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Systeemoverzicht
Het systeem Access Professional Edition (voortaan Access PE
genoemd) bestaat uit vier modules
– LAC-service: een proces dat voortdurend communiceert

met de LAC's (Local Access Controllers - voortaan
controllers genoemd). AMC's (Access Modular Controllers)
worden gebruikt als controllers.

– Configurator
– Personnel Management (Personeelsbeheer)
– Logviewer
Deze vier modules kunnen worden onderverdeeld in server- en
clientmodules.
Voor de LAC-service moet een continu contact met de
controllers worden onderhouden. De reden hiervoor is ten
eerste dat de LAC-service continu berichten van de controllers
ontvangt m.b.t. bewegingen, aanwezigheid en afwezigheid van
kaarthouders en op de tweede plaats dat deze
gegevenswijzigingen verstuurt, bijv. toewijzing van nieuwe
kaarten aan de controllers, maar vooral ook omdat deze
controles op meerdere niveaus uitvoert
(toegangsvolgordecontroles, anti-passbackcontroles,
willekeurige controles).
De Configurator moet op de server uitgevoerd worden, maar kan
tevens op een client-werkstation worden geïnstalleerd en vanaf
het werkstation worden bediend.
De modules Personnel Management (Personeelsmanagement)
en LogViewer (Logboekweergave) behoren tot de Client-
component en kunnen ook op de server worden uitgevoerd, of
op een andere pc die over een netwerkverbinding met de server
beschikt.
De volgende controllers kunnen worden gebruikt.
– AMC2 4W (met vier Wiegand-lezerinterfaces) - kan worden

uitgebreid met een AMC2 4W-EXT
– AMC2 4R4 (met vier RS485-lezerinterfaces)

1
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Beperkingen en opties
U kunt Access PE gebruiken voor systemen die niet de volgende
waarden voor aansluitbare componenten en beheerbaar
gegevensvolume overschrijden.
– Max. 10.000 kaarten
– Max. drie kaarten per persoon
– PIN-lengte: 4 tot 8 tekens (configureerbaar)
– PIN-types:

– Verificatie-PIN
– Identificatie-PIN
– Activerings-PIN
– Deur-PIN

– Toegangsvarianten:
– Alleen met kaart
– Alleen met PIN
– PIN of badge

– Max. 255 tijdmodellen
– Max. 255 toegangsautorisaties
– Max. 255 gebied/tijd-autorisaties
– Max. 255 autorisatiegroepen
– Max. 16 werkstations
– Max. 512 lezers
– Max. drie I/O-uitbreidingskaarten (AMC2 8I-8O-EXT, AMC2

16I-16O-EXT of AMC2 16I-EXT) per controller
– De volgende beperkingen zijn van toepassing op elk type

controller:

1.1
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Controller AMC2 4W AMC2 4W met
AMC2 4W-EXT

AMC2 4R4

Lezers/ingangen

Max. aantal lezers
per AMC

4 8 8

Max. aantal lezers
per interface/bus

1 1 8

Tabel 1.1: Systeemlimieten — lezers en ingangen

Videosysteem — beperkingen en opties
– Max. 128 camera's
– Max. 5 camera's per ingang

– 1 identificatiecamera
– 2 bewakingscamera's achteringang
– 2 bewakingscamera's vooringang
– U kunt een van deze camera's configureren als een

alarm- en logboekcamera.
 

Offline-afsluitsysteem (OLS) — beperkingen en opties
– Max. 256 deuren
– Het aantal ingangen en autorisatiegroepen binnen de

autorisaties wordt bepaald door de record-lengte, die naar
de kaarten kan worden geschreven.

– Max. 15 tijdmodellen
– Max. 4 perioden per tijdmodel
– Max. 10 speciale dagen/vakanties (uit het online systeem)
– De OLS-functionaliteit is alleen mogelijk met kaart 1.
 

Aanwijzing!

USB-apparaten die zijn verbonden met een extern bureaublad,

bijvoorbeeld als registratielezers, worden niet ondersteund.
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Installatie op één computer
Onderstaande afbeelding toont een volledig Access PE systeem
dat is geïnstalleerd op één computer. Controllers kunnen
worden aangesloten via een seriële interface. Eventuele
dialooglezers worden tevens aangesloten via een seriële
interface.

Afbeelding 1.1: Systeemoverzicht – Configuratie voor één computer
 

1.2
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Installatie op meerdere computers
Onderstaande afbeelding toont een Acces PE systeem verdeeld
over twee computers. Dit is vooral voordelig in gevallen waar de
server waarmee de controllers zijn verbonden, in een afgesloten
computerruimte staat, maar waar de personeelsgegevens
worden beheerd door bijvoorbeeld een afdeling
Personeelszaken in een andere ruimte.
De Access PE Client kan op maximaal 16 computers worden
geïnstalleerd, die gemeenschappelijke gegevens op de server
kunnen opvragen via het netwerk.
Client-werkstations kunnen worden geconfigureerd om twee
monitoren te gebruiken. Vensterposities die worden beheerd
door het besturingssysteem garanderen een gebruiksvriendelijke
aanmelding op het systeem.

Aanwijzing!

Controleer na het verwijderen voor een update of alle

bestanden zijn verwijderd uit de map .. :\BOSCH\Access

Professional Edition, behalve de map SaveData.

1.3
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Afbeelding 1.2: Systeemoverzicht– Verdeeld systeem

Systeemvereisten
Voor de installatie van Access PE is nodig:
Besturingssystemen (een van de volgende):
– Windows 10 X64 Professional
– Windows 2008 R2
– Windows 2008 Server
– Windows 7

 

1.4
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Aanwijzing!

Geen enkele versie van Microsoft Windows XP wordt

ondersteund door Access Professional Edition vanaf versie 3.1.

 
Hardwarevereisten
Zowel Server als Client vereisen een standaard PC met Windows
en:
– 4 GHz CPU
– ten minste 4 GB RAM
– 20 GB vrije schijfruimte (Server)
– 1 GB vrije schijfruimte (Client)
– 100 Mbit Ethernet Netwerkkaart (PCI)
– Grafische kaart met een resolutie van 1024x768 en 32-bits

kleuren
– Ondersteunde resoluties:

– 1024 bij 768
– 1280 bij 1024
– 2048 bij 768
– 2560 bij 1024

– CD/DVD-ROM-station
– I/O-uitbreidingsoptie
– USB-toetsenbord en -muis
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Single-Board Computer
U kunt Access Professional Edition (APE) uitvoeren op een
Single-Board Computer (SBC).
De capaciteit van een SBC, bijvoorbeeld de Intel Compute Stick
STK1AW32SC of andere goedkope hardware, voldoet mogelijk
niet aan de systeemvereisten van Access Professional Edition
(zie hoofdstuk 1.4).

Aanwijzing!

Een SBC is alleen bruikbaar als LAN of WiFi en de aangesloten

hardware permanent beschikbaar zijn.

Een SBC moet alleen worden geconfigureerd met een beperkte

featureset, zoals wordt uiteengezet in de Basislicentie (tot 16

lezers).

Een draadloos aangesloten SBC moet wegens de geringe

hardwareprestaties niet worden gebruikt met Alarm

Management en Video Management (Alarmbeheer en

Videobeheer), aangezien netwerkstabiliteit essentieel is bij

deze functies.

 
De APE is getest op het volgende apparaat, dat als referentie
kan worden gebruikt voor minimale systeemvereisten voor een
Basislicentie:
Intel Compute Stick STK1AW32SC

Productnaam Intel BOXSTCK1A32WFCR

Afmetingen 147 x 89 x 0,7 mm

Processormerk Intel Atom x5-Z8-300, 4x1,44
GHz

RAM-grootte 2 GB

Geheugentechnologie DDR3L

1.5
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Productnaam Intel BOXSTCK1A32WFCR

Type computergeheugen DDR3 SDRAM

Grootte van vaste schijf 32 GB

Spanning 1,35 V

Wattage 4 W

Voedingsbron USB

Besturingssysteem Windows 10

Voorwaarden besturingssysteem Windows
Wanneer u met goedkope hardware werkt, bijvoorbeeld een
SBC, is het raadzaam de volgende specifieke instellingen en
voorwaarden voor de hardware en het besturingssysteem te
gebruiken, om een naadloze werking van de APE-software te
waarborgen:
– Gebruik vaste IP-adressen.
– Schakel alle opties voor energiebesparing uit.

– Selecteer een energieplan voor hoge prestaties.
– Schakel in de USB-instellingen energiebesparing uit.

– Schakel Hibernate-functies uit.
– Schakel automatische updates van besturingssysteem

Windows uit.
– Gebruik een USB Ethernet Adapter als de WiFi-verbinding

instabiel is.
– Zorg ervoor dat de schermresolutie voldoet aan de SBC-

hardwarevereisten. De aanbevolen resolutie voor het in het
voorbeeld geteste apparaat is 1920x1080.

– Controleer of er voldoende geheugenruimte beschikbaar is.
Aanbevolen wordt 5GB vrije ruimte voor de installatie en
uitvoering van de APE-software. Gebruik een externe harde
schijf of een microSD in de SBC als het interne geheugen
onvoldoende is.

– Maak Windows herstel-cd’s en sla geregeld toegangspunten
op.
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Aanwijzing!

Wanneer u een Single Board Computer (SBC) gebruikt, kunt u

mogelijk geen herstel-cd maken of toegangspunten gebruiken.
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Algemeen

Inleiding
Access PE is een toegangscontrolesysteem dat is ontworpen om
kleine en middelgrote installaties optimale veiligheid en
flexibiliteit te bieden.
De stabiliteit en uitbreidbaarheid van Access PE is gebaseerd op
een ontwerp met drie niveaus: de bovenste laag is het
beheerdersniveau met de besturingsservices. Alle
beheerderstaken worden op dit niveau uitgevoerd, zoals het
registreren van nieuwe kaarten of het toewijzen van
toegangsrechten.
De tweede laag wordt gevormd door de Local Access
Controllers (LAC's), die de verschillende groepen deuren of
ingangen beheren. Zelfs wanneer het systeem offline is, kan een
LAC onafhankelijk beslissingen nemen over toegangscontrole.
LAC's zijn verantwoordelijk voor de bediening van de ingangen,
het bepalen van openingstijden, of verzoeken om PIN-codes bij
cruciale toegangspunten.
Het derde niveau bestaat uit kaartlezers, die net als de LAC's
identiek zijn voor alle BOSCH-toegangscontroles. Deze bieden
niet alleen een constant hoog beveiligingsniveau, maar zorgen
ook voor eenvoudige upgrade- en uitbreidingsmogelijkheden
voor het systeem, zodat investeringen hun waarde behouden.
Met de Access PE-versie voor meerdere gebruikers kunt u met
meerdere werkstations het systeem besturen. Aanpasbare
gebruikersrechtniveaus regelen de toegang en garanderen de
veiligheid. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf het
ene werkstation kaartgegevens bij te werken, terwijl vanaf een
ander werkstation wordt gecontroleerd of een bepaalde
werknemer in het gebouw aanwezig is.
Access PE biedt een uitzonderlijk flexibele configuratie van
toegangsrechten, tijdmodellen en toegangsparameters. De
volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste functies:

2
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Snelle en eenvoudige toewijzing van kaarten
Kaarten (max. drie) kunnen handmatig aan personen worden
toegewezen of met behulp van een dialooglezer die via een
seriële verbinding is aangesloten op een pc. Alle toegewezen
kaarten zijn actief. Bij het upgraden van een kaart wordt de
oude kaart automatisch overschreven en ongeldig gemaakt. Dit
betekent dat oude kaarten geen toegang meer bieden, zelfs als
de verantwoordelijke persoon de kaart vergat te annuleren of er
niet in is geslaagd dit te doen.
Toegangsrechten (inclusief groepsrechten)
Elke persoon kan groepsrechten overnemen naast de individuele
rechten die aan hem zijn toegewezen. Rechten kunnen gebieds-
en tijdgebonden zijn en met een nauwkeurigheid van één minuut
worden beperkt. Groepsrechten kunnen worden gebruikt om
toegangsrechten toe te wijzen aan en te beperken voor een of
meer kaarthouders tegelijk. Groepsrechten kunnen afhankelijk
gemaakt worden van tijdmodellen die de toegang beperken tot
bepaalde tijden van de dag.
Toegangsregistratie
Door gebieden te definiëren kunt u controleren of het juiste
traject wordt gevolgd en dit wanneer nodig afdwingen. Zelfs
zonder controle maakt deze configuratie het mogelijk om de
locatie van een kaarthouder weer te geven.
Anti-Passback
Wanneer een kaart gelezen is, kan deze voor een gedefinieerde
periode geblokkeerd worden zodat hij niet opnieuw gebruikt kan
worden voor toegang in dezelfde toegangszone. Op die manier
kan "passback" worden voorkomen, waarbij een gebruiker zijn
kaart over een barrière aan een andere, niet-geautoriseerde
persoon geeft om deze toegang te bieden.
Automatisch annuleren van kaarten na de einddatum
Bezoekers en tijdelijk personeel hebben vaak slechts een
beperkte periode toegang nodig.
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Kaarten kunnen voor een specifieke periode worden
geregistreerd, zodat ze automatisch ongeldig worden nadat de
betreffende periode is verstreken.
Tijdmodellen en dagmodellen
Aan een kaarthouder kunnen specifieke tijdmodellen
toegewezen worden, die de toegangsuren voor die persoon
bepalen. Tijdmodellen kunnen flexibel gedefinieerd worden door
gebruik te maken van dagmodellen die bepalen hoe specifieke
weekdagen, weekends, feestdagen en bijzondere dagen afwijken
van normale werkdagen.
Identificatie via PIN-code
Een persoon kan in plaats van een kaart een speciale PIN-code
gebruiken om naar binnen te gaan.
Verificatie via PIN-code
De toegang tot bijzonder vertrouwelijke gebieden kan worden
beperkt met behulp van extra PIN-codes. Deze beveiliging kan
op haar beurt afhankelijk gemaakt worden van tijdmodellen,
zodat een PIN-code bijvoorbeeld alleen vereist is gedurende
feestdagen of buiten normale werktijden.
Flexibel deurbeheer
Flexibel definiëren van parameters voor afzonderlijke
deurmodellen maakt een optimaal evenwicht tussen veiligheid
en comfort mogelijk. De alarmonderdrukkingsperiode kan per
deur worden ingesteld om te bepalen hoe lang een deur
geopend mag blijven. Na het verstrijken van deze periode kan
het toegangspunt desgewenst worden vergrendeld in
combinatie met een alarmsysteem.
Periodiek vrijgeven van deur
U kunt de toegang vergemakkelijken door deuralarmen te
onderdrukken om deuren gedurende een bepaalde periode vrij
te geven. De vrijgaveperiodes van deuren kunnen handmatig of
automatisch via een tijdmodel worden gedefinieerd.
Tijd en aanwezigheid

18 nl | Algemeen
Access Professional

Edition

2016-10 | APE-UL | Video Integration Bosch Access Systems GmbH



Voor toegangszones kunnen parameters gedefinieerd worden
voor het registreren van de binnenkomst en het vertrek van
personen ten behoeve van het tijds- en aanwezigheidsbeheer.
Type ID-kaart
De grafische invoegmodule Card Personalization (CP) is
volledig in het toegangscontrolesysteem geïntegreerd zodat de
operator kaarten kan maken zonder tussen verschillende
toepassingen te hoeven schakelen.
Toewijzen van foto's
Zelfs als de invoegmodule Card Personalization (CP) niet is
geactiveerd, blijft het mogelijk om fotografische identificatie te
importeren en aan kaarthouders te koppelen.
Offline locking system (Offline-afsluitsysteem)
Gebieden die om een bepaalde reden niet zijn afgesloten door
het online toegangscontrolesysteem met hoge beschikbaarheid,
kunnen offline alsnog worden afgesloten.
Beheer van video-apparatuur
Ingangen kunnen extra worden voorzien van camera's om de
bewegingen van aanwezige personen te registreren en te volgen.
 

Aanmelden gebruiker
– Start de gebruikerstoepassingen via de volgende

pictogrammen op het bureaublad:

Personnel Management
(Personeelsbeheer)

Configurator

Logviewer

2.2
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Map & Alarm Management (Plattegrond-
en alarmbeheer)

Video Verification (Videoverificatie)

of kies de tools via : Start > Programma's > Access Professional
Edition.
 
– Start de toepassing : Map & Alarm Management via het

pictogram op het bureaublad  of via : Start >
Programma's > Access Professional Edition > Map &
Alarm Management.

– Start de toepassing : Video Verification via het pictogram

op het bureaublad  of via : Start > Programma's >
Access Professional Edition > Video Verification.

 
– Start de toepassing : Configurator via het pictogram op het

bureaublad  of via : Start > Programma's > Access
Professional Edition > Configurator.

 
– Start de toepassing : Logviewer via het pictogram op het

bureaublad  of via : Start > Programma's > Access
Professional Edition > Logviewer.
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– Start de toepassing : Personnel Management via het

pictogram op het bureaublad  of via : Start >
Programma's > Access Professional Edition > Personnel
Management.

 
De toepassingen van het systeem zijn beveiligd tegen niet-
geautoriseerd gebruik. Aanmelding met een geldige
gebruikersnaam en wachtwoord is vereist om de
dialooggebaseerde subsystemen te activeren.

Met de bovenste keuzelijst kunt u de gewenste taal voor
interactie selecteren. Standaard is dat de taal die is gebruikt om
de toepassing te installeren. Als een volgende gebruiker de
toepassing niet opnieuw opstart, blijft de eerder ingestelde taal
actief. Het is dan mogelijk dat er een dialoogvenster in een
ongewenste taal wordt weergegeven. Om dit te voorkomen,
dient u zich nogmaals bij Access PE aan te melden.
Access PE toepassingen kunnen worden uitgevoerd in de
volgende talen:
– Engels
– Duits
– Russisch
– Pools
– Chinees (PRC)
– Nederlands
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– Spaans
– Portugees (Brazilië)

Aanwijzing!

Alle voorzieningen zoals apparaatnamen, labels, modellen en

gebruikersautorisatieschema's worden weergegeven in de taal

waarin ze zijn ingevoerd. Knoppen en labels die afhankelijk zijn

van het besturingssysteem, worden mogelijk weergegeven in de

taal van het besturingssysteem.

 
Nadat een geldige combinatie van gebruikersnaam en
wachtwoord is ingevoerd, verschijnt de knop : Change
Password (Wachtwoord wijzigen). Als u op deze knop klikt
wordt er een nieuw dialoogvenster geopend waarin u het
wachtwoord kunt wijzigen.

Met de knop Start the application (Toepassing starten) worden
de rechten van de gebruiker gecontroleerd en op basis hiervan
de toepassing gestart. Als het systeem de aanmeldingsgegevens
niet kan verifiëren, verschijnt het volgende foutbericht: : Wrong
username or password! (Gebruiker of wachtwoord is onjuist)
 

Aanmelding bij Personnel Management (Personeelsbeheer)
Als de gebruiker al is aangemeld bij de Access PE-toepassing
Personnel Management (Personeelsbeheer) en deze gebruiker
over de rechten voor het gebruik van de andere tools beschikt,
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kan hij : LogViewer (Logboekweergave), : Configurator, : Alarm
Management (Alarmbeheer) en : Video Verification
(Videoverificatie) starten via de werkbalkknoppen.
 
Als de gebruiker al aangemeld is bij de Access PE toepassing
Personnel Management (Personeelsbeheer) en deze gebruiker
over de rechten voor : LogViewer (Logboekweergave) beschikt,

kan : LogViewer direct geactiveerd worden met de knop 
in de lijst Tools, zonder dat hij zich opnieuw hoeft aan te melden
bij de toepassing LogViewer.
 
Als de gebruiker al is aangemeld bij de Access PE toepassing
Personnel Management (Personeelsbeheer) en deze gebruiker
over de rechten voor : Configurator beschikt, dan kan :
Configurator rechtstreeks worden geactiveerd met de knop

 in de lijst Tools zonder dat een aparte aanmelding vereist
is bij de toepassing Configurator.
 
Als de gebruiker al is aangemeld bij de Access PE toepassing
Personnel Management (Personeelsbeheer) en deze gebruiker
over de rechten voor : Video Verification beschikt, dan kan :
Video Verification rechtstreeks worden geactiveerd met de

knop  in de lijst Tools zonder dat een aparte aanmelding
vereist is bij de toepassing Configurator.
 
Als de gebruiker al is aangemeld bij de Access PE toepassing
Personnel Management (Personeelsbeheer) en deze gebruiker
over de rechten voor : Alarm Management (Alarmbeheer)
beschikt, dan kan : Alarm Management (Alarmbeheer)
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rechtstreeks worden geactiveerd met de knop  in de
lijst Tools zonder dat een aparte aanmelding vereist is bij de
toepassing Configurator.
 

Menu en werkbalk
De volgende functies kunnen worden opgeroepen met menu's,
de pictogrammen in de werkbalk of specifieke sneltoetsen.
 

Functie Pictogra
m/
Sneltoet
s

Beschrijving

 
Menu File (Bestand)

New (Nieuw)

Crtl + N

Alle dialoogvensters van de
configuratie wissen (behalve
standaardinstellingen) om een
nieuwe configuratie te
definiëren.

Open...
(Openen)

Crtl + O

Een dialoogvenster openen
waarmee een andere
configuratie kan worden geladen.

Save (Opslaan)

Crtl + S

De wijzigingen opslaan in het
huidige configuratiebestand.

Save as...
(Opslaan als)

 De huidige configuratie opslaan
in een nieuw bestand.

2.3

24 nl | Algemeen
Access Professional

Edition

2016-10 | APE-UL | Video Integration Bosch Access Systems GmbH



Functie Pictogra
m/
Sneltoet
s

Beschrijving

Activate
Configuration
(Configuratie
activeren)

Een geladen configuratie
activeren en de tot dan toe
actieve configuratie opslaan.

Send
Configuration to
LAC
(Configuratie
naar LAC
verzenden)

De opgeslagen configuratie
overbrengen naar de LAC-
service.

List recently
active
configurations
(Lijst met
recent actieve
configuraties)

 Configuraties rechtstreeks
openen, waarmee u het
selectiedialoogvenster Open
(Openen) overslaat.

Afsluiten  Access PE Configurator afsluiten.

Functie Pictogra
m/
Sneltoet
s

Beschrijving

 
Menu View (Beeld)

Werkbalk  De werkbalk weergeven/
verbergen (standaard =
weergeven).
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Functie Pictogra
m/
Sneltoet
s

Beschrijving

Status bar
(Statusbalk)

 De statusbalk bij de onderste
rand van het venster weergeven/
verbergen (standaard =
weergeven).

 
Menu Configuration (Configuratie)

Algemeen Het dialoogvenster General
Settings (Algemene instellingen)
openen voor het instellen van
controllers en algemene
systeemparameters.

Input signals
(Ingangssignale
n)

Het dialoogvenster openen voor
het instellen van de parameters
voor ingangssignalen.

Output signals
(Uitgangssignale
n)

Het dialoogvenster openen voor
het instellen van de parameters
voor uitgangssignalen.

Entrances
(Ingangen)

Het dialoogvenster Entrances
(Ingangen) openen voor het
instellen van de parameters voor
deuren en kaartlezers.

Areas
(Gebieden)

Het dialoogvenster Area
Configuration
(Gebiedsconfiguratie) openen
voor het verdelen van de
beveiligde installatie in virtuele
gebieden.
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Functie Pictogra
m/
Sneltoet
s

Beschrijving

Vakanties Het dialoogvenster Holidays
(Vakanties) openen voor het
definiëren van vakanties en
speciale dagen.

Day Models
(Dagmodellen)

Het dialoogvenster Day Models
(Dagmodellen) openen voor het
definiëren van tijdsperioden
binnen een dag voor het
activeren van toegangsfuncties.

Time Models
(Tijdmodellen)

Het dialoogvenster Time models
(Tijdmodellen) openen voor het
definiëren van tijdzones die
afhankelijk zijn van weekdagen
of kalender.

Personeelsgroep
en

Het dialoogvenster Personnel
Groups (Personeelsgroepen)
openen voor het verdelen van
personeel in logische groepen.

Access
Authorization
Groups
(Toegangsautori
satiegroepen)

Opent het dialoogvenster
Access Authorization Groups
(Toegangsautorisatiegroepen)
voor het definiëren van groepen
van autorisaties voor ingangen.
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Functie Pictogra
m/
Sneltoet
s

Beschrijving

Offline locking
system (Offline-
afsluitsysteem)

Het dialoogvenster Offline
locking system (Offline-
afsluitsysteem) openen voor
configuratie van speciale
installatie-elementen (ingangen,
tijdmodellen,
autorisatiegroepen).

Display Texts
(Displayteksten)

Het dialoogvenster Display
Texts (Displayteksten) openen
voor het bewerken van teksten
die worden weergegeven op de
kaartlezers.

Log Messages
(Logboekbericht
en)

Het dialoogvenster Log
Messages (Logboekberichten)
openen voor het bewerken en
categoriseren van
logboekberichten.

Additional
personnel fields
(Extra
personeelsvelde
n)

Het dialoogvenster Additional
personnel fields (Extra
personeelsvelden) openen voor
het definiëren van
gegevensvelden voor personeel.

Wiegand - cards
(Wiegand -
kaarten)

Opent het dialoogvenster
Wiegand- cards (Wiegand-
kaarten) voor het definiëren van
de structuren van
kaartgegevens.
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Functie Pictogra
m/
Sneltoet
s

Beschrijving

Administering
video devices
(Beheer van
video-
apparatuur)

Het dialoogvenster Video
devices (Video-apparatuur)
openen voor het configureren
van camera's die worden
gebruikt in videoverificatie.

Map Viewer and
Alarm
management
(Plattegrondwee
rgave en
alarmbeheer)

Opent de Map Viewer
(Plattegrondweergave) voor een
overzicht van plattegronden en
het bedienen van apparatuur en
de alarmlijst voor alarmfuncties.

 
Menu ? (Help)

Help topics
(Help-
onderwerpen)

Deze Help-tekst openen.

About Access
Professional
Edition -
Configurator
(Over Access
Professional
Edition -
Configurator)

 Algemene informatie weergeven
over Access Professional Edition
- Configurator
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Algemene systeeminstellingen
Algemene systeeminstellingen worden onder de lijst met
controller-instellingen weergegeven. Deze gelden voor alle
installaties.

Parameter Standaard Beschrijving

Country Code
(Landcode)

00 Sommige kaartgegevens
worden toegevoegd aan het
handmatig ingevoerde
kaartnummer.

Customer Code
(Klantcode)

056720

Poll interval on
serial
connected LAC
in ms (Test-
interval op
serieel
verbonden LAC
in ms)

200 Het tijdsinterval in
milliseconden tussen testen
door de LAC-service om intacte
verbindingen met een controller
te verifiëren.
Waardebereik voor testinterval:
1 tot 500
Mogelijke waarden voor lees-
time-out: 1 tot 3000

2.4
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Parameter Standaard Beschrijving

Read-Timeout
on serial
connected LAC
in ms (Lees-
time-out op
serieel
verbonden LAC
in ms)

500

Create TA data
at (TA-gegevens
maken om)

00:01 Specificatie van de tijd waarop
het gegevensbestand Time &
Attendace (Tijd &
Aanwezigheid) moet worden
gemaakt.

Export
personnel and
TA data
(Personeels- en
TA-gegevens
exporteren)

uitgeschake
ld

Als deze optie is geactiveerd,
worden gegevens over tijd en
aanwezigheid voortdurend naar
het exportbestand geschreven.
Als hij niet is geactiveerd, wordt
het gegevensbestand gemaakt
op het tijdstip dat is
gespecificeerd door de
parameter Create TA data at
(TA-gegevens maken om).

Het bestand met tijdstippen van aanwezigheid wordt in de
volgende map gemaakt:
C:\Program Files\Bosch\Access Professional Edition\PE\Data
\Export
Onder de naam TA_<Current date YYYYMMDD>.dat

Access Professional
Edition

Algemeen | nl 31

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Video Integration



Parameter Standaard Beschrijving

Show welcome/
leaving
message
(Welkomstberic
ht/
vertrekbericht
tonen)

geactiveerd Met het juiste type lezer en
instellingen (Arriving
(Aankomen), Leaving
(Vertrekken) of Check ok
(Controle ok) in het
dialoogvenster Entrances
(Ingangen)) geeft de lezer de
welkomst- en vertrekteksten
weer die voor de kaarthouder
zijn opgeslagen in het
dialoogvenster van de
toepassing Personnel Data
(Personeelsgegevens).
Is niet van toepassing op
Wiegand lezers.

Show
cardholder
name in display
(Naam
kaarthouder op
display tonen)

geactiveerd Lezers met display tonen de
Display Name (Weergavenaam)
zoals die is opgeslagen in de
personeelsgegevens van de
kaarthouder.
Is niet van toepassing op
Wiegand lezers.

Number of
digits (Aantal
cijfers)

4 Bepaalt het aantal cijfers dat
vereist is voor een verificatie- of
activerings-PIN.
Deze instelling heeft tevens
betrekking op de deur-PIN, die
kan worden ingesteld tijdens de
configuratie van ingangen.
Mogelijke waarden: 4 tot 8
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Parameter Standaard Beschrijving

Gebruik aparte
IDS-PIN

 Als er geen aparte IDS-PIN is
ingesteld, kan er een verificatie-
PIN worden gebruikt voor
activering van het IDS.
Alleen wanneer het
selectievakje is ingeschakeld,
worden de invoervelden voor de
activerings-PIN in het
dialoogvenster Personnel
(Personeel) actief. In dit geval
kan de verificatie-PIN niet meer
worden gebruikt voor activering
van het IDS.

Aantal nieuwe
pogingen voor
blokkeren

3 Aantal mislukte pogingen om de
PIN in te voeren. Als de
kaarthouder de PIN dit aantal
keren onjuist invoert,
veroorzaakt hij/zij een
blokkering van het hele
systeem, die alleen kan worden
opgeheven door een
geautoriseerde
systeemgebruiker
(Personeelsbeheer).
Mogelijke waarden: 1 tot 9
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Parameter Standaard Beschrijving

Logboekparame
ter

366
 

Aantal logboekbestanden per
dag
Mogelijke waarden: 180 tot
9999.

Directory paths
to (Mappaden
naar):
Database
Log file
(Logboekbestan
d)
Import files
(Importbestand
en)
Export files
(Exportbestand
en)
DLL files (DLL-
bestanden)
Image data
(Beeldgegevens
)
Test-logboek

C:\Program
Files
\BOSCH
\Access
Professiona
l Edition\PE
\Data...
\Db
\MsgLog
\Import
\Export
\Dll
\Pictures
\Log

Dit zijn de standaardpaden. De
mappen voor importeren,
exporteren en beeldbestanden
kunnen worden gewijzigd.

 

Aanwijzing!

Tijdens het gebruik van Wiegand controllers en lezers moet, om

de identificatie-, activerings- of deur-PIN's te kunnen gebruiken,

de Wiegand kaartdefinitie PIN or Card (PIN of kaart) (nr. 6)

worden geactiveerd.
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Indeling van het hoofddialoogvenster
Het dialoogvenster bestaat uit de volgende onderdelen:
 

1 = Menubalk — bevat dialoogvensterfuncties die worden
weergegeven in de menuvolgorde.

2 = Werkbalk — bevat sneltoetsen voor de belangrijkste
dialoogvensterfuncties.

3 = Titelbalk — komt overeen met de standaardvensters
van Windows en bevat knoppen voor het
minimaliseren of sluiten van het dialoogvenster. De
naam van de geregistreerde gebruiker wordt tussen
vierkante haakjes weergegeven.

4 = Personeelstabel — een lijst van alle personen die in het
systeem bekend zijn, samen met hun
aanwezigheidsstatus (autorisatie en locatie).

2.5
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5 = Dialoogvensterveld — de eerste keer dat dit veld
wordt geopend of wanneer er geen gebruiker zich
heeft aangemeld, wordt hier een neutrale afbeelding
weergegeven (wereldkaart). Wanneer er een item is
geselecteerd in de personeelslijst, worden hier de
gegevens van deze persoon weergegeven.

6 = Online-kaartleesgegevens — toont de laatste vijf
personen (samen met hun foto uit de database) die
hun kaart bij de geselecteerde ingang door de
kaartlezer hebben gehaald.

7 = Apparaatstatus - toont de geconfigureerde apparaten
en ingangen en hun verbindingsstatus. Maakt
deurbesturingsfuncties mogelijk.

8 = Gebeurtenissen — fouten worden weergegeven door
een knipperende rode balk (knippert drie keer) met
informatie over de oorzaak.

9 = Statusbalk — toont informatie over knoppen en
menuopties die worden geselecteerd met de muis. De
statusweergave voor het
kaartpersonaliseringsprogramma, dialooglezers en
LAC-service.

Wanneer u de component Video Verification (Videoverificatie)
activeert, worden er extra opties toegevoegd aan dit
dialoogvenster; zie Personnel Management (Personeelsbeheer),
Pagina 80.
 
Wanneer u de component Video Verification (Videoverificatie)
activeert, worden er extra faciliteiten toegevoegd aan dit
dialoogvenster.
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Menu en werkbalk
De volgende functies zijn beschikbaar via de menu's of
werkbalkknoppen.

Functie Pictogr
am

Beschrijving

Menu Options (Opties)

Vernieuwen De personeelslijst vernieuwen.

Afsluiten  Hiermee sluit u de toepassing
Access PE Personnel
Management af.

Menu Persons (Personen)

New person
(Nieuwe persoon)

Hiermee opent u een leeg
dialoogvenster voor het
invoeren van personeels- en
kaartgegevens.

Modify person
(Persoon
wijzigen)

Hiermee opent u het
dialoogvenster voor personeels-
en kaartgegevens met de
gegevens van de geselecteerde
persoon.

Delete person
(Persoon
verwijderen)

Hiermee verwijdert u de
geselecteerde persoon (nadat u
dit hebt bevestigd in het
venster dat verschijnt).

2.6
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Functie Pictogr
am

Beschrijving

Transmit selected
person to the LAC
service
(Geselecteerde
persoon naar LAC-
service
verzenden)

 Hiermee verzendt u de
gegevens van de geselecteerde
persoon naar de LAC-service,
waarna wordt gemeld of het
verzenden met succes is
uitgevoerd.

Transmit all
persons to the
LAC service (Alle
personen naar
LAC-service
verzenden)

 Hiermee verzendt u de
gegevens van alle personen
naar de LAC-service, waarna
wordt gemeld of het verzenden
met succes is uitgevoerd.

Set all persons
absent (Alle
personen instellen
als afwezig)

 Hiermee stelt u alle personen in
als afwezig (nadat u dit hebt
bevestigd in het venster dat
verschijnt).

Set location of all
persons present
to unknown
(Locatie van alle
aanwezige
personen instellen
op onbekend)

 Hiermee stelt u de locatie van
alle personen in op onbekend
en schakelt u de
toegangsregistratie voor de
volgende aanmelding van elke
persoon uit.

View/print reports
(Rapporten
weergeven/
afdrukken)

Hiermee opent u het
dialoogvenster voor het maken
van rapportlijsten.
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Functie Pictogr
am

Beschrijving

 List
control
(Lijstco
ntrole)

Alleen de personen uit de
geselecteerde groep worden
weergegeven.
 

Menu View (Beeld)

Symbol bar
(Werkbalk)

 De werkbalk weergeven/
verbergen. Standaard =
weergeven.

Status&balk De statusbalk weergeven/
verbergen. Standaard =
weergeven.

Personnel data:
(Personeelsgegev
ens:)
Toestand
Card No.
(Kaartnr.)
Personnel-No.
(Personeelsnr.)
Bedrijf
Personnel Group
(Personeelsgroep)
Telefoon
Locatie

 Selecteer de kolommen die
naast de symbool- en
naamkolom in de personeelslijst
moeten worden weergegeven.
Standaard = State (Status) -
Company (Bedrijf) - Location
(Locatie)

Menu Door management (Deurbeheer)

open door (Deur
openen)

Deze
functie
s zijn
ook
beschik

De ingang die in de
apparatenlijst is geselecteerd,
wordt weergegeven en kan
worden geopend (één keer).
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Functie Pictogr
am

Beschrijving

Long-term open
(Langdurig
openen)

baar
via het
snelme
nu
(met
de
rechter
muiskn
op op
de
gewens
te
deur/
ingang
klikken
).

De ingang die in de
apparatenlijst is geselecteerd,
wordt weergegeven en kan
(langdurig) worden geopend.

lock door (Deur
vergrendelen)

De ingang die in de
apparatenlijst is geselecteerd,
wordt weergegeven en kan
worden vergrendeld.

Menu Tools

User logon
(Gebruiker
aanmelden)

Hiermee kunt u zich aan- of
afmelden bij Personnel
Management
(Personeelsbeheer).

Execute the
Configurator
(Configurator
starten)

Hiermee start u Configurator en
brengt u gegevens over van
Personnel Management
(Personeelsbeheer).

Execute log
viewer (Log
Viewer starten)

Hiermee start u Log Viewer
(Logboekweergave) en brengt u
gegevens over van Personnel
Management
(Personeelsbeheer).
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Functie Pictogr
am

Beschrijving

Execute Video
verification (Video
Verification
starten)

Start de toepassing voor het
uitvoeren van de
videoverificatie.

Execute Map &
Alarm
Management
(Map & Alarm
Management
starten)

Start de toepassing Map &
Alarm Management voor het
beheren van plattegronden en
alarmen.

Video panel
(Videopaneel)

Toont vier displays in het
dialoogvenster voor
afzonderlijke
videocamerabeelden.

Properties  Hiermee opent u een
dialoogvenster met algemene
systeeminstellingen.

Menu ? (Help)

Help topics (Help-
onderwerpen)

Dit Help-bestand openen.

About Access
Personal Edition -
Personnel
Management
(Info...)

 Hiermee geeft u informatie over
Personnel Management weer.
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Indeling van het hoofddialoogvenster

1 = Menubalk - Bevat alle dialoogvensterfuncties
gerangschikt in menu's.

2 = Werkbalk - Bevat de belangrijkste
dialoogvensterfuncties in de vorm van knoppen.

3 = Titelbalk - Komt overeen met de standaardvensters
van Windows en bevat knoppen voor het
minimaliseren en sluiten van het
hoofddialoogvenster. De naam van de huidige
gebruiker wordt tussen vierkante haakjes
weergegeven.

4 = Apparaatstatus - Toont de geconfigureerde
apparaten en ingangen en hun verbindingsstatus.

5 = Meldingenlijst - Lijst van meldingen die tot nu toe
zijn ontvangen. De weergave kan gewijzigd worden
door middel van specifieke filterinstellingen.

6 = Filterselectie - Vooraf gedefinieerde en aangepaste
filters kunnen geselecteerd worden uit de keuzelijst.

2.7
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7 = Alarmactivering - Activeren/deactiveren van alarmen
om meldingen te genereren. Een inkomende melding
kan vergezeld gaan van een geluidssignaal.

8 = Statusbalk - Datums van de geopende
logboekbestanden. Status van de LAC-service.
Alarminstellingen.

Menu en werkbalken
De volgende functies zijn beschikbaar voor logboekevaluatie via
menu's en pictogramknoppen.

Menu Functie Pictogram
knop

Beschrijving

File
(Bestand)

Print...
(Afdrukken.
..)

De weergegeven
logboekberichten
afdrukken

Afsluiten  De toepassing
LogViewer
(Logboekweergave)
sluiten.

Filter Filter
definition
(Filterdefin
itie)

Het dialoogvenster
openen voor het
filteren van
meldingen.

2.8
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Menu Functie Pictogram
knop

Beschrijving

Continuous
mode on
(Continu-
modus
aan)

Continue
meldingweergave
starten. Deze knop is
alleen actief als de
functie nog niet is
ingeschakeld en als
het meldingenfilter op
de huidige dag is
ingesteld.
Continue
meldingweergave is
de
standaardinstelling.

Continuous
mode off
(Continu-
modus uit)

De continue
meldingweergave
pauzeren. Dit
pictogram is alleen
actief als de continue
meldingweergave
actief is.

Events
previous
day
(Gebeurten
issen
vorige dag)

Schakelen naar
meldingen van de
vorige dag.
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Menu Functie Pictogram
knop

Beschrijving

Events next
day
(Gebeurten
issen
volgende
dag)

Schakelen naar
meldingen van de
volgende dag.

View
(Beeld)

Symbol bar
(Werkbalk)

 De werkbalk
verbergen/weergeven.
Standaard =
weergeven.

Status bar
(Statusbalk
)

 De statusbalk
verbergen/weergeven.
Standaard =
weergeven.

zonder een menuoptie

   

   

? (Help) Help topics
(Help-
onderwerp
en)

Dit Help-bestand
openen.

About
LogViewer
(Info over
LogViewer)

 Help-info over Access
PE LogViewer openen.
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Registratieconfiguratie
Met Enrollment Readers (RS 232) > Tools > Settings
(Registratielezers (RS 232) > Tools > Instellingen) opent u een
dialoogvenster waarin basisconfiguratietaken (activeren,
wijzigen) kunnen worden uitgevoerd vanaf een willekeurig
werkstation.
– Administratieve werkplekken, waar kaarten worden

toegewezen aan personen, kunnen worden voorzien van
een registratielezer. Deze moet worden ingesteld en
geconfigureerd in overeenstemming met de specificaties
van de fabrikant of de instructies die bij het apparaat
worden geleverd. Als een registratielezer is ingesteld, wordt
de handmatige kaartcontrole automatisch uitgeschakeld.

De vereiste instellingen voor ondersteunde lezers zijn:

Naam van lezer BAUD D P S

DELTA 1200 Prox RS232 9600 8 N 1

DELTA 1200 iClass RS232 57600 8 E 1

DELTA 1200 USB Hitag, Legic, Mifare 9600 8 N 1

DELTA 1200 RS232 Hitag, Legic, Mifare 19200 8 N 1

Rosslare ARD-1200EM USB 9600 8 N 1

LECTUS secure 5000 MD 9600 8 N 1

D = Databits N = geen

P = Pariteit E = even

S = Stopbits O = oneven

Aanwijzing!

De Delta 1200 Series en Rosslare ARD-1200EM Series zijn niet

geëvalueerd door UL.

 

2.9
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– Chipkaartsysteem

Geeft de kaarttechnologie weer — MIFARE classic en Hitag1
kunnen worden gebruikt voor Access PE.

– Als het systeem is geïnstalleerd met de optionele module
Card Personalization (CP), is het overeenkomstige
selectievakje in Settings (Instellingen) ingeschakeld. Als u
dit selectievakje uitschakelt, worden alle functies voor het
ontwerpen/maken van kaarten inactief.
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– Daarnaast is ook de automatische overdracht van
personeelsgegevens via Connection to the LAC Server
(Verbinding met LAC-server) ingeschakeld. Het wordt
aanbevolen dat dit selectievakje altijd is ingeschakeld.

– U kunt hier de weergave van kaartgegevens tijdens het
toewijzen van kaarten uitschakelen. De weergave hiervan is
alleen noodzakelijk wanneer in tegenstelling tot de
standaardinstellingen (zie General Settings (Algemene
instellingen) in Access PE Configurator) kaartgegevens zijn
vereist die niet overeenkomen met de standaardinstellingen
van het bedrijf.

Registratie via lezers aangesloten op AMC
Zorg dat ten minste één lezer is geconfigureerd met een
Deurmodel 06c, het deurmodel voor registratie.
Start de Configurator en selecteer een Lokale
toegangscontroller (LAC) (bijvoorbeeld AMC2…)

Klik op het symbool Ingangen en voeg een nieuwe ingangslezer
toe:

2.9.1
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Het dialoogvenster Define Entrance (Ingang definiëren) wordt
geopend:
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In dit dialoogvenster voert u de volgende handelingen uit:
– Voer een omschrijving in (bijv. Registratielezer AMC)
– Selecteer een LAC en een groep-ID (GID)
– Selecteer een lezertype (bijv. Wiegand)
– Selecteer een nummer tussen 1 en 8 als adres voor de

registratielezer
Klik op OK om de configuratie van de registratie te bevestigen.
 
Om de geconfigureerde registratielezer aan een specifiek
werkstation toe te wijzen, schakelt u over op de APE-client.
– Select Tool > Properties (Tool selecteren > Eigenschappen).
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Selecteer een beschikbare registratielezer om het
registratieproces te starten.
Controleer of uw registratielezer online is.
Indien u niet direct een reactie hebt ontvangen, dient u het
dialoogvenster Personnel Management
(Personeelsmanagement) te openen.
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Ondersteuning voor SQL Server
Alle gegevens die in het gebeurtenissenlogbestand zijn
geschreven, kunnen ook in een SQL-database worden
opgeslagen. We stellen ter referentie voor de Microsoft®
SQLServer® 2014 Express, SP 1x 64 geïnstalleerd op Windows
10 x64 Pro.
Een SQL-serververbinding kan rechtsonder in het scherm
Instellingen worden geconfigureerd.
Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding.

Aanwijzing!

Installeer de SQL-database op dezelfde fysieke of virtuele

machine als de APE-server.

 

 

2.10
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Aanwijzing!

Wanneer u de SQL-database met de Configurator configureert,

moet deze worden gestart op de pc met de APE-server.

De Configurator mag in dit geval niet op een client worden

gestart.

 

– Voer de instantie-id van de database in het veld Instantie
in.

– Als er referenties worden vereist, voert u de
Gebruikersnaam en het Wachtwoord in.

– Klik op SQL-databaseverbinding controleren.
– Als er nog geen APE-databaseserver is, klikt u op APE-

database maken.
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SQL-databaseverbinding controleren

Typ de naam van een nieuwe, geldige instantie-id. Zo maakt u
een nieuwe APE-database in de opgegeven instantie.
Als er al een APE-database bestaat of als u er een hebt gemaakt,
klikt u op SQL-database activeren.
Bestaande logboekgegevens worden niet geïmporteerd als het
systeem is geüpgraded naar een APE-release met SQL-
databaseondersteuning.
Als de limiet van 100.000 berichten is bereikt, worden
gebeurtenissen niet meer gebufferd. Wanneer de SQL-service
weer toegankelijk is, worden de gebufferde berichten aan de
SQL-database toegevoegd. De berichtenbuffer wordt niet bij de
back-up van het APE-systeem meegenomen.
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Aanwijzing!

De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud van de

database, bijvoorbeeld voor het verwijderen van oude

gegevens, het up-to-date houden van de SQL-installatie,

enzovoort.

 

 

Aanwijzing!

Het is mogelijk de SQL-databaseservice in of uit te schakelen.

Als de service wordt uitgeschakeld, wordt de gebruiker door

Windows gewaarschuwd.
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Installatie van SQL-database
Download Microsoft® SQL Server® 2014 Express Edition SP1
van de startpagina van Microsoft. Nadat de toepassing is
gestart, wordt het installatiecentrum van SQL Server
weergegeven.
Selecteer Installatie.

– Selecteer Nieuwe SQL Server.
Selecteer Licentievoorwaarden.

2.11
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– Accepteer de licentievoorwaarden en klik op Volgende >
om door te gaan.

Selecteer Microsoft Update.
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– Selecteer Microsoft Update gebruiken om op updates te
controleren en klik op Volgende > om door te gaan.

Selecteer Onderdelen selecteren.

– Selecteer de vereiste Onderdelen in de lijst en klik op
Volgende > om door te gaan.

Selecteer Exemplaarconfiguratie.
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– Selecteer een van de keuzerondjes Standaardexemplaar of
Benoemd exemplaar.

– Klik op Volgende > om door te gaan.
Selecteer Serverconfiguratie.
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– Selecteer de vereiste Serviceaccounts en klik op Volgende
> om door te gaan.

Selecteer Database Engine-configuratie.
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– Selecteer het tabblad Serverconfiguratie en activeer het
keuzerondje Windows-verificatiemodus.

– Klik op Volgende > om door te gaan.
Selecteer Voltooid en controleer in de kolom Status of de
installatie van alle toepasselijke onderdelen is geslaagd. Dit kan
enkele minuten duren.

– De installatie is nu voltooid. Klik op Sluiten om de
installatie af te ronden.

Aanwijzing!

Als de installatie mislukt, neemt u contact op met de

klantenondersteuning van Microsoft.

 

De verantwoordelijkheden van de eindgebruiker van de SQL-
database:

 

Access Professional
Edition

Algemeen | nl 61

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Video Integration



– Referenties maken voor de autorisatie om toegang te geven
tot de SQL-database

– Een back-up maken van de SQL-server, aangezien back-ups
van de SQL-database niet worden ondersteund door het
APE-systeem.

– De beveiliging van SQL beheren.
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Video-integratie
De videocomponenten die worden geleverd bij het Access
Professional Edition toegangscontrolesysteem kunnen worden
gebruikt als extra beheerfaciliteit voor speciale ingangen, met
als doel live-beelden te vergelijken met beelden die zijn
opgeslagen in een database en zo de omgeving te controleren.
Het is ook mogelijk om speciale reacties op het alarm te
genereren met behulp van video-opnamen en om specifieke
omgevingen te bewaken, zelfs onafhankelijk van ingangen.
Daarnaast kunnen videocomponenten worden opgeroepen en
gebruikt in Access PE in de volgende gebieden.
– Videoverificatie: extra optische controlefuncties bij

ingangen
– Alarmbeheer: speciaal geconfigureerde alarmmeldingen en

ingangen kunnen worden ondersteund door opgenomen
videosequenties

– Videospecifieke weergaven: afspelen van huidige
camerabeelden van maximaal vier gelijktijdig vrij te
configureren camera's

 

Algemeen
De display-vensters voor de videobeelden kunnen drie
verschillende statussen weergeven. (Het exacte uiterlijk van het
logo hangt onder meer af van de gebruikte software en kan
verschillen van de onderstaande versie.)

3

3.1
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Weergave Beschrijving

Live-beeld/
momentopname/
opname

Het venster toont beelden van de
geselecteerde camera.

Ofwel is het videodisplay
uitgeschakeld, ofwel is er geen camera
geselecteerd.

Er is geen ingangssignaal op dit
videokanaal aanwezig.

Verklaring van de begrippen
– Videoverificatie

Een gebruiker van het werkstation kan een archiefbeeld
met kaartgegevens in the database vergelijken met een live-
beeld en vervolgens besluiten een persoon al dan niet
toegang te verlenen.

– Video identification (Video-identificatie) - (Access PE
ondersteunt deze functie niet)
Voor dit soort beheer is het gebruik van intelligente
camera's vereist die gearchiveerde rasterbeelden van een
gezicht/oog kunnen vergelijken met gegevens van een live-
beeld. Op basis hiervan kan worden bepaald of de persoon
die om toegang verzoekt bekend is in het systeem.

– Videobewaking
In tegenstelling tot video-identificatie en -verificatie wordt
hier niet de persoon die om toegang verzoekt, maar de
omgeving van de persoon gecontroleerd. Hiervoor moeten
een of meer camera's het complete gebied weergeven, die
vervolgens kunnen worden geëvalueerd door gebruikers van
het werkstation via live of archiefbeelden.
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Instellingen
Voordat de camera's kunnen worden gebruikt als extra
beveiligingsmaatregelen voor toegangscontrole moet u eerst de
video-apparaten installeren en configureren met de software die
bij de camera's is meegeleverd. Dit omvat de configuratie van
willekeurige digitale video-opnamefuncties die mogelijk
aanwezig zijn.
U moet de Bosch Video SDK's (op cd) installeren om de
videocomponenten in Access Professional Edition te kunnen
gebruiken.
1. Raadpleeg de pagina Video devices (Video-apparaten) in de

Access PE Configurator voor het selecteren en activeren
van de camera's die u ook wilt gebruiken voor de
toegangscontrole.

2. Wanneer u ingangen configureert, kunnen de camera's
worden gedefinieerd als identificatie- of als
bewakingscamera's voor voor- en achteringang.
U kunt ook een van deze camera's configureren als een
alarm- en logboekcamera.

3. In het dialoogvenster Personnel Management
(Personeelsbeheer) wijst u rechten voor
werkstationgebruikers toe aan de video-apparaten.

4. Als de videoverificatiefunctie geconfigureerd wordt voor ten
minste een toegang, moet u een werkstation instellen om
het dialoogvenster Video verification (Videoverificatie)
permanent weer te geven.

5. Naast LogViewer kunt u ook het dialoogvenster Alarm
Management (Alarmbeheer) gebruiken om rechtstreeks
naar alarmsituaties te schakelen (met videopaneel, indien
nodig).

 

Welke videocomponenten kunnen waar en voor welke
doeleinden worden gebruikt?
– Video panel (Videopaneel)
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Waar

Personnel Management (Personeelsbeheer) >

 Doel – Aanvoer van live-beelden van maximaal
vier camera's tegelijkertijd.

– Archiveringsfunctie voor het opslaan van
beelden en videosequenties voor elke
camera afzonderlijk.

– Markeren van specifieke beelden met
"Points of Interest" (POI's,
interessepunten) waarmee ook
logboekberichten worden geactiveerd.

 
– Video-apparaten

  
Waar

Configurator > 

 Doel – Vinden en gebruiken van netwerkcamera's.

 
– Ingangen voor video configureren

  
Waar

Configurator > 

 Doel – Activeren/deactiveren van videoverificatie
– Configureren van identificatie- en

bewakingscamera's
– Alarmen en logboek-items voor

cameragebeurtenissen definiëren

 
– Afspelen van opgeslagen video's
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 Waar Start > Programma's > Access Professional
Edition > Bosch Video Player

 Doel – Afspelen van video-opnamen die lokaal zijn
opgeslagen.

Opmerking: u hebt deze toepassing alleen nodig, als de
opnamen zijn opgeslagen in het speciale vxx-formaat voor
Bosch Video SDK's. U kunt een willekeurige speler gebruiken
voor opnamen in MPEG-formaat.

 
– Videoverificatie

  
Waar

Personnel Management (Personeelsbeheer) >

of
Start > Programma's > Access Professional
Edition > Video Verification

 Doel – Overschakelen naar een live-beeld van de
identificatiecamera.

– Overschakelen naar de bewakingscamera's.
– Visuele vergelijking met het databasebeeld.
– Verlenen of weigeren van toegang
– Lokaal opslaan van momentopnamen

 
– Alarmtoepassing
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Waar

Personnel Management (Personeelsbeheer) >

of
Start > Programma's > Access Professional
Edition > Alarm Management

 Doel – Speciaal beeld voor bepaalde alarmen.
– Met videoweergave, indien nodig
– Archiveringsfunctie voor het opslaan van

beelden en videosequenties

 
– Apparaatstatussen

 Waar Personnel Management (Personeelsbeheer)

 Doel – Overschakelen naar een willekeurige
geconfigureerde toegangscamera voor een
live-beeld.

– Activeren/deactiveren van weergave van de
toegangshistorie voor geselecteerde
toegang

 
– Video-apparaten

 Waar Personnel Management (Personeelsbeheer)

 Doel – Overschakelen naar een willekeurige
geconfigureerde camera voor een live-beeld

 
– Video afspelen
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Waar

LogViewer (Logboekweergave) > 

 Doel – Weergeven van de video-opname voor een
alarm bij een toegang.

– Archiveringsfunctie voor het opslaan van
beelden en videosequenties

Video-apparaten
U kunt in dit dialoogvenster apparaten beheren die moeten
worden gebruikt voor videoverificatie, ruimtebewaking en/of
alarmverwerking.
 

 
Het dialoogvenster bevat drie delen en wordt gebruikt voor de
volgende functies.
1. Lijstveld rechts onder

U kunt de knoppen links van dit lijstveld gebruiken om
videoapparaten op te zoeken in het netwerk en deze te
selecteren voor gebruik in het toegangscontrolesysteem.

3.2
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2.
– Knop Browse new devices (Bladeren naar nieuwe

apparaten)
Druk op deze knop om in het netwerk te zoeken naar
nieuwe apparaten die worden ondersteund door de
Bosch Video SDK (Software Developer Kit). Hieraan
voorafgaand moet u eerst alle videoapparaten
installeren en deze configureren volgens de
bijgeleverde instructies.
Om dubbele configuraties te voorkomen worden de
apparaten die reeds zijn geactiveerd niet opnieuw
getoond.
Tijdens het zoeken verandert de knopnaam in End
searching (Zoeken beëindigen), zodat u het zoeken
eventueel kunt afbreken.
Wanneer er nieuwe apparaten worden gevonden,
worden deze getoond in bijgaande lijstveld.
De items in deze lijst komen overeen met de
coderingsapparaten en niet met de camera's zelf. De
kolom No. cameras (Aantal camera's) geeft aan
hoeveel eindapparaten beschikbaar zijn op basis van
de interfaces.

– U kunt items uit de geselecteerde lijst kopiëren naar
het lijstveld links door te drukken op de knop Activate
device <<< (Apparaat activeren); daarna zijn de items
beschikbaar om te gebruiken in het
toegangscontrolesysteem.
Alleen apparaten die toegankelijk zijn voor de
gebruiker kunnen worden geladen — deze apparaten

zijn gemarkeerd met een . Items in de lijst die zijn

gemarkeerd met een  moeten eerst toegankelijk
worden gemaakt. Druk hiervoor op de knop Change
connection data (Verbindingsgegevens wijzigen).
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Opmerking: het aantal apparaten dat kan worden
geladen, kan beperkt zijn door de licentie. In dat geval
worden apparaten geladen op basis van
kanaalnummervolgorde.

– U kunt met een wachtwoord beveiligde apparaten

(gemarkeerd met een ) laden door te drukken op de
knop Change connection data (Verbindingsgegevens
wijzigen).
Voer gebruikersnaam en wachtwoord etc. in het
dialoogvenster in dat wordt geopend. Tijdens de
configuratie van de video-apparaten zijn er mogelijk
geautoriseerde gebruikersaccounts ingesteld. Alleen
deze accounts kunnen hier worden gebruikt.

Aanwijzing!

De knop Change connection data (Verbindingsgegevens

wijzigen) is alleen actief als het zoeken naar apparaatgegevens

nog niet is voltooid.

3. Lijstveld links
4.

– Wanneer u de apparaten naar het lijstveld links
kopieert, (Activate device <<< (Apparaat activeren)),
wordt er een lijstitem gemaakt voor elk videokanaal.
Het item onder No. cameras (Aantal camera's) in de
zoeklijst toont het aantal items dat geladen is.
Om u te helpen bij het identificeren van de individuele
apparaten zijn de camera's oplopend genummerd
naast de items van de coderingsapparaten (naam, IP-
adres, type).
Om u te helpen bij het selecteren van de camera's in
de Access PE dialoogvensters verschijnen deze in
lijsten en displays samen met IP-adres van het
verbonden apparaat en met het volgnummer tussen
haakjes, bijvoorbeeld: 168.154.1.252 (2)
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– Om de toegang tot de videoapparaten te beperken,
kunt u deze beveiligen met een gebruikersnaam en een
wachtwoord. U moet de huidige toegangsgegevens
configureren om deze apparaten te kunnen gebruiken
in Access PE.
Hiervoor selecteert u een item en drukt u op de knop
Change connection data (Verbindingsgegevens
wijzigen) om het bewerkingsdialoogvenster te openen.
Hier kunt u alleen gebruikersgegevens invoeren die
bekend zijn bij het betreffende videoapparaat. [U kunt
alleen de toegangsgegevens van het videoapparaat zelf
met de eigen software wijzigen.]
Behalve het invoeren en wijzigen van
gebruikersgegevens kunt u dit dialoogvenster ook
gebruiken om de camera's toe te wijzen aan een van
drie categorieën. U kunt aparte gebruikersrechten
toewijzen aan elk van deze categorieën, zodat alleen
geselecteerde gebruikers gebruik kunnen maken van
bepaalde camera's.

– Handmatig apparaten invoeren
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Als door bepaalde netwerkconfiguraties of -instellingen
geïnstalleerde apparaten niet kunnen worden
gevonden door de automatische zoekfunctie, kunt u
deze ook handmatig maken. De knop boven het
lijstveld biedt ook toegang tot het dialoogvenster
Change video device (Videoapparaat wijzigen) met
lege velden, waarin u de vereiste verbindingsgegevens
kunt invoeren.

5. Videopaneel rechts boven
Om u te helpen bij het vinden van de juiste camera kunt u
overschakelen naar een live-beeld (knop Show video (Toon
video)) of een archiefopname (knop Show playback (Toon
opname)) van het geselecteerde lijstitem (lijst links). Om
een opname af te spelen moet u eerst het moment bepalen
waar u wilt beginnen.

Aanwijzing!

U kunt een opname alleen afspelen, als het videosysteem

beschikt over een geschikte configuratie voor de betreffende

camera.

Videogegevens worden opgeslagen in een ringvormige buffer

die de oudste opnames zal gaan overschrijven wanneer de

schijfcapaciteit wordt overschreden. De beschikbare

opslagruimte voor deze camera geeft daarom aan hoe lang een

opnameperiode mag duren.
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Ingangen toevoegen en bewerken
Het dialoogvenster voor de ingang bevat ook een optie voor het
instellen van camera's voor deze ingang.

Om Video verification (Videoverificatie) in te schakelen of
opties te wijzigen, kunt u wijzigingen aanbrengen en andere
instellingen configureren in een speciaal dialoogvenster dat u
opent door op de knop Video configuration (Videoconfiguratie)
te drukken. Ga als volgt te werk:
– Schakel het selectievakje With video verification (Met

videoverificatie) in.
– Dubbelklik op het geselecteerde LAC onder Entrances

(Ingangen).
 
Het volgende scherm wordt weergegeven:

3.3
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Klik op de knop Video configuration (Videoconfiguratie) om het
configuratiescherm te openen:
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Videoverificatie
Het bovenste deel van het dialoogvenster is bedoeld voor het
configureren van videoverificatie-instellingen. Als u wilt dat er bij
deze ingang een extra controle wordt uitgevoerd door
archiefbeelden en live-beelden met elkaar te vergelijken,
schakelt u het selectievakje Entrance with video verification
(Toegang met videoverificatie) in.
Deze verificatie wordt uitgevoerd in een speciaal dialoogvenster
dat kan worden beveiligd tegen toegang door onbevoegden door
configuratie van specifieke gebruikersrechten. Als u het
selectievakje Password required (Wachtwoord vereist)
inschakelt, kan het dialoogvenster Video verification
(Videoverificatie) speciale bescherming bieden. Wanneer het
dialoogvenster wordt geopend, worden de gebruikersrechten
zoals gebruikelijk gecontroleerd, maar wordt ook gevraagd naar
het gebruikerswachtwoord.
U kunt kiezen tussen de opties Not active (Niet actief), Active
(Actief) en Active time model (Actief tijdmodel) om
videoverificatie voor deze toegang te onderdrukken, continu te
activeren of gedeeltelijk te activeren.

76 nl | Video-integratie
Access Professional

Edition

2016-10 | APE-UL | Video Integration Bosch Access Systems GmbH



Aanwijzing!

Als videoverificatie actief is, moet u het dialoogvenster voor

beeldvergelijking starten (Personnel Management

(Personeelsbeheer) > ) op ten minste een werkstation.

Als u dit niet doet, worden alle toegangsverzoeken geweigerd.

 

Cameraconfiguratie
U kunt voor elke toegang maximaal vijf camera's configureren.
Elk van deze camera's kan worden ingesteld voor drie
verschillende functies. U kunt hier alleen camera's selecteren en
toewijzen die geactiveerd zijn in het dialoogvenster Video
devices (Video-apparaten).
1. Identificatiecamera 

Deze camera wordt zodanig geïnstalleerd dat deze het
gezicht weergeeft van de persoon die om toegang verzoekt
en wordt daarom over het algemeen ook gebruikt voor
videoverificatiedoeleinden.
Gebruik het bijgaande lijstveld om de juiste camera toe te
wijzen.
U kunt slechts een camera in deze categorie definiëren.

2. Bewaking achteringang 
U kunt twee camera's configureren om de achteringang te
bewaken. Hierdoor kunt u bepalen of de persoon die om
toegang verzoekt, bedreigd wordt, zonder dat de aandacht
wordt getrokken door de identificatiecamera.

3. Bewaking vooringang 
U kunt maximaal twee apparaten toewijzen aan deze
cameracategorie. Door het gebied achter de deur te
bewaken kunt u vaststellen of er iemand door de deur is
gegaan, wie dat is en, indien van toepassing, of iemand
anders deze eerste persoon is gevolgd.
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Aanwijzing!

Om de juiste camera eenvoudiger te kunnen selecteren kunt u

een live-beeld weergeven van de geselecteerde camera in het

lijstveld in het venster rechts.

U kunt deze functie deactiveren door het selectievakje Video-

preview (Geen live-video) in te schakelen.

U kunt een van deze camera's aanwijzen als de camera voor
alarm- en logboek door deze optie naast de betreffende camera
te selecteren. Beelden van deze camera worden getoond tijdens
de alarmverwerking en in overeenkomstige logboekberichten.
Als deze camera beschikt over DVR-opname, kunt u deze op een
later tijdstip opvragen via het logboekdialoogvenster.
Als u deze faciliteit niet wenst of nodig hebt, selecteert u de
optie No surveillance (Geen bewaking) om deze uit te
schakelen.
 

Gebruikersrechten
Gebruikersrechten voor de videotoepassingen kunnen als volgt
worden beperkt en toegewezen.

Gebruikersrecht Beschrijving

Gebruikersrechten voor personen

Alarmverificatie De gebruiker kan het dialoogvenster
Alarm Management (Alarmbeheer)
oproepen en inkomende alarmen
verwerken.

Videoverificatie De gebruiker kan het dialoogvenster
Video verification (Videoverificatie)
oproepen om live-beelden van de persoon
die om toegang verzoekt te vergelijken
met de beelden die zijn opgeslagen in de
database.

 

3.4
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Gebruikersrecht Beschrijving

Gebruikersrechten voor video-apparaten

Categorie 1 De gebruiker kan live-beelden weergeven
van camera's in de geactiveerde categorie.
U kunt meer dan een categorie selecteren.

Categorie 2

Categorie 3

Gebruikersrechten voor videofuncties

Live-video De gebruiker kan live-beelden weergeven.

Archief De gebruiker kan opgeslagen opnamen
oproepen.

Exporteren/
opslaan

De gebruiker kan live-beelden of opnamen
lokaal opslaan.
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Personnel Management
(Personeelsbeheer)
Wanneer het videosysteem is geïnstalleerd, worden er extra
faciliteiten geactiveerd in Personnel Management
(Personeelsbeheer), die als functie hebben het videosysteem
praktischer en veelzijdiger te maken.
Hieronder volgt de weergave Personnel Management
(Personeelsbeheer) met de extra video-elementen, die bedoeld
is om een overzicht te bieden van de speciale faciliteiten van het
videosysteem.
 

 

3.5
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1 = Video verification (Videoverificatie) - start het
dialoogvenster om beelden te vergelijken in het geval
van toegangsaanvragen. Zie Videoverificatie, Pagina
87.
U moet dit dialoogvenster op ten minste een
werkstation starten. Als u dit niet doet, worden alle
toegangsverzoeken geweigerd.

2 = Alarm Management (Alarmbeheer) - start het
dialoogvenster voor verwerking van alarmen en video-
opnamen van de alarm- en logboekcamera. Zie Alarm
Management (Alarmbeheer), Pagina 92.

3 = Video panel (Videopaneel) - Beelden van maximaal vier
aparte camera's kunnen hier worden bekeken.
Momentopnamen en opnamen kunnen lokaal voor elke
video worden opgeslagen. Zie Video panel
(Videopaneel), Pagina 82.
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4 = Live image (Live-beeld) - Een live-beeld kan worden
weergegeven van elke camera voor de geselecteerde
toegang. Dit wordt in volledig formaat of als
miniatuurweergave weergegeven. Zie Live-beeld, Pagina
85.

 
In combinatie met de weergave van live-beelden kunt u het
videopaneel gebruiken om maximaal vijf verschillende
camerastanden in één beeld weer te geven en deze tegelijkertijd
te controleren.
 

Video panel (Videopaneel)

(Videopaneel) Druk op de knop  in de werkbalk
Personnel Management (Personeelsbeheer) om het
dialoogvensterveld te vervangen door een weergave met vier
video-beelden.

3.5.1
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Terwijl in videoverificatie bijvoorbeeld beelden worden getoond
van één toegang, kunnen hier maximaal vier camera's van
verschillende ingangen worden geselecteerd.
De volgende functies zijn beschikbaar voor elk displayvenster.
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Selectielijst U kunt een willekeurige camera selecteren
om in het toegangscontrolesysteem te
laden en deze op elk gewenst moment
vervangen.

Slaat een momentopname van het actuele
beeld op als <device
name>_yyyyMMddhhmmsstttt.jpg in C:
\BOSCH\Access Professional Edition\PE
\Data\Video (standaardpad).

Start/beëindigt een video-opname van het
actuele beeld en slaat het op als <device
name>_yyyyMMddhhmmsstttt.vxx in C:
\BOSCH\Access Professional Edition\PE
\Data\Video (standaardpad).

(= Point of Interest (Interessepunt)) Slaat
een momentopname van het actuele beeld
op — POI_ wordt toegevoegd aan het begin
van de bestandsnaam.
Er wordt ook een logboekbericht gemaakt
als markering.

Beelden voor videoweergave aanpassen
Een bepaalde selectie en rangschikking van camera's kan
worden opgeslagen en vervolgens later op naam worden
opgeroepen. Dit bespaart tijd die anders zou zijn besteed aan
het handmatig selecteren en configureren van dezelfde
weergave.
Configureer eerst handmatig de gewenste weergave door de
camera's in de vensters te positioneren die u het best uitkomen.
Geef de weergave vervolgens een betekenisvolle naam in de
onderste keuzelijst en sla deze naam op door op ENTER te
drukken. Deze weergaven kunnen naderhand worden
opgevraagd met de naam uit dezelfde keuzelijst.
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Op die manier kunnen operators verschillende
cameraweergaven voor verschillende doeleinden opslaan, bijv.
om 's morgens binnenkomend en 's avonds vertrekkend
personeel te bewaken. Opgeslagen weergaven behoren bij het
werkstation en niet bij de individuele operator. Ze kunnen niet
als zodanig worden bewerkt. Als u een weergave wilt wijzigen,
roep deze dan eerst op uit de keuzelijst, wis de naam met de

knop  rechts naast de keuzelijst, wijzig de camerastand,
indien nodig, en sla die dan op onder dezelfde naam als eerder
is gebruikt, met behulp van de ENTER-toets.
Opgeslagen weergaven zijn specifiek voor een werkstation, niet
voor een operator. Operators kunnen dus door hun collega's
aangepaste weergaven gebruiken.
 

Live-beeld
Behalve de deurbesturingsfuncties bevat het pop-upmenu dat
ingangen en lezers in de apparaatstatuslijst aangeeft, ook items
om te verbinden met live-beelden.

Aanwijzing!

Deze functies zijn niet beschikbaar in de apparaatstatuslijst in

de LogViewer.

Er is een algemeen item voor elke geconfigureerde camera
toegevoegd aan deze toegang. Als het maximale aantal camera's
geconfigureerd is, verschijnt het pop-upmenu voor de modus
Live image (Live-beeld) als volgt:
–

– Identificatiecamera
– Camera achteringang 1
– Camera achteringang 2
– Camera vooringang 1
– Camera vooringang 2

 

3.5.2
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Wanneer u een camera selecteert, verschijnt het live-beeld op
het display. Als u geen personeelsrecord hebt geselecteerd,
wordt het live-beeld weergegeven in het dialoogvensterveld (in
plaats van de tijd). Anders verschijnt het in een kleiner formaat
rechts van de apparaatstatuslijst.

Als u een personeelsrecord selecteert om te bewerken terwijl
het grote live-beeld wordt weergegeven, schakelt de modus Live
image (Live-beeld) naar een kleiner formaat.
Als de functie voor live-beelden voor een van de camera's actief
is, bevat het popup-menu het item Video off (Video uit) dat u
kunt gebruiken om de standaardstatus te herstellen.

Aanwijzing!

U kunt ook modus Live image (Live-beeld) activeren via de

cameralijst op het tabblad Video devices (Video-apparaten)

door het gewenste lijstitem te selecteren.
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Videoverificatie
U kunt videoverificatie gebruiken om er zeker van te zijn dat de
persoon die toegang aanvraagt, de werkelijke kaarthouder is.
Controleer hiervoor de kaart en de autorisatiegegevens.

Aanwijzing!

Na activering van videoverificatie voor ten minste een toegang

(PE Configurator > Entrances > Select the entrance you want to

edit > Video configuration (PE Configurator > Toegangen >

Selecteer de toegang die u wilt bewerken > Videoconfiguratie)),

moet u ook het dialoogvenster Video verification

(Videoverificatie) op minimaal een werkstation starten; als u dit

niet doet, worden alle toegangsaanvragen geweigerd.

 

Beschrijving van dialoogvensters

Start de toepassing door te drukken op de knop  in
Personnel Management (Personeelsbeheer), of ga naar Start >
Programma's > Access Professional Edition > Video
Verification. Als er geen actuele toegangsaanvragen zijn, toont
het dialoogvenster de standaard pagina (wereldkaart). Als een
niet geautoriseerde persoon de kaart bij de toegang scant,
schakelt het dialoogvenster naar de beelden van de betreffende
camera's.
Als de gebruiker van het werkstation momenteel betrokken is bij
andere activiteiten, brengen toegangsaanvragen het
dialoogvenster Video verification (Videoverificatie) op de
voorgrond.

3.6
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1 = Identification camera (Identificatie camera) - verzendt
een live-beeld van de persoon die om toegang verzoekt.

2 = Database image (Databasebeeld) - een archiefbeeld
wordt getoond om te vergelijken met het live-beeld.

3 = Surveillance cameras (Bewakingscamera's) - de camera
voor bewaking van de achteringang wordt eerst
getoond, daarna schakelt het display wanneer de deur
ontgrendeld is naar de camera voor bewaking
vooringang.

4 = Personnel data (Personeelsgegevens - display toont de
gegevens die zijn opgeslagen in de database voor het
gescande kaartnummer.

5 = Grant access/Deny access (Verlenen of weigeren van
toegang) - knoppen voor deblokkeren of blokkeren van
de betreffende deur.
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6 = Hide window (Venster verbergen) - sluit het
dialoogvenster nadat de videoverificatie met succes is
uitgevoerd en keert terug naar de voorgrond de
volgende keer dat een toegangsverzoek plaatsvindt.

7 = Snapshot (Momentopname) - momentopnamen worden
lokaal opgeslagen van alle drie de cameraweergaven.

Vereisten
De volgende faciliteiten zijn nodig voor deze controle, die wordt
uitgevoerd door het vergelijken van een live-beeld met een
archiefbeeld.
– Beelden van de kaarthouder worden opgeslagen in de

database.
– Een camera wordt zodanig geïnstalleerd dat deze het

gezicht weergeeft van de persoon die om toegang verzoekt.
– Maximaal twee camera's nemen het gebied op achter de

persoon die om toegang verzoekt — optioneel.
– Maximaal twee camera's nemen het gebied op door de deur

— optioneel.
– Deurconfiguratie
–

– Markeer deze optie als Entrance with video
verification (Toegang met videoverificatie).

– Zet videoverificatie op Active (Actief).
– Selecteer een apparaat om te gebruiken als

Identification camera (Identificatiecamera).
– Optioneel — andere camera's voor bewaking van

achter- of vooringang.
– Ten minste een permanent bemand werkstation waarop de

videoverificatie is geïnstalleerd en gestart.
Deze toepassing kan gelijktijdig op verschillende
werkstations worden uitgevoerd. Ontvangen
toegangsverzoeken worden echter slechts naar een
werkstation verzonden; dit om dubbele configuraties of
conflicterende verwerkingsprocessen te voorkomen.
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Toegangsprocedure voor een geautoriseerde persoon
1. Persoon scant kaart
2.

– Kaartgegevens gecontroleerd
– Autorisaties gecontroleerd

3. Toepassing videoverificatie aangesloten
Indien beschikbaar en geconfigureerd:

4.
– Linksboven: live-beeld van de identificatiecamera.
– Rechts hiervan: archiefbeeld van de kaarthouder
– Rechts hiervan: gegevens kaarthouder — achternaam,

voornaam, kaart en bedrijf samen met de ingang waar
de persoon staat te wachten

5.
– Linksonder: live-beeld van de eerste bewakingscamera

voor de achteringang
– Rechts hiervan: live-beeld van de tweede

bewakingscamera voor de achteringang
6. De gebruiker van het werkstation...
7.

– ... zorgt dat het live-beeld overeenkomt met het
archiefbeeld en controleert de opnamen van de
bewakingscamera's.

– ... verleent of weigert toegang, afhankelijk van het
resultaat na vergelijking en controle.

8. Toepassing videoverificatie
9.

– Wanneer de deur gedeblokkeerd is, schakelen de
onderste twee displays van de bewakingscamera's naar
de camera's voor bewaking van de vooringang. Dit
beeld blijft op het scherm staan totdat de deur wordt
gesloten.
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Aanwijzing!

U kunt een willekeurig aantal momentopnamen opslaan van de

camerabeelden die lokaal op elk moment worden weergegeven.

Druk op de knop Snapshot om een beeld van elke opname op

te slaan.

 

Activering dialoogvenster
Nadat u het dialoogvenster Video verification (Videoverificatie)
hebt gestart, toont dit standaard de wereldkaart. U kunt in deze
modus geen gegevens bewerken of het dialoogvenster
verwerken. Wanneer een geautoriseerde persoon toegang
aanvraagt bij een geconfigureerde en geactiveerde toegang
voor videoverificatie, toont het display beelden van de
geïnstalleerde camera's en de overeenkomstige gegevens uit de
database.
Als er andere toepassingen zijn gebruikt op het werkstation toen
de aanvraag werd uitgevoerd waardoor het dialoogvenster voor
videoverificatie naar de achtergrond is gebracht, wordt het
dialoogvenster hier automatisch naar de voorgrond geplaatst.
Nadat het toegangsverzoek is verwerkt, schakelt de weergave
van het dialoogvenster terug naar de standaard weergave
(wereldkaart), maar blijft op de voorgrond aanwezig.
Als u niet met deze instelling wilt werken, kunt u de optie Hide
window (Venster verbergen) gebruiken om het dialoogvenster
na elke verificatie automatisch te minimaliseren (pictogram
maken van werkbalk). Deze optie plaatst ook het dialoogvenster
op de voorgrond steeds als een nieuwe aanvraag wordt
ontvangen.
 

Videoverificatie in-/uitschakelen
In het contextmenu van ingangen/lezers [in de
apparaatstatuslijst] is ook de functie Deactivate video
verification (Videoverificatie deactiveren) beschikbaar.

 

3.6.1
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Hiermee kan bijvoorbeeld het toegangsverzoekproces tijdelijk
worden verkort of, omgekeerd, de videoverificatie snel worden
geactiveerd zonder dat de configuratie hoeft te worden
gewijzigd.
Wanneer de videoverificatie is uitgeschakeld, is het
desbetreffende item in het contextmenu aangevinkt.
De functie is alleen beschikbaar voor ingangen waarvoor de
videoverificatie in de configuratiegegevens is geactiveerd.
Het activeren/deactiveren van de videoverificatie wordt door de
LAC-service geregeld. Hiermee wordt de informatie naar alle
werkstations verdeeld, zodat de instellingen vanaf ieder station
kunnen worden gewijzigd.
 

Alarm Management (Alarmbeheer)
U kunt dit dialoogvenster starten vanuit de weergave Personnel
Management (Personeelsbeheer) door te drukken op de knop ,
maar u kunt deze ook oproepen als zelfstandige toepassing via
Start > Programma´s > Access Professional Edition > Alarm
Management (Alarmbeheer).

Aanwijzing!

Om ervoor te zorgen dat de alarmverwerkingstaken kunnen

worden uitgevoerd moet dit dialoogvenster op een bepaalde

tijd op ten minste een werkstation worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot het logboek worden hier alleen berichten in
de categorie Alarm weergegeven.
Ontvangen berichten in de categorie Alarm plaatsen het
dialoogvenster Alarm Management (Alarmbeheer) op de
voorgrond van het werkstation waar het wordt uitgevoerd.
Hierdoor kunnen deze snel worden verwerkt. De berichten
verschijnen op elk werkstation waarop het dialoogvenster wordt
gestart en kunnen worden verwerkt door elk van deze
werkstations.

3.7
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Als de alarmmelding is geactiveerd door een toegang met een
bewakingscamera die is geconfigureerd als alarm- en
logboekcamera, wordt het live-beeld van de camera
weergegeven wanneer u de betreffende melding selecteert.
Druk op de knoppen in de werkbalk om beelden  of om
opnamen  van deze live-beelden lokaal op te slaan. Zie Lokale
opnamen, Pagina 95 voor details over het opslaan en
benoemen van lokale kopieën.
De gebruiker van het werkstation kan het alarmmelding
beantwoorden, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van
reparaties, verdere controles of door het waarschuwen van de
beveiligingsdiensten.
U kunt de videoweergave voor het geselecteerde bericht
uitschakelen door te drukken op de knop  in de werkbalk. Als u
echter een ander bericht selecteert, wordt de videoweergave
automatisch opnieuw geactiveerd.
U kunt alarmmeldingen die zijn verwerkt of waarvoor geen actie
nodig is verwijderen uit de lijst door te drukken op de knop
Confirm alarm (Alarm bevestigen). Bevestigde berichten worden
verwijderd uit de lijsten op alle werkstations waarop het
dialoogvenster Alarm Management (Alarmbeheer) actief is.
 

Logviewer
Als een bewakingscamera geconfigureerd is voor een toegang,
worden alle berichten voor deze toegang gemarkeerd met een 
in het logboekvenster. Afhankelijk van de configuratie van het
videoapparaat betekent dit dat videosequenties van de
geselecteerde bewakingscamera beschikbaar zijn en kunnen
worden afgespeeld, te beginnen op het tijdstip waarop het
bericht is geactiveerd.
Wanneer u een bericht selecteert met camera-identificatie,
wordt de knop  in de werkbalk geactiveerd. Druk op deze knop
om het dialoogvenster Video afspelen te openen.

3.8
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Video afspelen
Wanneer u het dialoogvenster Video afspelen opent, wordt het
afspelen standaard 20 seconden voordat het alarm geactiveerd
is begonnen en beëindigd na 120 seconden.
U kunt het beginpunt en de duur van de sequenties
configureren, die worden ingesteld na activering van een alarm.
Opmerkingen over het gebruik van het dialoogvenster:

De voortgangsweergave toont hoe ver de
opname gedurende de ingestelde periode
is gevorderd.

Instelbare velden voor begin en einde van
de periode voor de weer te geven
videosequentie.
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De door u ingestelde begin- en eindtijden
worden alleen geactiveerd nadat u deze
hebt bevestigd door op deze knop te
drukken.

Start de videosequentie opnieuw nadat u
deze met de pauzeknop hebt onderbroken,
of verlaagt de afspeelsnelheid als u de
snelle modus hebt geactiveerd.

Snelle modus — spoelt de videosequentie
snel vooruit.

Pauze — onderbreekt de weergave —
genereert een momentopname.

Springt naar het begin van de sequentie en
begint opnieuw met afspelen.

Springt naar de activeringstijd van het
alarm waarvoor de video-opname was
geopend.
Opmerking: Dit is alleen mogelijk als de
alarmtijd zich binnen het ingestelde interval
bevindt.

Sluit het dialoogvenster Video playback
(Video afspelen)

Lokale opnamen
De videosequenties die worden weergegeven via de
dialoogvensters van het toegangscontrolesysteem, worden
genomen van de video-opnameapparaten waarop de
geconfigureerde bewakingscamera's zijn aangesloten.
Afhankelijk van de opslagcapaciteit van het apparaat worden de
oudste opnamen overschreven door de nieuwste opnamen
(ringvormige buffer).
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Om bepaalde gedeeltes te bewaren kunt u lokale kopieën van
losse beelden of video's kopiëren. Als u het standaard
installatiepad gebruikt, worden beelden en video's bewaard
onder C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Video.
Druk op de knop  om een beeld in jpg-formaat op te slaan als
<device name>_yyyyMMddhhmmsstttt.jpg
[y= jaar, M= maand, d= dag, h= uur, m= minuten, s= seconden, t=
duizendsten van seconden].
Druk op de knop  om te beginnen met het opslaan van de
sequentie die momenteel wordt uitgevoerd; druk nogmaals op
de knop om de sequentie te beëindigen. Deze lokale kopie van
de video-opname heeft dezelfde naamgeving als de beelden en
wordt opgeslagen in .vxx- of .mpeg-formaat. Om het .vxx-
formaat als video te bekijken kunt u geen standaard
marktproduct gebruiken. Om deze lokale kopieën te kunnen
bekijken moet u de meegeleverde Bosch Video Player
gebruiken. Zoals bij alle Access PE toepassingen kunt u de Video
Player ook openen via Start > Programma's > Access
Professional Edition
 

Video Player
Afhankelijk van de configuratie van de betreffende
videoapparaten en hun opslagcapaciteit, worden de opnamen
van de videocamera gedurende een bepaalde tijd opgeslagen,
maar overschreven zodra de opslaglimiet wordt overschreden.
Om bepaalde sequenties of beelden gedurende een langere
periode te bewaren kunt u momentopnamen en video-opnamen
lokaal opslaan.
U kunt live-beelden en opnamen lokaal opslaan als .jpg
(beelden) of .vxx [of .mpeg] formaat (video-opnamen) om deze
te bekijken in het Video panel Personnel Management
(Personeelsbeheer) (alleen live-beelden), in het

3.10
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logboekdialoogvenster Video playback (Video afspelen) (alleen
opnamen) en in het dialoogvenster Alarm Management
(Alarmbeheer) (alleen opnamen).
De momentopnamen kunnen worden geopend met nagenoeg elk
viewerprogramma of elke internetbrowser. De video-opnamen
hebben echter een speciaal formaat en moeten worden geopend
met de Bosch Video Player. Zoals bij alle Access PE
toepassingen kunt u deze openen via Start > Programma's >
Access Professional Edition.

Aanwijzing!

U kunt de videosequenties die zijn opgeslagen in .mpeg-formaat

met elke willekeurige speler weergeven.

Het dialoogvenster is bewust eenvoudig gehouden en heeft
slechts twee knoppen naast het videoweergaveveld, namelijk
open file (bestand openen) en start/stop.
Druk op open file om in de standaard opslaglocatie van de
video-opname te bladeren (C:\) naar de gewenste bestanden.
Nadat u het videobestand hebt geselecteerd, wordt het pad
weergegeven in de Video Player. U het geselecteerde bestand op
elk moment weergeven door op start te drukken. Terwijl de
video wordt afgespeeld verandert de startknop in stop, zodat u
het afspelen kunt onderbreken.
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Displays en processen

1 = Identificatiecamera
Het beeld van deze camera wordt weergegeven in het
dialoogvenster Video verification (Videoverificatie) (7)
wanneer er een toegangsverzoek is ontvangen.

2 = Bewakingscamera's - achteringang

2a = Alarm- en logboekcamera

3.11
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Kies een van de camera's 1, 2 of 3

3 = Bewakingscamera's - vooringang

4 = Database
In videoverificatie (7) wordt voor vergelijking een
databasebeeld vanuit de identificatiecamera (1)
tegenover het live-beeld geplaatst.

5 = Logboek
Als u een alarm- en logboekcamera (2a) hebt
geconfigureerd, worden er alarmgerelateerde beelden
opgeslagen.

6 = Lokale vaste schijf/opslagmedia
Lokale bestanden kunnen zowel vanuit de
dialoogvensters Video verification (Videoverificatie) (7),
Video panel (Videopaneel) (9) en Alarm Management
(Alarmbeheer) (10), als van de beelden van de
logboekberichten (5) worden opgeslagen. Bij video-
opnamen (.vxx-formaat) kunnen deze worden
weergegeven met de Bosch Video Player (8).

7 = Videoverificatie
– Beeldvergelijking tussen het live-beeld van de

identificatiecamera (1) en een databasebeeld (4).
– Deblokkering/blokkering via een knop in het

dialoogvenster.
– Lokale opslag van weergegeven beelden (6).

8 = Bosch Video Player
Lokaal opgeslagen .vxx-opnamen (6) kunnen met dit
dialoogvenster worden weergegeven.

9 = Video panel (Videopaneel)
– U kunt in deze weergave gelijktijdig beelden

weergeven van maximaal vier camera's.
– Er zijn lokale opnamen (6) mogelijk voor elke

camera.
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10 = Alarm Management (Alarmbeheer)
Als er een alarm- en logboekcamera (2a) zijn
geconfigureerd, kunt u ook videobeelden weergeven
voor alarmmeldingen van de betreffende ingang. U kunt
ook lokale kopieën (6) maken van deze beelden en deze
weergeven via Video Player (8).

100 nl | Video-integratie
Access Professional

Edition

2016-10 | APE-UL | Video Integration Bosch Access Systems GmbH



Access Professional
Edition

Video-integratie | nl 101

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Video Integration



UL 294-vereisten
Functies die niet zijn geëvalueerd door UL:
– Het systeem van videoverificatie
– Plattegrondweergave en alarmbeheer met plattegrond- en

videoverificatie
– Video Player
– LogViewer (Logboekweergave)
– Gebruikersrechten
– Personnel Management (Personeelsbeheer)
– Gebruik van inbraakalarm
 

Functies die zijn geëvalueerd door UL:
– APE-SW als aanvullende bewakingsapparatuur
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