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IP פלטפורמת ניהול בטיחות מבוססת :PowerManage
פלטפורמת ניהול שירות מתקדמת

PowerManage היא פלטפורמת ניהול שירות מתקדמת המאפשרת 
לחברות ניטור מרכזיות לנטר, לנהל ולפקח באופן יעיל על מערכות 

 PowerSeries Pro, PowerSeries Neo, כגון ,Tyco בטיחות של
.BW-ו PowerMaster, WP

כאשר היא משמשת כמקלט IP כולל, מרכז ניהול טכני ופלטפורמת 
 PowerManage-גישה מרוחקת עבור משתמשי קצה, מערכת ה

עובדת על שרתי סטנדרט מקצועיים וטכנולוגיית רשת מוכחות, עם 
תקני בטיחות המחשוב הגבוהים ביותר. ניתן גם ליישם אותה בסביבה 

*.JCI והיא ניתנת לאירוח על ידי ענן )VM( של מכונה וירטואלית

טכנולוגיה
PowerManage הוא מערכת ניהול המבוססת על Linux. בתוכה משובץ מאגר נתונים מסוג SQL אותו ניתן לשלב בקלות בכל מערכת ניהול 

מרכזית )CMS(. המערכת ניתנת לדירוג, כאשר היא מציעה פתרונות עבור התקנות קטנות, אך גם עבור התקנות גדולות של עד 100,000 
לוחות לשרת אחד בודד. 

זמינות
הבטח זמינות מערכת גבוהה עם פתרונות PowerManage הניתנים לדירוג עבור שחזור לאחר אסון:

• עודפות מקומית בהמתנה חמה עם שני שרתים – במקרה של כשל תכנה או חומרה, המערכת עוברת מיד אל השרת העודף.	
• עודפות גאוגרפית מרובת אתרים עם שני שרתים בשני מיקומים שונים במצב שכפול - במקרה של הפסקת חשמל באתר המרכזי, ניתן 	

להעביר את כל השירותים אל האתר העודף. 
• עודפות גאוגרפית ונשאית כיתה מקומית - בשימוש בעיקר על ידי לקוחות הרוצים לקבל את זמינות המערכת הגבוהה ביותר, עם סיכון 	

מינימלי להפסקת שירות.

יתרונות מרכזיים
:IP מקלט

• מאפשר אזעקה בזמן אמת וניטור אירועים 	
• מפחית ביקורי אתר בלתי רצויים על ידי אספקה של אימות אזעקה חזותי וכלי דיווח מתקדמים 	

מרכז ניהול טכני:
• משפרת את הפרודוקטיביות של צוות התמיכה הטכני ומפחית בצורה דרסטית ביקורי שדה על ידי אספקה של בדיקה שגרתית מרחוק 	

)RRI(, תכנות מערכת מרוחק, אבחוני ושדרוגי קושחה מרוחקים**
• מספק גישה קלה למתקין אל הלוחות באמצעות אפליקציית המתקין	

גישה מרוחקת למשתמשי קצה:
• מאפשר למשתמשי קצה לבצע אינטראקציה עם מערכת הבטיחות שלהם באמצעות כל טלפון חכם	
• מאפשר אימות אזעקה חזותי וניטור אזעקות למשתמשי קצה	
• מעלה את קלות השימוש ואת הנוחות עם תמיכה רב לשונית	

* אנא עיין במדריך ההתקנה עבור ה-PowerManage עבור המלצות חומרה.
** עבור לוחות נבחרים בלבד



 PowerManage High
ביצועים )HP( עד ל-100 אלף חשבונות

PowerManage Mid 
ביצועים )HP( עד ל-50 אלף חשבונות

)DELL( PowerManage Low End
עד ל-10 אלף חשבונות

5.26 ק"ג17.92 ק"ג17.92 ק"גמשקל

x 11.5 x 11.4 3.7 אינצ'x 28.75 x 3.44 17.54 אינצ'x 28.75 x 3.44 17.54 אינצ'מידות

HP 2x600 GB SAS 10k 2,5” SFFHPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF3.5” 500GB 7200rpm SATAדיסק קשיח

מעבד
Intel® Xeon® 5118

)12 core, 2.3 GHz, 16.5 MB, 105W(
Intel® Xeon® Scalable 4110

)8 core, 2.1 GHz, 11.00 MB, 85W(
Intel Core i5-8500

)6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W(

זיכרון
HPE 64GB )4x16GB(  

Dual Rank x8 DDR4-2666
HPE 32GB )2x16GB(  

Dual Rank x8 DDR4-2666
8GB 1X8GB DDR4 2666MHz 

UDIMM Non-ECC

עודפות בהמתנה 
חמה

לאכןכן

SMS/MMS לאכןכןהודעות

כןכןכןהודעות דוא"ל

* החומרה המומלצת איננה נמכרת דרך רשת ההפצה של Tyco ויש לרכוש אותה באופן נפרד.

מפרטי חומרה*
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Johnson Controls אודות
Johnson Controls היא מנהיגה עולמית במגוון תחומי טכנולוגיה ובמספר ענפי תעשייה ומשרתת ספקטרום רחב של לקוחות ביותר מ-150 

ארצות. 120,000 עובדי החברה יוצרים פתרונות לבניינים חכמים, ניצול יעיל של אנרגיה, תשתיות משולבות ומערכות תחבורה של דור העתיד, 

הפועלות יחד בשקיפות כדי לממש את חזון הערים והקהילות החכמות. מחויבותנו לקיימות נטועה בשנת היווסדנו, 1885, עם המצאת 

תרמוסטט החדר החשמלי. 

תאימות לוח
www.dsc.com למידע נוסף, ראה .PowerSeries Neo systems-ו PowerSeries Pro

www.visonic.com למידע נוסף, ראה .PowerMax systems systems-ו PowerMaster
www.dsc.com למידע נוסף, ראה .WP מערכות

www.bentelsecurity.com למידע נוסף, ראה .BW מערכות

תאימות אפליקציה
ConnectAlarm אפליקציה למשתמש

AlarmInstall PRO-ו AlarmInstall אפליקציות למתקין


