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u A estrutura modular simplifica o desenvolvimento de
uma solução de segurança personalizada para
atender suas necessidades exatas.

u Atualização das versões anteriores significam uma
proteção para o seu investimento ao longo prazo.

u Proporciona uma integração direta dos sistemas
Bosch ou de terceiros através da compatibilidade do
OPC

Esta folha de dados lista as extensões que podem ser
encomendadas para sua versão do BIS.

• Para adicionar recursos à instalação do BIS V 4.0 ou
superior, peça apenas os novos recursos no
representante local da Bosch, como de costume,
omitindo as licenças que já possui, como as licenças
base.

• Para atualizar a instalação do BIS 2.x ou 3.x para a V
4.2, encomende o produto adequado de Atualização
do BIS, BIS-BUPG-2XTO42 ou BIS-BUPG-30TO42, e os
novos recursos da V 4.x, conforme for necessário.

Funções

Pacote de gerenciamento de alarmes
Pacote formado pelos recursos

• Distribuição de mensagens
Permite a implementação de rotas de escalonamento
as quais são ativadas, por exemplo, se um operador
ou grupo de operadores deixar de reconhecer uma
mensagem de alarme dentro de um período de tempo
definido. Em situações como essa, o BIS encaminha a
mensagem automaticamente ao grupo de operadores
seguinte na rota de escalonamento.

• Temporizador
O recurso do Temporizador permite automatizar
comandos BIS de acordo com os horários definidos
pelo usuário.

• Alarme do Operador
Os operadores também podem usar esse recurso
para criar alarmes reais no sistema com base em uma
fonte externa, por exemplo, uma dica de telefone ou
algo que tenham percebido a partir de uma câmera
de vigilância.

• Inicializador de aplicativos
Permite que os comandos do sistema operacional
(por exemplo, a solicitação de qualquer arquivo .EXE)
sejam armazenados dentro do BIS, parametrizados e
executados em horários programados. Uma aplicação
típica seria a execução do backup do sistema
automaticamente todas as noites às 2 h da manhã.

Licença para Divisão Adicional
O recurso de divisão permite dividir locais/prédios de
grande porte entre partes autônomas, fornecendo a
cada divisão exibições personalizadas (interface do
usuário, histórico de eventos), acesso ao sistema e
funções de controle. As divisões particulares são
visíveis apenas por seus grupos de operadores
designados, ao passo que os membros/dispositivos da
divisão comum padrão são visíveis por todos os
operadores. É possível adquirir divisões adicionais em
incrementos de um.



Licença para Cliente de Operador Adicional
O número de licenças para clientes de operadores
determina a quantidade de operadores que podem
trabalhar ao mesmo tempo no sistema.

Conectividade BIS-BVMS
Esta licença permite que você conecte um sistema
BVMS (não um BVMS Enterprise Server) através do
BVMS OPC Server ao BIS. Ele permite ao BIS reagir a
eventos disparados dentro do BVMS (por exemplo, por
Intelligent Video Analysis), e permite ao BVMS reagir a
eventos disparado dentro do BIS (por exemplo,
alarmes de incêndio).

Conexão Multisservidor
Esta licença permite que você conecte um servidor BIS
via OPC a outro servidor BIS, ou a um sistema de
gestão de terceiros (SCADA, PSIM).

N x 100 pontos detectores
Licenças de pontos detectores adicionais para todo o
Building Integration System e os pacotes
suplementares Automation Engine e Video Engine
(para matriz Allegiant) em incrementos de 100. Pontos
detectores são necessários por periféricos de
subsistemas Bosch e de terceiros, como detectores
LSN de incêndio ou intrusão e câmeras e entradas
Allegiant (LTC).

N x 1.000 pontos detectores
Mesmo comentário anterior, porém em incrementos
de 1.000.

Como encomendar

Atualização do BIS de 2.x para 4.2
Licença para uma atualização do BIS 2.x para o BIS 4.2
Nº de encomenda BIS-BUPG-B2TO42

Atualização do BIS do 3.x para 4.2
Licença para uma atualização do BIS 3.x para o BIS 4.2
Nº de encomenda BIS-BUPG-B3TO42

Pacote de gerenciamento de alarmes do BIS 4.3
Licença do pacote de gerenciamento de alarmes do
BIS
Nº de encomenda BIS-FGEN-AMPK43

Adicional de 1 cliente de operador do BIS 4.3
Licença para adicional de 1 cliente de operador do BIS
Nº de encomenda BIS-XGEN-1CLI43

Adicional de 5 clientes de operador do BIS 4.3
Licença para adicional de 5 clientes de operador do
BIS
Nº de encomenda BIS-XGEN-5CLI43

Adicional de 10 clientes de operador do BIS 4.3
Licença para adicional de 10 clientes de operador do
BIS
Nº de encomenda BIS-XGEN-10CL43

1 divisão adicional para o BIS 4.3
Licença para 1 divisão adicional para o BIS
Nº de encomenda BIS-XGEN-1DIV43

10 divisões adicionais para o BIS 4.3
Licença para 10 divisões adicionais para o BIS
Nº de encomenda BIS-XGEN-10DV43

Conexão multisservidor BIS 4.3 por servidor
Licença para 1 servidor adicional do BIS em uma
topologia multisservidor
Nº de encomenda BIS-FGEN-MSRV43

100 pontos detectores adicionais do AUE 4.3
Licença para 100 pontos detectores adicionais do BIS
AUE
Nº de encomenda BIS-XAUE-100P43

1000 pontos detectores adicionais do AUE 4.3
Licença para 1000 pontos detectores adicionais do
BIS AUE
Nº de encomenda BIS-XAUE-1KP43

Conectividade BVMS do BIS 4.3
Licença para a conexão entre 1 instalação do BIS e
outra do BVMS
Nº de encomenda BIS-FGEN-BVMS43
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