Ethiris bileşenleriyle gerektiği kadar
genişletilebilir. Ethiris bileşen tabanlı olduğu için sistem
birkaç bilgisayara dağıtılabilir; bu sayede sistem performansı
en iyi hale getirilir.

Översikt
Kassa 1
Våning 4
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Eksiksiz bir temel sistem oluşturmak için yalnızca bir Ethiris Server,
bir Ethiris Client ve bir Ethiris Admin gereklidir. Daha küçük sistemlerde, bunlar tek bir bilgisayarda barındırılabilir.

Çok Kullanıcılı Sistem

Ethiris çok kullanıcılı bir sistemdir ve prensip olarak, aynı
sistemde kullanılabilecek Ethiris Server ve Ethiris Client
sayısının bir sınırı yoktur. Ethiris entegre bir yetkilendirme
sistemine sahiptir.
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Kullanımı Kolay
Ethiris® Client, operatörün etkili gözetleme yapabilmesine yardımcı olan akıllı işlevli
modern bir arabirime sahiptir. İstemci, genel olarak canlı videonun ve kaydedilmiş
video materyalinin görüntülenmesi işlevleri ile alarm ve olay yönetimini içerir.

Operatör için Entegre Yardım

İstemci farklı bölümlere ayrılabileceğinden ve gözden
geçirmeleri gösterebileceğinden, operatör tesisin farklı
bölgeleri arasında hızlıca gezinebilir. Ethiris'in entegre
mantığı hangi kameraların görüntüleneceğini otomatik
olarak belirler. Canlı ve kayıtlı video, gözden geçirmeler,
alarm listesi ve diğer bilgiler etkili gözetleme oluşturmak
için farklı monitörler arasında dağıtılabilir.

Çoklu Monitör Desteği ve Uzaktan
Kontrol

Her Ethiris Client sekiz adede kadar monitör destekler.
Farklı bilgisayarlarda aynı anda birkaç istemci çalışabileceği için sınırsız sayıda kameradan alınan video, kontrol
odasında gösterilebilir. Tüm istemciler tesisteki tüm Ethiris
Server'lara bağlanabilir. İstemci bir SCADA sistemi aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir ve büyük video duvarları
oluşturulabilir.

Reception

Malmö

Lobby A

Stockholm
Göteborg

Lobby B
Elevator 1
Elevator 2
Entrance A
Entrance B

Kullanıcı, bilgisayar sistemleri ile tablet ve akıllı telefon
uygulamalarımız aracılığıyla tesisi izleyebilir.

Kayıtlı Videoları Hızlı Arama

Ethiris zaman çizelgeleri kayıtlı videoların hızlıca grafiksel olarak gözden geçirilmesini sağlar. Zaman çizelgeleri,
kayıtlı videoların hızlı bir şekilde aranmasını kolaylaştıran
bazı özellikler içermektedir. Ayrıca istenilen zaman aralığı
seçilerek grafiksel olarak yakınlaştırmak da mümkündür.
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Alarmlar ve Olaylar

Ethiris alarmları ve olayları işlemek için güçlü işlevlere sahiptir. Özel alarmlar ve olaylar hızlıca tanımlanabilir. Belli
bir olay için kayıtlı videoyu hızlıca bulmak üzere olayların
kameralarla senkronize olabileceği akıllı bir işlev.
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Akıllı İşlevler

Görüntüleri Gözden
Geçirme

Bir kamera görünümüne çeşitli gözden
geçirmeler ve haritalar eklenebilir. Düğmeler, metin
alanları ve kamera simgeleri gibi farklı türde etkileşim
nesneleri de eklenebilir.

Yaygın Dil Desteği

Ethiris, yönetim aracında, istemcide ve
mobil uygulamalarda farklı dilleri destekler. Piyasa talebini karşılamak için sürekli olarak yeni
diller eklenmektedir.

Ethiris Mobile
®

Ethiris Mobile, tesisin akıllı telefonlar ve
tabletler aracılığıyla izlenmesine olanak
sağlar. Canlı video, kayıtlı video ve alarm listesi Ethiris
Mobile'dan görüntülenebilir.

Sistem Bilgileri

Ethiris, sistem yöneticisine yardımcı
olacak bazı özelliklere sahiptir. Örneğin
Ethiris; sistem alarmlarını, kamera istatistiklerini ve
her kamera için kayıtlı video miktarını sunabilir.

Zamanlamalar

Ethiris'te, kullanıcı haftalık ve günlük zamanlamalar ayarlayabilir. Bu zamanlamalar daha sonra, Ethiris'te çeşitli aktiviteler etkinleştirileceği zaman bunları kontrol etmek için kullanılabilir.

Video Arama

Video aramanın birkaç yolu vardır.
Zaman çizelgeleri, aynı anda 16 adede
kadar kamerayla kaydedilmiş videonun net bir gözden geçirmesini sağlar. Kayıtlar, zaman cetveli manuel
olarak sürüklenerek hızlıca aranabilir.

Kolay Dışa Aktarım

Kayıtlı video kolayca dışa aktarılabilir,
seçilen alıcılara gönderilebilir. Operatör,
belirli bir zaman aralığında herhangi bir kameradan
gelen bilgileri dışa aktarmayı seçebilir.

Kameralardan Analiz

Ethiris, çeşitli video analiz ürünlerinden
bilgi alınmasını destekler. Günümüzde
çoğu kamerada entegre analiz işlevi bulunmaktadır
ve Ethiris, bilgiyi TCP ve HTTP iletişimleri ile alıp
işleyebilir.

Yetkilendirme - Denetim
İzi

Ethiris, işlevleri farklı kullanıcı gruplarına bağlanmış olacak şekilde Windows yetkilendirme
sistemiyle entegre edilebilir. Ethiris'te, olay listesine
kaydedilmeleri gereken çeşitli işlevler için denetim izi
de seçilebilir.

E-posta ve Sms
Gönderme

Kullanıcı Ethiris Client ile bağlı olmasa
bile tesisin izlenebilmesi için sistem otomatik olarak sms ve e-posta mesajları gönderebilir.
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Sınırsız Fırsat

Yönetim Aracı

Ethiris Admin, bir sistemin tüm bölümlerini
yapılandırmak için kullanılan ortak bir araçtır.
Ethiris Admin aynı anda birkaç farklı Ethiris
Server'a uzaktan bağlanabildiği için tüm tesis,
merkezi olarak yönetilebilir. Yükleme sırasında,
Ethiris'in temel işlevlerini hızlıca kurmak ve yapılandırmak için entegre sihirbaz kullanılır.

Sms

Akıllı Olay Yönetimi

Ethiris'teki olay listesi, sistemde gerçekleşen tüm
olayları gösterir. Eski olayların görüntülenebileceği bir geçmiş günlüğü olarak kullanılır. Liste hem
sistem olaylarını hem de kullanıcı tanımlı olayları
içerir. Alarmların durum değişiklikleri de günlüğe
kaydedilir ve olay listesinde sunulur. Tüm olaylar,
olaylarla bağlantısı olan kayıtlı videoya anında erişmeyi kolaylaştırmak için bir veya daha çok kamerayla
ilişkilendirilebilir. Ethiris, etkinlikleri otomatik
olarak başlatmak için tüm olayları sistemdeki diğer
bilgilerle birlikte kullanabilir.

İstemci görünümünü
otomatik seçme

PTZ kamera

Video
kaydı

Otomatikleştirilmiş
etkinlikler için
akıllı
olay yönetimi

Alarm
listesi

Olay listesi

Doğrudan
G/Ç'ye

Mobil cihazlar
E-posta

OPC aracılığıyla başka
sistemlerle iletişim

Komut Dizisi ve Veri Deposu

Ethiris'teki entegre komut dizisi motoru,
yükleyiciye benzersiz bir işlevsel ve akıllı sistem
oluşturma becerisi sağlar. Ethiris Server veri
deposundaki bilgiler; tüm bağlı kameralardan,
OPC aracılığıyla bağlı farklı sistemlerden, olaylardan, alarmlardan ve operatör komutlarından
gelir. Yükleyici, sistemdeki işlevselliği müşterinin
gereksinimlerine uygun hale getirmek üzere
uyarlamak için veri deposundaki komut dizilerini ve bilgileri kullanabilir.
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Başka Sistemlerle Entegrasyon
Kamera Desteği ve ONVIF

Ethiris, ONVIF'i ve önde gelen kamera üreticilerinin yerel protokollerini desteklemektedir.
ONVIF'i destekleyen ve UPnP özelliğine sahip
başka kameralar, Ethiris keşif işlevi tarafından
otomatik olarak bulunur. H.264, MPEG-4
ve M-JPEG desteği bulunmaktadır ve Ethiris,
kamera modeline bağlı olarak kameradaki
G/Ç sinyallerini, PTZ'yi, alarmları ve video
analizlerini de işleyebilir.
Ethiris'in desteklediği geçerli kamera listesi
www.kentima.com adresinde bulunmaktadır.

OPC ile Hızlı Entegrasyon

Genellikle büyük tesislerin, farklı sistemleri birbirleriyle entegre edebilmesi gerekir. Ethiris'te, iyi işleyen eksiksiz bir sistem
oluşturmak için farklı sistem türleriyle standartlaştırılmış iletişim yöntemleri bulunmaktadır. Ethiris, farklı sistemler
arasında standart bir iletişim olan OPC'yi geniş çaplı olarak desteklemektedir. Ethiris; yangın alarmlarıyla, erişim kontrol
sistemleriyle, hırsız alarmlarıyla ve OPC'yi destekleyen diğer sistemlerle entegre edilebilir.

Ethiris

SCADA

®

Video Management Software

Diğer
Sistemler

Yangın
Alarmı

Erişim
Kontrol

Hırsız
Alarmı

WideQuick HMI/SCADA
®

Yükleyici, Ethiris'i Kentima'nın WideQuick
HMI/SCADA yazılımıyla entegre ederek büyük
sistemler ve alarm merkezleri için bir güvenlik
yönetim platformu oluşturabilir. WideQuick;
Ethiris ile, başka güvenlik sistemleriyle, bina
otomasyon sistemleriyle ve daha pek çok sistemle entegre edilebilir. Bilgiler, WideQuick Web
Client kullanılarak web tarayıcısı aracılığıyla da
kullanılabilir.
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World Wide Ethiris Installations
®

Infrastructure

Manufacturing

Industry

Video Management Software
Healthcare and Education

Railways and Roads

Public

Arenas

Posta adresi:			
Kartvizit adresi:
PO Box 174			
Kastanjevägen 2
SE-245 22 Staffanstorp		
SE-245 44 Staffanstorp
İsveç				İsveç
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

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

E-posta: info@kentima.com

www.kentima.com
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