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1 Arranque do programa/Registo

1.1 Início do programa
Após a conclusão da instalação, pode iniciar o programa.
1. Ligue o computador e espere até que seja exibido o ambiente de trabalho.
2. Faça duplo clique sobre o símbolo da Bosch Recording Station no ambiente de trabalho 

ou seleccione Iniciar > Todos os programas > Bosch Recording Station. O computador 
inicia o programa e mostra a caixa de diálogo relativa ao registo.

1.2 Log on no sistema
Após o arranque do programa, surge uma caixa de diálogo para o registo no sistema. O 
aspecto da caixa de diálogo depende de como ocorreu um registo, sem ou com acesso LDAP.

1.2.1 Log on no sistema (standard)
Em sistemas sem ligação a um servidor LDAP, é necessário apenas o nome e a palavra-passe.
1. Introduza a ID de registo no campo de entrada do nome.
2. Introduza a palavra-passe no campo de entrada da palavra-passe.
3. Clique em OK. Desta forma, acede ao modo ao vivo.

1.2.2 Log on no sistema com acesso LDAP
No caso de sistemas com ligação a um servidor LDAP, surge um campo de selecção adicional.
1. Introduza a ID de registo no campo de entrada do nome.
2. Introduza a palavra-passe no campo de entrada da palavra-passe.
3. Clique sobre a seta para baixo e seleccione o servidor LDAP para que surja o registo 

através de LDAP. Se se tratar de um registo local, tem de ser seleccionado o sistema 
local.

4. Clique em OK. Desta forma, acede ao modo ao vivo.
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2 A interface do utilizador
No caso de um rearranque do sistema e aquando cada registo, acede automaticamente ao 
modo ao vivo. Aqui tem a possibilidade, entre outras coisas, de ver as imagens em directo das 
câmaras seleccionadas.
Com um clique no respectivo botão na barra de menus, é possível uma troca rápida entre o 
modo de reprodução e este.

O modo ao vivo
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O modo de reprodução

1 Barra de menus com data e hora actuais (ver Secção 2.1 A barra de menus (modo ao 
vivo))

2 Barra de visualização (ver Secção 2.3 A barra de visualização)

3 Lista de aparelhos com câmaras e estações remotas (ver Secção 2.4 A lista de 
aparelhos)

4 Área da imagem com janela da imagem (ver Secção 2.5 A área da imagem)

5 Campo de estado e de comando (ver Secção 2.6 O campo de comando e de estado 
(apenas no modo ao vivo))

6 Campo de eventos (ver Secção 2.7 O campo de eventos)

7 Área da escala temporal e resultados de busca (ver Secção 2.8 A área da escala 
temporal)
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2.1 A barra de menus (modo ao vivo)
A barra de menus contém as seguintes funções:

Sistema

Assistente de 
configuração

Ajuda-o a criar rapidamente uma configuração base do sistema.

Configuração Mostra a configuração.

Informação da base de 
dados

Mostra informações sobre as câmaras, p. ex., espaço ocupado e 
livre no disco, tamanho médio da imagem, etc. A visualização 
ocorre para o sistema local e para as estações remotas 
configuradas e interligadas.

Diário Mostra determinados eventos do sistema local ou de uma estação 
remota.

Comparação de 
imagens...

Abre uma caixa de diálogo para comparar a imagem actual da 
câmara com uma imagem de comparação dessa câmara.

Desligar/Mudar de 
utilizador

Desliga o utilizador do sistema. O sistema continua a funcionar 
em segundo plano. O registo pode ser feito por outro utilizador.

Alterar palavra-passe A presente palavra-passe é alterada depois de introduzida a 
palavra-passe nova.

Sair Termina o programa (são necessários direitos de administrador).

Janela da imagem 
seleccionada

Guardar imagem Guarda a imagem exibida na janela da imagem seleccionada. O 
ficheiro pode ser guardado em formato HTML, BMP, JPG, GIF, TIF 
ou PNG. No caso do HTML, são guardados igualmente os dados 
adicionais.

Imprimir imagem Imprime a imagem exibida na janela da imagem seleccionada 
(incluindo os dados adicionais).

Dados de movimento Mostra na janela da imagem seleccionada as áreas em que ocorre 
um movimento. Para ocultar, seleccionar novamente o comando.
Nota: A pesquisa por movimento só é possível em câmaras 
conectadas localmente.

Vista

Símbolos grandes Mostra os símbolos grandes na lista de aparelhos. Para diminuir, 
seleccionar novamente o comando.

Área da imagem grande Aumenta a área da imagem e reduz o campo de eventos. Para 
diminuir a área da imagem, seleccionar novamente o comando.

Lista de aparelhos 
grande

Aumenta a lista de aparelhos e reduz o campo de comando e de 
estado. Para reduzir a lista de aparelhos, seleccionar novamente o 
comando.

Mostrar hora local Mostra a data de gravação real e o tempo de gravação do 
aparelho, ao qual as câmaras estão ligadas.
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2.2 A barra de menus (modo de reprodução)
A barra de menus contém as seguintes funções.

?

Ajuda Mostra a ajuda online.

Acerca Mostra as informações do sistema.

Sistema

Assistente de 
configuração

Ajuda-o a criar rapidamente uma configuração base do sistema.

Configuração Mostra a configuração.

Informação da base de 
dados

Mostra informações sobre as câmaras, p. ex., espaço ocupado e 
livre no disco, tamanho médio da imagem, etc.

Diário Mostra determinados eventos do sistema local ou de uma estação 
remota.

Comparação de 
imagens...

Abre uma caixa de diálogo para comparar a imagem actual da 
câmara com uma imagem de comparação dessa câmara.

Desligar/Mudar de 
utilizador

Desliga o utilizador do sistema. O sistema continua a funcionar 
em segundo plano. O registo pode ser feito por outro utilizador.

Alterar palavra-passe A presente palavra-passe é alterada depois de introduzida a 
palavra-passe nova.

Sair Termina o programa (são necessários direitos de administrador).

Janela da imagem 
seleccionada

Guardar imagem Guarda a imagem exibida na janela da imagem seleccionada. O 
ficheiro pode ser guardado em formato BMP, JPG ou HTML. No 
caso do HTML, são guardados igualmente os dados adicionais.

Imprimir imagem Imprime a imagem exibida na janela da imagem seleccionada 
(incluindo os dados adicionais).

Características da 
imagem

Mostra as propriedades da imagem seleccionada, p. ex. tempo de 
gravação, tamanho da imagem, compressão da imagem, 
autenticação. A visualização surge logo abaixo da imagem.

Dados de movimento Mostra na janela da imagem seleccionada as áreas em que ocorre 
um movimento. Para ocultar, seleccionar novamente o comando.
Nota: A pesquisa por movimento só é possível em câmaras 
conectadas localmente.

Dados adicionais Mostra na janela da imagem seleccionada os dados adicionais por 
baixo da imagem da câmara. Para ocultar, seleccionar novamente 
o comando.
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Autenticação Verifica se foi efectuada uma alteração na imagem da janela da 
imagem seleccionada. Só é verificada a imagem exibida.

Busca por movimento Verifica se há informações de movimento na imagem da janela de 
imagem seleccionada. Pode introduzir um período de tempo e 
marcar as áreas da imagem.
Nota: A pesquisa por movimento só é possível em câmaras 
conectadas localmente.

Registo

Exportar Armazena dados áudio e vídeo numa drive de CD/DVD, numa 
drive de rede ou numa drive USB. A exportação é feita para o 
formato Bosch Recording Station ou ASF. 
Ao exportar os dados para o formato Bosch Recording Station, 
pode também ser guardado o Bosch Export Viewer. Para instalar 
o Bosch Export Viewer, são necessários direitos de 
administrador. Para a reprodução são suficientes os direitos de 
utilizador. O Bosch Export Viewer é compatível com todos os 
sistemas Windows XP e  Windows 7.
Os dados exportados para o formato ASF podem ser 
reproduzidos com software standard, como p. ex. o Windows 
Media Player.

Mostrar exportações Mostra os dados exportados.

Ocultar exportações Oculta os dados exportados.

Autenticação Verifica se foram efectuadas alterações nas imagens de todas as 
câmaras exibidas na respectiva área da imagem.
O período de tempo pode ser introduzido ou marcado com o 
indicador de posição na área da escala temporal.

Busca por dados 
adicionais das câmaras 
visualizadas

Procura dados adicionais, p. ex., de dados de multibancos, nas 
imagens guardadas de todas as câmaras mostradas na área da 
imagem.
O período de tempo pode ser introduzido ou marcado com o 
indicador de posição na área da escala temporal.

Busca por dados 
adicionais de todas as 
câmaras

Procura dados adicionais, p. ex., de dados de multibancos, nas 
imagens guardadas de todas as câmaras locais e de todas as 
câmaras ligadas através de estações remotas de rede.
O período de tempo pode ser introduzido ou marcado com o 
indicador de posição na área da escala temporal.

Proteger registo Após a selecção é apresentada uma caixa de diálogo. Aqui é 
introduzido o período de tempo em que é impedida uma 
substituição automática das imagens guardadas. Só podem ser 
protegidas imagens de um dia inteiro.
Nota: Esta função diz respeito a todas as câmaras mostradas na 
área da imagem.
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Registo: anular 
protecção

Após a selecção é apresentada uma caixa de diálogo. Aqui é 
introduzido o período de tempo em que é eliminada a protecção 
contra escrita das imagens guardadas. A protecção contra escrita 
só pode ser anulada no caso das imagens de um dia inteiro.
Nota: Esta função diz respeito a todas as câmaras mostradas na 
área da imagem.

Apagar registo Após a selecção é apresentada uma caixa de diálogo. Aqui é 
introduzido o período de tempo em que as imagens guardadas 
são apagadas. Só podem ser apagadas imagens de um dia inteiro.
Nota: Esta função diz respeito a todas as câmaras mostradas na 
área da imagem.

Vista

Símbolos grandes Mostra os símbolos grandes na lista de aparelhos. Para diminuir, 
seleccionar novamente o comando.

Área da imagem grande Aumenta a área da imagem e reduz o campo de eventos. Para 
diminuir a área da imagem, seleccionar novamente o comando.

Mostrar hora local Mostra a data de gravação real e o tempo de gravação do 
aparelho, ao qual as câmaras estão ligadas.

?

Ajuda Mostra a ajuda online.

Acerca Mostra as informações do sistema.
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2.3 A barra de visualização
A barra de visualização contém os seguintes botões:

2.3.1 Botões para o modo ao vivo e o modo de reprodução

2.3.2 Botão para ecrã inteiro

2.3.3 Botões para a visualização da imagem

Cada botão mostra quantas janelas de imagem são exibidas na área da imagem.

 Formato de imagem 4:3
– Nestes botões, a área da imagem é dividida em janelas de imagem com a mesma 

dimensão.

–  Formato de imagem 4:3
Um clique sobre a seta para baixo mostra cada uma das vistas.

Nota: A última vista utilizada é aceite na barra de visualização.

–  Formato de imagem 16:9
Estes botões permitem, optimizar a área de imagem para visualização em imagem 
alargada. Um clique sobre a seta para baixo mostra cada uma das vistas.

Nota: A última vista utilizada é aceite na barra de visualização.

Em cada representação por si escolhida está seleccionada 1 janela da imagem. Uma moldura 
de cor amarela indica a selecção. Nesta janela da imagem é mostrada, p. ex., a imagem da 
câmara na qual se faz duplo clique sobre a lista de aparelhos.
O algarismo à direita por baixo dos botões indica ao utilizador o número de vezes que ele já 
clicou sobre este botão. Este algarismo mostra também quais as câmaras que foram 
seleccionadas ou quais as câmaras que serão seleccionadas com um novo clique neste botão 
pelo utilizador.

Botão para o modo ao vivo.

Botão para o modo de reprodução

Aumenta a área da imagem para ecrã inteiro.
Carregando na tecla ESC ou fazendo duplo clique com o botão direito do rato 
obtém-se a representação da imagem original.
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Exemplo:
No caso de 12 câmaras e 2 x 2 janelas de imagem isto significa que:
Pode clicar três vezes sobre o botão para que todas as câmaras sejam exibidas.

2.3.4 Botão para a ronda da câmara

2.3.5 Botão para ligar e desligar o som

São exibidas as câmaras 1 a 4 (o algarismo 1 encontra-se à direita por baixo do 
botão).

São exibidas as câmaras 5 a 8 (o algarismo 2 encontra-se à direita por baixo do 
botão).

São exibidas as câmaras 9 a 12 (o algarismo 3 encontra-se à direita por baixo do 
botão),

Depois de clicar no botão, abre-se uma caixa de diálogo. Introduza o tempo após o 
qual se comuta de uma câmara para a seguinte. Durante a ronda da câmara são 
exibidas umas a seguir às outras todas as câmaras seleccionadas na área da 
imagem.
Nota: Clicando novamente sobre o botão termina a volta completa da câmara.

Um clique sobre o botão liga ou desliga o som.
Para ajustar o volume, clique na seta para baixo.

Ajuste o volume com o regulador do volume de som.
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2.4 A lista de aparelhos
A lista de aparelhos encontra-se no lado esquerdo do ecrã. Consoante a selecção são 
exibidos:
– câmaras configuradas e/ou Bosch Recording Stations
– Vista dos favoritos
– alarmes recebidos
– Mostra os dados exportados (apenas modo de reprodução)

 Câmaras configuradas e/ou Bosch Recording Stations
São listadas todas as câmaras conectadas localmente.
Se estiverem configuradas estações remotas, estas e as respectivas câmaras conectadas são 
listadas.
As estações remotas de rede são ligadas automaticamente ao sistema local.

–  Bosch Recording Station (localhost ou estação remota)
Clique com o botão direito do rato sobre o ícone, para obter os seguintes comandos:

Ligar

Estabelece a ligação à Bosch Recording Station.

Desligar

Interrompe a ligação à Bosch Recording Station. A separação mantém-se (mesmo depois 
de um rearranque) até se ligar manualmente a Bosch Recording Station.

As estações remotas RAS também têm de ser ligadas manualmente.

Configuração

No localhost: abre a configuração Standard.

Nas estações remotas: abre a configuração no modo remoto.

Visualizar todas as câmaras

Mostra todas as câmaras da Bosch Recording Station na área da imagem.

 Vista dos favoritos
Os favoritos guardados são listados e podem ser chamados fazendo duplo clique sobre o 
símbolo. Podem ser criados novos favoritos.
Nota: Entende-se por favoritos a quantidade de câmaras que são apresentadas de uma 
determinada forma, p. ex. câmara 1 a 4 na vista 2 x 2 janelas da imagem.

 Alarmes recebidos
O símbolo pisca a vermelho, depois de os alarmes terem entrado no sistema.  Só é 
apresentado quando existem alarmes no sistema.

 Mostrar dados exportados (apenas modo de reprodução)
O símbolo só é apresentado quando são exibidos dados exportados.

Visualização automática das câmaras de alarme
A visualização automática das câmaras de alarme é configurável. 

O separador  pisca a vermelho e as câmaras de alarme são visualizadas. Depois da 
configuração, ouve-se um sinal.
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Gravação de alarmes automática
Os alarmes recebidos podem ser registados de forma automática no receptor (standard) ou 
manualmente. A selecção ocorre na configuração. Em ambos os casos são registadas todas as 
câmaras que na lista de aparelhos estão atribuídas ao alarme. O registo é feito sem áudio.

O separador  pisca a vermelho.

Aumentar e reduzir a lista de aparelhos
Clique sobre a barra entre a lista de aparelhos e o campo de comando e de estado.

Nota:
Os símbolos que são apresentados na lista de aparelhos encontram-se disponíveis na 
Secção 4 A vista geral dos símbolos.

Reduz a lista de aparelhos.

Aumenta a lista de aparelhos.
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2.5 A área da imagem
A área central e direita do ecrã representa a área onde são exibidas as imagens guardadas.
Configure esta área ao seu gosto.

2.5.1 Configuração da área da imagem

Determinar a quantidade e a disposição das janelas de imagem na área da imagem
Na barra de visualização, o utilizador pode definir o aspecto da área da imagem, ou seja, o 
número e a disposição das janelas da imagem (ver Secção 2.3.3 Botões para a visualização da 
imagem).

Posicionar câmaras individuais na área da imagem
Depois de ter definido a representação da imagem, quer visualizar câmaras específicas.
Dispõe das seguintes possibilidades:
– Posicionamento através do duplo clique

Um duplo clique sobre o símbolo da câmara na lista de aparelhos posiciona a visualização 
desta câmara na janela da imagem seleccionada (com moldura amarela).
Seleccione uma outra janela da imagem, clicando sobre esta com o botão esquerdo do 
rato. Um duplo clique sobre um outro símbolo da câmara posiciona a respectiva imagem 
na janela da imagem seleccionada de novo.

– Posicionamento através da função Drag and Drop
Mantendo premido o botão esquerdo do rato, arraste o símbolo da câmara da lista de 
aparelhos para a janela da imagem. Depois de soltar o botão do rato, é exibida a imagem 
dessa câmara nesta janela da imagem.

Nota:
Cada câmara só pode ser exibida uma vez na área da imagem.

Deslocar as câmaras dentro da área da imagem
Em caso de uma representação de várias imagens, pode deslocar as câmaras dentro da área 
de imagem.
Para esse efeito, desloque o cursor do rato para a barra de título de uma janela de imagem e, 
mantendo premido o botão esquerdo do rato, arraste a câmara para outra janela da imagem. 
Depois de soltar o botão do rato, a imagem da câmara é exibida nesta janela da imagem.

Aumentar e diminuir a área da imagem
Clique na barra por baixo da área da imagem.

Diminui a área da imagem.

Aumenta a área da imagem.
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2.5.2 A janela da imagem
Dependendo de qual o botão seleccionado na barra de visualização para configuração da área 
da imagem, esta será dividida em uma ou mais janelas de imagem.

Uma moldura de cor amarela no modo ao vivo e uma moldura de cor azul no modo de 
reprodução indicam que a janela da imagem está seleccionada. Nesta janela da imagem é 
mostrada, p. ex., a imagem da câmara na qual se faz duplo clique sobre a lista de aparelhos. 
Se estiver atribuída uma fonte áudio a esta câmara, ela também será seleccionada. Se o 
utilizador possuir autorização para ver imagens em directo ou imagens guardadas, também 
está autorizado a ouvir o respectivo registo áudio.
Cada janela da imagem dispõe, para além da visualização da imagem da câmara, de uma barra 
de título com informações e botões relativos a esta imagem e ainda uma função de zoom.

A barra de título da janela da imagem
A barra de título contém
– um símbolo que descreve o tipo de câmara (ver Secção 4 A vista geral dos símbolos)
– o nome da câmara
– um símbolo que informa se existe uma fonte áudio relativa à imagem

 : câmara com fonte áudio / registo áudio

– um símbolo que mostra movimento na área sensível da imagem (no modo ao vivo)

 : o sistema reconhece movimento na área sensível da imagem. A visualização ocorre 
apenas se, na configuração, a sensórica da câmara estiver activada.

– Botões para aumentar, diminuir e desseleccionar a imagem

 : a janela da imagem é aumentada para o tamanho da área da imagem.

 : a janela da imagem é reduzida para o tamanho original.

 : desselecciona a câmara. Nenhuma visualização da imagem da câmara. A janela da 
imagem está azul.
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Função de zoom da janela da imagem
Cada janela da imagem dispõe de uma função de zoom. Para este efeito, desloque o cursor do 
rato para dentro de uma janela da imagem. O aspecto do cursor do rato muda de uma seta 
para uma lupa.

Efectuar um zoom no caso de câmaras fixas:
Clique com o botão esquerdo do rato ou rode com a roda do rato. É efectuado 
um zoom digital da imagem. Para indicar que foi efectuado um zoom da imagem, 
é exibida uma lupa no canto inferior direito da janela da imagem. 
Clique com o botão direito ou rode com a roda do rato. A imagem é reposta na 
sua dimensão inicial. A lupa no canto inferior direito da janela da imagem 
desaparece.
Nota: O zoom é efectuado no local onde se encontra a lupa.

Efectuar o zoom no caso de câmaras Dome e câmaras móveis (apenas no 
modo ao vivo):
É possível efectuar um zoom das câmaras Dome e das câmaras móveis na janela 
da imagem com a ajuda das funções de comando próprias. Para este efeito, 
desloque o cursor do rato para o centro da janela da imagem até surgir uma lupa 
com sinal mais ou com sinal menos. Clicando com o botão esquerdo do rato ou 
rodando com a roda do rato aumenta ou reduz a área.
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2.6 O campo de comando e de estado (apenas no modo ao vivo)
 O campo de comando e de estado encontram-se no lado esquerdo do ecrã . Consoante a 
selecção são exibidos:

2.6.1 Campo de comando para as câmaras Dome e as câmaras móveis

Após a selecção do separador  é exibido o campo de comando para as câmaras Dome e 
as câmaras móveis. 
O campo de comando só é activado quando é apresentada uma câmara Dome ou uma câmara 
móvel na janela da imagem seleccionada. Cada elemento é destacado visualmente quando se 
passa com o cursor do rato por cima do mesmo.
Se não estiver seleccionada uma câmara Dome ou uma câmara móvel, o campo de comando 
está desactivado.

É exibido o campo de comando para as câmaras Dome e as câmaras móveis. 
(ver Secção 2.6.1 Campo de comando para as câmaras Dome e as câmaras móveis).

São exibidos os relés configurados (ver Secção 2.6.2 Visualização dos relés).

São exibidas as entradas de alarmes configuradas (ver Secção 2.6.3 Visualização 
das entradas de alarmes).

É iniciada a reprodução imediata retardada da imagem (Instant Playback) (ver 
Secção 2.6.4 Reprodução imediata retardada da imagem (Instant Playback)).

 

Rodar a câmara para a esquerda/direita.

 
Rodar a câmara para cima/baixo.

Roda a câmara em todos os sentidos. Para esse efeito, desloque o 
cursor do rato para cima do símbolo e, mantendo premido o botão 
esquerdo do rato, arraste-o no sentido em que a câmara deve rodar.

 

Diminuir o ângulo da imagem (Tele) / Aumentar o ângulo da imagem 
(ângulo grande)

 

Focagem ao longe/Focagem ao perto (ajustar a nitidez da imagem)

 

Diafragma fechado/Diafragma aberto

Ajuste da velocidade de zoom, rotação e inclinação.
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Nota:
Também é possível comandar na janela da imagem.

2.6.2 Visualização dos relés

Após a selecção do separador  são exibidos todos os relés configurados localmente e 
os respectivos estados.
Se estiverem configuradas estações remotas, surge um campo de selecção na área inferior. 
Clique na seta para baixo e seleccione a estação remota para listar os relés nele conectados.

Os relés podem ser activados e desactivados da seguinte forma:
– Duplo clique com o botão esquerdo do rato sobre o símbolo do relé. 
ou
– Clique com o botão direito do rato e selecção do comando Activar/Desactivar 

(para a esquerda)

As posições ajustadas da câmara podem ser chamadas. Para esse 
efeito clique na seta para baixo e efectue a selecção.

(para a direita)

Os comandos de câmara guardados podem ser chamados. Para esse 
efeito clique na seta para baixo e efectue a selecção.

O relé está desactivado.

O relé está activado.
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2.6.3 Visualização das entradas de alarmes

Após a selecção do separador  são exibidas todas as entradas de alarmes 
configuradas localmente e os respectivos estados.
Se estiverem configuradas estações remotas, surge um campo de selecção. Clique na seta 
para baixo e seleccione a estação remota para listar as entradas de alarmes nela conectadas.

Nota:
Pode activar/desactivar entradas de simulação de alarme com um duplo clique ou com o 
botão direito do rato.

2.6.4 Reprodução imediata retardada da imagem (Instant Playback)

Após a selecção do separador  são reproduzidas, com atraso em relação à imagem ao 
vivo, as imagens guardadas da câmara seleccionada. Desta forma, vê a imagem ao vivo da 
câmara e a imagem guardada desta câmara de há, p. ex., 30 segundos. A reprodução ocorre 
em tempo real. O retardamento é ajustado na configuração.

Representação no campo de 
comando e de estado

Representação aumentada

Nome da câmara.

Aumenta a imagem. A representação ocorre numa janela 
reposicionável e alterável em tamanho. 

Diminui a imagem (o símbolo encontra-se no canto superior 
direito da imagem aumentada).
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Nota:
Na janela de reprodução imediata retardada da imagem, sempre que uma câmara não regista 
qualquer imagem é mostrada uma imagem preta.

Reprodução inversa (tempo real)

Recuar frame

Pausa

Frame para a frente

Reprodução normal (tempo real)

Cursor para alterar a velocidade de reprodução com a 
representação aumentada. 
Para compreender os símbolos, ver Secção 2.8.9 Alterar a 
velocidade de reprodução.

Momento da reprodução.
Na representação aumentada pode iniciar a reprodução num 
momento desejado. Para esse efeito, clique em Dia, Mês, Ano, 
Hora, Minuto, Segundo e introduza o momento desejado. 
Confirme as entradas com a tecla Enter. 
A imagem desse momento é exibida.

Reprodução a partir do momento configurado. É utilizado o valor 
ajustado na configuração, p. ex., a reprodução ocorre 30 
segundos após a imagem ao vivo.
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2.7 O campo de eventos
O campo de eventos encontra-se directamente sob a área da imagem
O campo de eventos contém:
– uma lista de eventos
– um botão para filtrar esses eventos
– um botão para mostrar o diário

Reduzir ou aumentar o campo de eventos
No caso de um campo de eventos reduzido, a lista de eventos contém apenas uma mensagem.

2.7.1 A lista de eventos
No campo de eventos são enunciados os 100 eventos mais recentes numa lista de eventos. Se 
a lista incluir mais entradas do que aquelas que se consegue visualizar no ecrã, terá de recuar 
e avançar com a roda do rato ou a barra de rolagem do lado direito.

Ordenar a lista
As entradas são visualizadas segundo Categoria, Tipo, Data e Mensagem. Também pode 
ordenar de acordo com estes critérios.
Clique com o botão esquerdo do rato no campo da barra de título, p. ex. Categoria. No lado 
direito do campo surge uma seta.

Uma seta no campo da barra de título indica que as entradas foram ordenadas segundo esse 
critério. O sentido da seta, para cima ou para baixo, indica se a coluna está classificada por 
ordem crescente ou decrescente. Basta clicar no botão do rato para alternar entre ordem 
crescente e decrescente.

Alterar a sequência das colunas
Mantendo premido o botão esquerdo do rato, arraste um campo da barra de título para a 
posição desejada na barra de título. Depois de soltar o botão do rato, o campo seleccionado é 
introduzido nessa posição.

Adaptar a largura da coluna
Clique sobre a linha de separação entre as colunas até surgir uma cruz com setas a apontar 
para a direita e para a esquerda. Mantendo premido o botão rato, desloque esta cruz para a 
direita ou para a esquerda. A largura da coluna altera-se.

Reduz a área da imagem e aumenta o campo de eventos.

Aumenta a área da imagem e reduz o campo de eventos.

A coluna está classificada por ordem crescente.
Nota: Somente na classificação por ordem crescente da coluna Data é que os 
eventos mais recentes são visualizados no topo.

A coluna está classificada por ordem decrescente.

O deslocamento para a esquerda ou para a direita altera a largura da coluna.
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2.7.2 Botão para filtrar a lista de eventos
Para obter uma panorâmica geral rápida sobre a existência de determinados eventos, pode 
filtrar a lista de acordo com determinados critérios, p. ex. processos de arranque e de 
encerramento, entradas, câmaras, etc. Após o processo de filtração, são exibidos apenas os 
eventos que cumpram esses critérios.

2.7.3 Botão para mostrar o diário
Com esta função, é possível procurar determinados eventos no sistema local ou numa estação 
remota, como p. ex. processos de arranque e de encerramento, processos de login e de 
logout, entradas, câmaras, mensagens do sistema, processos de transferência, comparação 
de imagens e processos de configuração. O diário tem capacidade para 250 000 entradas.

Chama a caixa de diálogo para filtração.

Chama o diário.
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2.8 A área da escala temporal
A área da escala temporal está dividida da seguinte forma:

1 Separadores para seleccionar se deve ser exibida uma lista de câmaras com escala 
temporal ou uma lista dos resultados de busca (ver Secção 2.8.1 Lista de câmaras com 
escala temporal/listagem dos resultados de busca).

2 Lista de câmaras com a escala temporal ou listagem dos resultados de busca 
(ver Secção 2.8.2 Lista de câmaras com escala temporal e Secção 2.8.3 Listagem dos 
resultados de busca)

3 Unidade da escala temporal (mês, dia, etc.) ou barra de título dos resultados de 
busca (ver Secção 2.8.4 Unidade da escala temporal/barra de título dos resultados de 
busca)

4 Data e hora da imagem seleccionada (ver Secção 2.8.5 Data e hora)

5 Seleccionar o evento anterior/seguinte (ver Secção 2.8.6 Procurar um evento anterior 
ou seguinte)

6 Botões de gravação para a reprodução das sequências de imagens guardadas 
(ver Secção 2.8.7 Os botões de gravação)

7 Regulador da velocidade para alteração da velocidade de reprodução 
(ver Secção 2.8.9 Alterar a velocidade de reprodução)

8 Reduzir/aumentar a área da escala temporal (ver Secção 2.8.8 Diminuir/Aumentar a 
área da escala temporal)

9 Botão para função de busca (ver Secção 2.8.10 Chamar as funções de busca)

10 Botão para a exportação de dados (ver Secção 2.8.11 Exportação de dados de imagem)
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2.8.1 Lista de câmaras com escala temporal/listagem dos resultados de busca
A exibição nesta área depende de qual dos separadores, para exibição da lista de câmaras 
com escala temporal ou dos resultados de busca, foi seleccionado.

2.8.2 Lista de câmaras com escala temporal

(o separador  tem de estar seleccionado)
Para cada câmara que se encontre na área da imagem é exibida uma lista de câmaras com 
escala temporal.
Uma escala temporal contém as seguintes informações:

Para além das informações relativas ao tipo de registo e aos dados, é possível seleccionar um 
intervalo de tempo ou um momento na escala temporal.

Seleccionar um intervalo de tempo através do indicador de posição da escala temporal

(o separador  tem de estar seleccionado)
Através do indicador de posição pode seleccionar um intervalo de tempo na escala temporal.
Esta selecção é necessária para as seguintes acções:
– A pesquisar por movimento (ver Secção 3.11 Busca por movimento)
– Busca por dados adicionais (ver Secção 3.12 Busca por dados adicionais)
– Exportação de ficheiros (ver Secção 3.15 Exportação de ficheiros)
– Autenticação de imagens de várias câmaras (ver Secção 3.13 Autenticação de imagens de 

várias câmaras)
– Proteger registo (ver Secção 3.17 Proteger registo)
– Registo: anular protecção (ver Secção 3.18 Registo: anular protecção)
– Apagar registo (ver Secção 3.19 Apagar registo)

Desloque o cursor do rato até ao ponto de ancoragem inferior do indicador de posição e 
ajuste o intervalo de tempo desejado.

Mostra uma lista de câmaras com escala temporal para cada câmara que se 
encontra na área da imagem.

Mostra uma listagem dos resultados de busca.
Somente após uma busca é que obtém o separador que lhe revela se existem ou 
não resultados de busca.

Registo de alarmes vermelho

Registo contínuo azul

Sinal de vídeo inexistente preto

Dados protegidos sombreado

Dados áudio disponíveis linha fina verde sobre a escala temporal

Nenhum registo azul claro



Bosch Recording Station  A interface do utilizador | pt 27

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de operação - | V2 | 2012.12

Seleccionar um momento através do indicador de posição da escala temporal

(o separador  tem de estar seleccionado)
Através do indicador de posição o utilizador consegue chegar a um determinado momento na 
escala temporal.

Movimente o cursor do rato para o ponto de ancoragem superior e puxe-o para o tempo 
desejado. Na área da imagem são exibidas as imagens encontradas.

Nota:
Clicando com o botão esquerdo do rato sobre a escala temporal coloca o indicador de 
posição neste ponto.

2.8.3 Listagem dos resultados de busca

(o separador  tem de estar seleccionado)
Depois de efectuada a busca, obtém uma lista de resultados de busca. Um duplo clique com o 
botão esquerdo do rato sobre o resultado de pesquisa mostra a sequência de imagens na 
janela da imagem seleccionada.
Clicando com o botão esquerdo do rato selecciona a entrada. Esta entrada seleccionada pode 
ser exportada para um suporte de dados (ver Secção 3.15 Exportação de ficheiros).

2.8.4 Unidade da escala temporal/barra de título dos resultados de busca
A exibição nesta área depende de qual dos separadores, para exibição da lista de câmaras 
com escala temporal ou dos resultados de busca, foi seleccionado.

Alterar a unidade da escala temporal

(o separador  tem de estar seleccionado)
Pode ajustar quatro unidades diferentes - 1 mês, 1 dia, 4 horas, 15 minutos.

Clique na seta para baixo (à esquerda) e seleccione a unidade.
Navegação na escala temporal (para a frente e para trás):
– Utilize as setas para a esquerda ou para a direita
ou
– Posicione o cursor do rato sobre a linha e gire a roda do rato

A barra de título dos resultados de busca

(o separador  tem de estar seleccionado)

Os resultados de busca podem ser ordenados. A largura da coluna e a sequência das colunas 
pode ser alterada.
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2.8.5 Data e hora
As imagens guardadas podem ser pesquisadas por data e hora (ver Secção 3.9 Busca por data 
e hora).

2.8.6 Procurar um evento anterior ou seguinte
Com as teclas de seta, pode saltar para o evento seguinte ou anterior guardado das câmaras 
mostradas (ver Secção 3.10 Busca por eventos).

Encontram-se à disposição os seguintes eventos:
– Alarme
– Movimento
– Video loss
– Registo da duração
– Protegido

2.8.7 Os botões de gravação
Os botões de gravação servem para a reprodução das sequências de imagens guardadas. É na 
representação de várias imagens que se dá a reprodução, em simultâneo, em todas as janelas 
de imagem. Se o utilizador possuir autorização para ver imagens guardadas também está 
autorizado a ouvir o respectivo registo áudio.

O indicador de posição é colocado no centro da área da escala 
temporal.

Mostra a data da janela de imagem seleccionada. 

1 Saltar para o início do registo

2 Reprodução inversa em tempo real ou com velocidade alterada. O ajuste da 
velocidade é feito com o regulador da velocidade.
Nota: Esta função não se encontra disponível quando são mostradas mais de 4 
câmaras na área da imagem.

3 Frame para trás
Nota: Esta função não se encontra disponível quando são mostradas mais de 4 
câmaras na área da imagem.

4 Pausa

5 Frame para a frente
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2.8.8 Diminuir/Aumentar a área da escala temporal
Clique sobre a barra por cima da área da escala temporal.

No caso de uma área de escala reduzida, os eventos memorizados das câmaras exibidas são 
representados numa única escala temporal. Os eventos que ocorrem em simultâneo são 
indicados com a seguinte prioridade:

2.8.9 Alterar a velocidade de reprodução
Deslocar o cursor para a esquerda - mantendo premido o botão esquerdo do rato - reduz a 
velocidade de reprodução. Deslocar o cursor para a direita aumenta a velocidade de 
reprodução.
Girar a roda do rato altera também a velocidade de reprodução. O cursor do rato tem de se 
encontrar directamente sobre a barra do cursor.

6 Reprodução normal em tempo real ou com velocidade alterada. O ajuste da 
velocidade é feito com o regulador da velocidade.
Nota: A reprodução áudio ocorre apenas no modo de tempo real.

7 Salta para o fim do registo.

Diminui a área da imagem e aumenta a área da escala temporal.

Aumenta a área da imagem e diminui a área da escala temporal.

Prioridade 1 Sem sinal da câmara

Prioridade 2 Registo de alarmes

Prioridade 3 Registo de movimento

Prioridade 4 Registo da duração

Prioridade 5 Nenhum registo

Reproduzir com 1/16 da velocidade de gravação

1/8 Reproduzir com 1/8 da velocidade de gravação

1/4 Reproduzir com 1/4 da velocidade de gravação

1/2 Reproduzir com 1/2 da velocidade de gravação

1 A velocidade de reprodução é igual à velocidade de gravação

2 Reproduzir com o dobro da velocidade de gravação

4 Reproduzir a uma velocidade quatro vezes superior à de gravação

8 Reproduzir a uma velocidade oito vezes superior à de gravação

Reproduzir I-Frames (velocidade de reprodução máxima)



30 pt | A interface do utilizador Bosch Recording Station

- | V2 | 2012.12 Manual de operação Bosch Sicherheitssysteme GmbH

2.8.10 Chamar as funções de busca

Os resultados da pesquisa são exibidos na parte inferior do ecrã. Um separador adicional  
é exibido no canto inferior direito do ecrã. 

2.8.11 Exportação de dados de imagem

Clicar na seta para baixo permite a selecção das seguintes funções de 
busca.

Busca por 
movimento

Abre uma caixa de diálogo. Durante a Pesquisa por movimento, a imagem 
da janela seleccionada pode ser verificada quanto à existência de 
movimento (ver Secção 3.11 Busca por movimento).

A pesquisar 
câmaras 
visualizadas

Procura dados adicionais, p. ex., de dados de multibancos, nas imagens 
guardadas de todas as câmaras mostradas na área da imagem (ver 
Secção 3.12 Busca por dados adicionais).

A pesquisar 
todas as 
câmaras

Procura dados adicionais, p. ex., de dados de multibancos, nas imagens 
guardadas de todas as câmaras locais e de todas as câmaras ligadas através 
de estações remotas de rede (ver Secção 3.12 Busca por dados adicionais).

Armazena dados áudio e vídeo nas seguintes drives:
– numa drive de CD/DVD (local ou no interlocutor)
– numa drive de rede (local ou no interlocutor)
– numa drive USB. (local ou no interlocutor)
A exportação é feita para o formato Bosch Recording Station ou ASF. 
Ao exportar os dados para o formato Bosch Recording Station, pode também ser 
guardado o Bosch Export Viewer. Para instalar o Bosch Export Viewer, são 
necessários direitos de administrador. Para a reprodução são suficientes os 
direitos de utilizador.
Os dados exportados para o formato ASF podem ser reproduzidos com software 
standard, como p. ex. o Windows Media Player.
É possível exportar resultados de busca individuais ou intervalos de tempo 
seleccionados.
Nota: Só pode ser exportada uma entrada de busca cada vez. Para exportar várias 
entradas é necessário repetir o processo.
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3 Operação

3.1 Visualizar alarmes recebidos
Os alarmes recebidos de câmaras podem ser visualizados de forma automática ou não 
automática.

3.1.1 Não visualizar automaticamente os alarmes recebidos

Na interface do utilizador >  ou 

Quando são recebidos alarmes, surge um separador vermelho intermitente  na lista 
de aparelhos. Depois da configuração, ouve-se um sinal.
1. Seleccione o separador. São listadas as câmaras ou estações remotas que se encontram 

em alarme. O sinal acústico desliga-se.
2. Mediante um duplo clique sobre o símbolo da câmara é exibida a imagem na janela 

seleccionada da área da imagem. Com a função Drag and Drop, a imagem também pode 
ser exibida na janela que quiser.

3. Clicando com o botão direito do rato sobre o símbolo da estação remota pode confirmar 
ou apagar o alarme, ou visualizar todas as câmaras que se encontrem em alarme.

Nota:
Os alarmes recebidos são guardados no diário.

3.1.2 Visualizar automaticamente os alarmes recebidos

Na interface do utilizador >  ou 

Quando são recebidos alarmes, surge um separador vermelho intermitente  na lista 
de aparelhos. São listadas as câmaras ou as estações remotas que se encontram em alarme e 
as imagens são visualizadas automaticamente. Depois da configuração, ouve-se um sinal.
 Clicando com o botão direito do rato sobre o símbolo da estação remota pode confirmar 

ou apagar o alarme, ou visualizar todas as câmaras que se encontrem em alarme.

Nota:
A visualização automática dos alarmes recibos no modo em directo e no modo de reprodução 
tem de ser configurada.
Os alarmes recebidos são guardados no diário.

Confirmar alarme Confirma o alarme. O separador pára de piscar.

Apagar alarme Apaga a estação remota da lista de aparelhos.

Mostrar todos os 
alarmes

Mostra todos os alarmes na área da imagem. Neste caso, o sistema 
escolhe automaticamente o melhor tipo de representação.

Confirmar alarme Confirma o alarme. O separador pára de piscar.

Apagar alarme Apaga a estação remota da lista de aparelhos.

Mostrar todos os 
alarmes

Mostra todos os alarmes na área da imagem. Neste caso, o sistema 
escolhe automaticamente o melhor tipo de representação.
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3.2 Gravação de alarmes automática

Na interface do utilizador >  ou 
Os alarmes recebidos podem ser registados de forma automática no receptor (standard) ou 
manualmente. A selecção ocorre na configuração. Em ambos os casos são registadas todas as 
câmaras que na lista de aparelhos estão atribuídas ao alarme. O registo é feito sem áudio.

O separador  pisca a vermelho. Depois da configuração, ouve-se um sinal.

1. Clique sobre o separador . São listadas as câmaras ou estações remotas que se 
encontram em alarme. O sinal acústico desliga-se.

O botão para o registo de alarmes  é exibido.

2. Clique sobre o símbolo , se pretender parar o registo de alarmes.

Nota:
– O registo de alarmes é terminado assim que o alarme for apagado.
– O botão para o registo de alarmes é exibido de imediato, se os alarmes recebidos forem 

visualizados automaticamente (ver Secção 3.1.2 Visualizar automaticamente os alarmes 
recebidos).

3.3 Criar/Alterar favoritos

Na interface do utilizador >  ou 
Entende-se por favoritos o número de câmaras que são agrupadas para obter uma panorâmica 
mais abrangente, p. ex. as câmaras 1 a 4 na vista 2x 2 janelas de imagem são agrupadas como 
favorito Área de entrada. Os favoritos estão disponíveis no modo ao vivo e no modo de 
reprodução.

Criar um novo favorito:
1. Seleccione uma representação da imagem na barra de visualização 

(ver Secção 2.3.3 Botões para a visualização da imagem).
2. Retire uma câmara da lista de aparelhos, arrastando-a para dentro de uma janela de 

imagem, com a ajuda da função Drag and Drop. Proceda desta forma até que todas as 
câmaras necessárias estejam inseridas em cada uma das janelas de imagem. 
Nota: Ao seleccionar um favorito no modo ao vivo é visualizada a imagem ao vivo e ao 
seleccionar no modo de reprodução é visualizada a imagem guardada da câmara.

3. Clique sobre o separador . Obtém uma lista de favoritos.
4. Clique com o botão direito do rato na lista de aparelhos. Seleccione o comando Novo 

favorito.

O registo de alarmes parou.
Clique sobre o botão para iniciar o registo de alarmes.

O registo de alarmes foi iniciado.
Clique sobre o botão para parar o registo de alarmes.
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5. Introduza o nome do favorito na caixa de diálogo e clique em OK. As câmaras 
anteriormente posicionadas e a representação seleccionada são guardadas sob este 
nome, podendo ser posteriormente acedidas através dele.

Chamar um favorito

1. Clique sobre o separador . São mostrados os favoritos já guardados.
2. Faça duplo clique sobre o favorito ou clique com o botão direito do rato sobre o favorito 

e seleccione o comando Chamar. A definição do favorito é visualizada na área da imagem.

Alterar um favorito
1. Faça duplo clique sobre o favorito que deseja alterar.
2. Efectue as alterações, p. ex. distribuição de imagens, câmaras.
3. Posicione o cursor do rato sobre o nome do favorito e clique com o botão direito do rato. 

Seleccione o comando Guardar favorito.

Alterar o nome de um favorito
1. Clique sobre o símbolo Favoritos.
2. Posicione o cursor do rato sobre o nome do favorito e clique com o botão direito do rato. 

Seleccione o comando Mudar o nome.
3. Introduza o nome do favorito na caixa de diálogo e clique em OK.

Alterar a sequência dos favoritos
 Mantendo premido o botão esquerdo do rato, arraste o favorito para a posição desejada 

e solte o botão do rato.
O favorito é inserido nessa posição.

Apagar um favorito
1. Clique sobre o símbolo Favoritos.
2. Clique com o botão direito do rato sobre o nome do favorito. Seleccione o comando 

Apagar.

3.4 Visualizar diário

Na interface do utilizador >  ou  > menu Sistema > Diário
Com esta função podem ser exibidos determinados eventos locais ou eventos de uma estação 
remota.
1. No modo ao vivo:

Seleccione o menu Sistema > Diário.

ou

Clique sobre o símbolo  sob a área da imagem.

No modo de reprodução:

Seleccione o menu Sistema > Diário.

2. Sob Estação remota, seleccione aqueles em que quer efectuar uma busca por 
determinados eventos.

3. Introduza o período de tempo sob Período.
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4. Sob Eventos, seleccione os eventos que devem ser procurados dentro do período de 
tempo. 
São seleccionáveis como eventos p. ex.: processos de arranque e de encerramento, 
processos de login e de logout, entradas, câmaras, mensagens do sistema, processos de 
transferência, comparação de imagens e processos de configuração.

5. Clique em Pesquisar. Os resultados de busca são listados na área inferior da caixa de 
diálogo. Se necessário, os eventos podem ser ordenados. É possível adaptar a largura da 
coluna. São visualizadas no máx. 1000 entradas.

6. Clique em Imprimir, para imprimir o diário.
Nota: Para guardar os resultados da busca, seleccione, na caixa de diálogo de impressão, 
Fax como nome da impressora e seleccione Imprimir para ficheiro. Confirme com OK. O 
ficheiro é guardado em C:\Program Files\Bosch Recording Station. O ficheiro pode ser 
aberto com o programa Windows Picture and Fax Viewer.

Ordenar a lista
As entradas são visualizadas segundo Categoria, Tipo, Data e Mensagem. Também pode 
ordenar de acordo com estes critérios.
Clique com o botão esquerdo do rato no campo da barra de título, p. ex. Categoria. No lado 
direito do campo surge uma seta.

Uma seta no campo da barra de título indica que as entradas foram ordenadas segundo esse 
critério. O sentido da seta, para cima ou para baixo, indica se a coluna está classificada por 
ordem crescente ou decrescente. Basta clicar no botão do rato para alternar entre ordem 
crescente e decrescente.

Alterar a sequência das colunas
Mantendo premido o botão esquerdo do rato, arraste um campo da barra de título para a 
posição desejada na barra de título. Depois de soltar o botão do rato, o campo seleccionado é 
introduzido nessa posição.

Adaptar a largura da coluna
Clique sobre a linha de separação entre as colunas até surgir uma cruz com setas a apontar 
para a direita e para a esquerda. Mantendo premido o botão rato, desloque esta cruz para a 
direita ou para a esquerda. A largura da coluna altera-se.

A coluna está classificada por ordem crescente.
Nota: Somente na classificação por ordem crescente da coluna Data é que os 
eventos mais recentes são visualizados no topo.

A coluna está classificada por ordem decrescente.

O deslocamento para a esquerda ou para a direita 
altera a largura da coluna.
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3.5 Iniciar/Parar a volta completa da câmara

Na interface do utilizador >  ou  > 
Durante a ronda da câmara são exibidas umas a seguir às outras todas as câmaras 
seleccionadas na área da imagem. A visualização ocorre no modo de 1 imagem.

1. Clique sobre o símbolo  na barra de visualização para iniciar a ronda da câmara.
2. Em Intervalo de tempo em segundos defina o tempo após o qual se passa de uma 

câmara para outra.
3. Clique em OK. A volta completa da câmara é iniciada.

4. Para terminar a volta completa da câmara, clique novamente sobre o símbolo .

3.6 Desligar/Mudar de utilizador

Na interface do utilizador >  ou  > menu Sistema > Desligar/
Mudar de utilizador
1. Seleccione o menu Sistema > Desligar/Mudar de utilizador.
2. Introduza o nome e a palavra-passe do novo utilizador.
3. Clique em OK.

3.7 Filtrar a lista de eventos

Na interface do utilizador >  > símbolo 
No campo de eventos são enunciados os 100 eventos mais recentes numa lista de eventos. A 
lista inclui os eventos ocorridos desde o último registo.
Para só visualizar determinados eventos, a lista de eventos pode ser filtrada segundo estes 
critérios.

1. Clique sobre o símbolo  sob a área da imagem. Abre-se uma caixa de diálogo.
2. Seleccione os critérios.
3. Clique em OK.

Ordenar a lista
As entradas são visualizadas segundo Categoria, Tipo, Data e Mensagem. Também pode 
ordenar de acordo com estes critérios.
Clique com o botão esquerdo do rato no campo da barra de título, p. ex. Categoria. No lado 
direito do campo surge uma seta.

Uma seta no campo da barra de título indica que as entradas foram ordenadas segundo esse 
critério. O sentido da seta, para cima ou para baixo, indica se a coluna está classificada por 
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ordem crescente ou decrescente. Basta clicar no botão do rato para alternar entre ordem 
crescente e decrescente.

Alterar a sequência das colunas
Mantendo premido o botão esquerdo do rato, arraste um campo da barra de título para a 
posição desejada na barra de título. Depois de soltar o botão do rato, o campo seleccionado é 
introduzido nessa posição.

Adaptar a largura da coluna
Clique sobre a linha de separação entre as colunas até surgir uma cruz com setas a apontar 
para a direita e para a esquerda. Mantendo premido o botão rato, desloque esta cruz para a 
direita ou para a esquerda. A largura da coluna altera-se.

A coluna está classificada por ordem crescente.
Nota: Somente na classificação por ordem crescente da coluna Data é que os 
eventos mais recentes são visualizados no topo.

A coluna está classificada por ordem decrescente.

O deslocamento para a esquerda ou para a direita altera a largura da coluna.
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3.8 Efectuar zoom/Comandar as câmaras Dome e as câmaras 
móveis

Na interface do utilizador > 
O zoom e o comando podem ser efectuados no campo de comando e de estado ou 
directamente na janela da imagem.

Efectuar zoom/Comandar no campo de comando e de estado
1. Seleccione a janela da imagem da câmara na qual deseja efectuar o zoom ou que quer 

comandar. A janela da imagem fica com uma moldura amarela.

2. No campo de comando e de estado, clique no separador  . É exibido o campo de 
comando das câmaras Dome e das câmaras móveis.

3. Clique sobre os respectivos elementos de controlo para efectuar um zoom e rodar as 
câmaras, entre outras coisas.

 

Rodar a câmara para a esquerda/direita.

 
Rodar a câmara para cima/baixo.

Roda a câmara em todos os sentidos. Para esse efeito, desloque o 
cursor do rato para cima do símbolo e, mantendo premido o botão 
esquerdo do rato, arraste-o no sentido em que a câmara deve rodar.

 

Diminuir o ângulo da imagem (Tele) / Aumentar o ângulo da imagem 
(ângulo grande)

 

Focagem ao longe/Focagem ao perto (ajustar a nitidez da imagem)

 

Diafragma fechado/Diafragma aberto

Ajuste da velocidade de zoom, rotação e inclinação.

(para a esquerda)

As posições ajustadas da câmara podem ser chamadas. Para esse 
efeito clique na seta para baixo e efectue a selecção.

(para a direita)

Os comandos de câmara guardados podem ser chamados. Para esse 
efeito clique na seta para baixo e efectue a selecção.
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Comandar/Efectuar zoom na janela da imagem
1. Desloque o cursor do rato para a janela da imagem de uma câmara Dome ou de uma 

câmara móvel. O aspecto do cursor do rato muda.

2. Clique com o botão direito do rato sobre a janela da imagem para chamar os seguintes 
comandos:
– Focagem ao perto/ao longe
– Diafragma fechado/aberto
– Chamar as posições guardadas
– Chamar as macros guardadas

Nota:
A função de zoom digital não está disponível para câmaras Dome e câmaras móveis.

3.9 Busca por data e hora

Na interface do utilizador > 
As imagens guardadas podem ser pesquisadas por data e hora.

Proceda da seguinte forma:
1. Com o cursor do rato seleccione os elementos de data e hora que deseja alterar e 

efectue as entradas.
2. Prima a tecla Enter.

As imagens são exibidas na área da imagem.

As teclas de seta permitem rodar a câmara no sentido correspondente. Para 
esse efeito, mantenha premido o botão esquerdo do rato.

Rodar para a esquerda/direita,
etc.
Nota: Quanto mais próximo clicar dos limites da imagem, tanto 
mais rapidamente a câmara efectuará o movimento de rotação 
ou inclinação.

Aumentar o ângulo da imagem (posição de grande angular)/
Reduzir o ângulo da imagem (posição de teleobjectiva)
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3.10 Busca por eventos

Na interface do utilizador >  > 
Com as teclas de seta, pode saltar para o evento seguinte ou anterior guardado das câmaras 
mostradas.

Proceda da seguinte forma:
1. Clique na seta para baixo ao lado do campo de selecção e seleccione o evento. Podem 

ser seleccionados os eventos Alarme, Movimento, Video loss, Registo da duração e 
Protegido.

2. Clique sobre a seta  se quiser saltar para o evento anterior.
ou

Clique sobre a seta  se quiser saltar para o evento seguinte.

As imagens são exibidas na área da imagem.

Nota:
Com os eventos Alarme, Video loss, Registo da duração e Protegido, o sistema salta para o 
evento seguinte ou anterior. Com o evento Movimento, o sistema salta para a imagem 
seguinte ou anterior com informação de movimento.

3.11 Busca por movimento

Na interface do utilizador >  > menu Janela da imagem seleccionada > Busca por 
movimento
A imagem na janela da imagem seleccionada pode ser pesquisada quanto a movimentos. A 
busca por movimento só é possível em câmaras conectadas localmente e não em câmaras IP.
1. Seleccione a janela da imagem da câmara cujas imagens pretende pesquisar 

relativamente a movimento. A janela da imagem fica com uma moldura amarela.
2. Marque, com o indicador de posição, o intervalo de tempo na escala temporal.
3. Seleccione o menu Janela da imagem seleccionada > A pesquisar por movimento ou 

clique sobre o símbolo  por baixo da área da imagem.
4. Nos campos de e até, é aceite para o tempo inicial e final e para a data o valor actual do 

indicador de posição da escala temporal. Se quiser adaptar o intervalo de tempo, clique 
na seta para baixo ao lado dos campos de e até e seleccione a data e a hora.

5. Seleccione Visualizar grelha. É colocada uma grelha por cima da imagem. Cada célula da 
grelha pode ser seleccionada para a procura.

6. Seleccione as células que devem ser perscrutadas quanto a movimento. As células são 
seleccionadas clicando uma vez com o botão esquerdo do rato ou arrastando uma área, 
com o botão esquerdo do rato premido.
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7. Clique em OK. Os resultados de busca são listados na área da escala temporal.

3.12 Busca por dados adicionais

Na interface do utilizador >  > menu Registo > Busca por dados adicionais das 
câmaras visualizadas 
ou 

Na interface do utilizador >  > menu Registo > Busca por dados adicionais de 
todas as câmaras
Aqui podem ser procurados dados adicionais em todas as câmaras exibidas na área da 
imagem ou em todas as câmaras conectadas.
Busca por dados adicionais:
1. Marque, com o indicador de posição, o intervalo de tempo na escala temporal.
2. Escolha o menu Registo > Busca por dados adicionais das câmaras visualizadas ou 

Registo > Busca por dados adicionais de todas as câmaras ou clique sobre o símbolo 

, sob a área da imagem.
3. Nos campos de e até, é aceite para o tempo inicial e final e para a data o valor actual do 

indicador de posição da escala temporal. Se quiser adaptar o intervalo de tempo, clique 
na seta para baixo ao lado dos campos de e até e seleccione a data e a hora.

4. Escolha os critérios para a busca.
5. Clique em OK. Os resultados de busca são listados.

Áreas seleccionadas:
– Clique com o botão esquerdo do rato
ou
– arraste a área com o botão esquerdo do rato premido
O cursor do rato assume a forma de um sinal de mais, 
indicando que a área está seleccionada e será incluída na 
busca.
Nota: As áreas seleccionadas para a busca são representadas 
a sombreado.

Áreas não seleccionadas:
– Clique com o botão direito do rato
ou
– arraste a área com o botão direito do rato premido
O cursor do rato assume a forma de um sinal de menos, 
indicando que a área não está seleccionada, pelo que não 
será incluída na busca.
Nota: As superfícies excluídas da busca não são 
representadas a sombreado.
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Nota:
Os leitores de foyer e os multibancos conectados transferem dados fixos predefinidos através 
de uma interface RS 232 para a Bosch Recording Station. Para além disso, é possível 
configurar três dados definidos através de detectores virtuais.
Os dados adicionais guardados correspondem a:
– Dados do multibanco (dependentes do protocolo do multibanco)

– ID do banco
– Montante
– Data/hora
– Número de transacção
– Número de conta (ou número do cartão de crédito)

– Dados do leitor de foyer
– ID do banco
– Número de conta (ou número do cartão de crédito)

– Dados de um servidor POS/uma Bridge ATM/POS
Cada um dos campos de dados do fluxo de dados pode ser guardado como dados 
adicionais, p. ex. data, hora, n.º do aparelho.

– Dados definidos livremente
A definição ocorre na configuração.

3.13 Autenticação de imagens de várias câmaras

Na interface do utilizador >  > menu Registo > Autenticação
É possível verificar se as imagens guardadas têm alterações. A verificação ocorre nas imagens 
das câmaras apresentadas na área da imagem.
1. Marque, com o indicador de posição, o intervalo de tempo na escala temporal.
2. Seleccione o menu Registo > Autenticação.
3. Nos campos de e até, é aceite para o tempo inicial e final e para a data o valor actual do 

indicador de posição da escala temporal. Se quiser adaptar o intervalo de tempo, clique 
na seta para baixo ao lado dos campos de e até e seleccione a data e a hora.

4. Clique em Arranque para iniciar a autenticação.

3.14 Autenticação de uma imagem individual

Na interface do utilizador >  > menu Janela da imagem seleccionada > 
Autenticação
Na imagem da janela seleccionada é então verificado se foi efectuada uma alteração. É 
verificada apenas a imagem visualizada.
1. Seleccione a janela da imagem da câmara, cuja imagem quer verificar.
2. Clique sobre o menu Janela da imagem seleccionada > Autenticação. Uma mensagem 

mostra-lhe se a imagem foi alterada ou não.
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3.15 Exportação de ficheiros

Na interface do utilizador >  > símbolo 
 Armazena dados áudio e vídeo nas seguintes drives:
– numa drive de CD/DVD (local ou no interlocutor)
– numa drive de rede (local ou no interlocutor)
– numa drive USB. (local ou no interlocutor)
A exportação é feita para o formato Bosch Recording Station ou ASF. 
Ao exportar os dados para o formato Bosch Recording Station, pode também ser guardado o 
Bosch Export Viewer. Para instalar o Bosch Export Viewer, são necessários direitos de 
administrador. Para a reprodução são suficientes os direitos de utilizador. O Bosch Export 
Viewer é compatível com todos os sistemas Windows XP e  Windows 7.
Os dados exportados para o formato ASF podem ser reproduzidos com software standard, 
como p. ex. o Windows Media Player.
É possível exportar resultados de busca individuais ou intervalos de tempo seleccionados.

Exportar dados de um intervalo de tempo
Os dados áudio e vídeo das câmaras visualizadas podem ser exportados por um intervalo de 
tempo seleccionado na escala temporal.
1. Marque, com o indicador de posição, o intervalo de tempo na escala temporal (ver 

Secção 2.8.2 Lista de câmaras com escala temporal).

2. Clique sobre o símbolo . Abre-se a caixa de diálogo da transferência.
3. Sob Suporte de dados, seleccione o suporte no qual pretende efectuar a salvaguarda.
4. Defina o Formato e, eventualmente, a Qualidade dos ficheiros a exportar.
5. Nos campos de e até, é aceite para o tempo inicial e final e para a data o valor actual do 

indicador de posição da escala temporal. Se quiser adaptar o intervalo de tempo, clique 
na seta para baixo ao lado dos campos de e até e seleccione a data e a hora.

6. Clique em OK. Os ficheiros são exportados.

Exportar dados de entradas de busca individuais
Os dados de entradas de busca individuais podem ser exportados. Para exportar várias 
entradas é necessário repetir o processo.
1. Seleccione com o botão esquerdo do rato uma entrada no resultado de busca.

2. Clique sobre o símbolo . Abre-se a caixa de diálogo da transferência.
3. Sob Suporte de dados, seleccione o suporte no qual pretende efectuar a salvaguarda.
4. Defina o Formato e, eventualmente, a Qualidade dos ficheiros a exportar.
5. Nos campos de e até, é aceite o tempo inicial e final e a data da entrada seleccionada. O 

tempo de pré-alarme e o tempo pós-evento estão contidos neste período. Se quiser 
adaptar o intervalo de tempo, clique na seta para baixo ao lado dos campos de e até e 
seleccione a data e a hora.

6. Clique em OK. Os ficheiros são exportados.
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3.16 Mostrar ficheiros exportados

Na interface do utilizador >  > Registo > Mostrar exportações
Os ficheiros áudio e vídeo exportados podem ser mostrados para que seja possível visualizar 
as imagens guardadas.
1. Seleccione o menu Registo > Mostrar exportações.
2. Seleccione a drive onde se encontram os ficheiros exportados. No campo de listagem 

infra são enunciados os ficheiros.
3. No campo de listagem, clique no ficheiro cujas imagens quer ver.
4. Clique em OK.

Na lista de aparelhos surge um separador adicional  e são mostrados os nomes 
das câmaras exportadas.

5. Mediante um duplo clique sobre o símbolo da câmara é exibida a imagem na janela 
seleccionada da área da imagem. Com a função "Drag and Drop" a imagem pode ser 
visualizada em qualquer janela. Se estiverem atribuídas várias câmaras a uma estação 
remota, tem de fazer primeiro duplo clique sobre a estação remota. Só depois são 
listadas as câmaras que podem ser seleccionadas através de um duplo clique.

Nota:
– Na escala temporal, visualiza-se a hora do fuso horário aplicável ao sistema para o qual os 

dados foram importados.
– Seleccione o menu Registo > Ocultar exportações para não mostrar mais os ficheiros 

exportados.

3.17 Proteger registo

Na interface do utilizador >  > menu Registo > Proteger registo
Com esta função, pode proteger dados vídeo e áudio das câmaras visualizadas contra 
substituição automática.
1. Marque, com o indicador de posição, o intervalo de tempo na escala temporal (ver 

Secção 2.8.2 Lista de câmaras com escala temporal).
2. Seleccione o menu Registo > Proteger registo.
3. Nos campos de e até, é aceite para a data o valor actual do indicador de posição da 

escala temporal. Se quiser adaptar o intervalo de tempo, clique na seta para baixo ao 
lado dos campos de e até e seleccione a data.
Nota: Os dados podem ser protegidos por um (1) dia ou por um intervalo de tempo com 
um número indeterminado de dias. A protecção dos dados começa às 00h00 e termina às 
24h00 de qualquer dia.

4. Clique sobre Arranque. Os dados protegidos são visualizados a sombreado na área da 
escala temporal.
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3.18 Registo: anular protecção

Na interface do utilizador >  > menu Registo > Registo: anular protecção
Com esta função, anula a protecção de dados vídeo e áudio contra substituição automática 
para as câmaras visualizadas.
Os dados protegidos são visualizados a sombreado na área da escala temporal.
1. Marque, com o indicador de posição, o intervalo de tempo na escala temporal (ver 

Secção 2.8.2 Lista de câmaras com escala temporal).
2. Seleccione o menu Registo > Registo: anular protecção.
3. Nos campos de e até, é aceite para a data o valor actual do indicador de posição da 

escala temporal. Se quiser adaptar o intervalo de tempo, clique na seta para baixo ao 
lado dos campos de e até e seleccione a data.
Nota: A protecção dos dados pode ser suprimida por um (1) dia ou por um intervalo de 
tempo com um número indeterminado de dias. A supressão da protecção começa às 
00h00 e termina às 24h00 de qualquer dia.

4. Clique sobre Arranque. O sombreado é removido na área da escala temporal.

3.19 Apagar registo
Menu Registo > Apagar registo
Com esta função, pode apagar imagens das câmaras apresentadas. 
1. Marque, com o indicador de posição, o intervalo de tempo na escala temporal (ver 

Secção 2.8.2 Lista de câmaras com escala temporal).
2. Seleccione o menu Registo > Apagar registo.
3. Seleccione o período de tempo:

4. Nos campos de e até, é aceite para a data o valor actual do indicador de posição da 
escala temporal. Se quiser adaptar o intervalo de tempo, clique na seta para baixo ao 
lado dos campos de e até e seleccione a data.
Nota: São apagadas as imagens de um (1) dia ou um intervalo de tempo com número 
ilimitado de dias. Este processo começa às 00h00 e termina às 24h00 de qualquer dia.

5. Clique sobre Arranque.

Apagar imagens de um 
determinado período

São apagadas somente as imagens deste período de tempo. 

Apagar imagens antigas até 
incl.

São apagadas todas as imagens mais antigas do que o prazo 
final.
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3.20 Efectuar comparação de imagens
No sistema local: Menu Sistema > Comparação de imagens
No interlocutor: clique com o botão direito do rato no interlocutor > Comparação de 
imagens...

Para efectuar a comparação de imagens, proceda da seguinte forma:
1. Seleccione em Câmara a câmara a partir da qual pretende comparar imagens.
2. Clique em Procurar imagens. O sistema procura para cada câmara a imagem actual 

(imagem fixa) e a imagem de comparação guardada.
O estado da comparação automática de imagens de referência é igualmente 
apresentado.

Nota:

O sistema detecta uma manipulação quando a imagem fixa actual não corresponde à 
imagem de referência guardada. Para poder efectuar a comparação automática de 
imagens de referência, a imagem de referência tem de estar configurada na câmara e a 
comparação de imagens de referência activada na configuração BRS.

3. Compare a imagem fixa actual da câmara com a imagem de comparação.
4. Após a comparação, no campo Avaliação, clique na opção que corresponde ao resultado 

da sua comparação de imagens, como p.ex. que a comparação de imagens foi aprovada.
Nota:

É necessário efectuar uma avaliação da comparação de imagens. Caso contrário, não é 
possível encerrar a comparação de imagens.

5. Se necessário, introduza indicações adicionais no campo Comentário.
6. Clique em Câmara seguinte para efectuar a comparação de imagens da câmara seguinte 

na lista de selecção.
7. Clique em Criar relatório. O sistema cria uma página HTML com o resultado da 

comparação de imagens.

NOTA! 
Antes de efectuar uma comparação de imagens, é necessário definir na configuração uma 
imagem de comparação para cada câmara.
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4 A vista geral dos símbolos
Os símbolos que se seguem encontram-se no modo de reprodução e ao vivo:

Câmara Dome de rede: As imagens ao vivo só são visualizadas (não guardadas)

Câmara Dome de rede: Má qualidade de imagem (demasiado clara, demasiado 
escura, com ruído), comparação de imagens de referência falhou
Câmara Dome de rede: As imagens ao vivo são visualizadas e guardadas

Câmara Dome de rede: Sem sinal da câmara Dome no módulo de rede

Câmara de rede: Ligação estabelecida

Câmara de rede: Má qualidade de imagem (demasiado clara, demasiado escura, 
com ruído), comparação de imagens de referência falhou

Câmara de rede a gravar

Câmara de rede: Sem sinal de câmara

Estação remota de rede DiBos 8: Ligação estabelecida

Estação remota de rede DiBos 8: A estabelecer ligação/Não é possível estabelecer 
ligação
Estação remota de rede DiBos 8: Ligação interrompida

Estação remota de rede DiBos 7: Ligação estabelecida

Estação remota de rede DiBos 7: A estabelecer ligação/Não é possível estabelecer 
ligação
Estação remota de rede DiBos 7: Ligação interrompida

Estação remota RAS DiBos 8: Ligação estabelecida

Estação remota RAS DiBos 8: A estabelecer ligação/Não é possível estabelecer 
ligação

Estação remota RAS DiBos 8: Ligação interrompida

Estação remota RAS DiBos 7: Ligação estabelecida

Estação remota RAS DiBos 7: A estabelecer ligação/Não é possível estabelecer 
ligação

Estação remota RAS DiBos 7: Ligação interrompida
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