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1 Sikkerhedshenvisninger
Overhold sikkerhedshenvisningerne i hardwareinstallationshåndbogen ved betjening af 
enheden. Hardwareinstallationshåndbogen kan findes på opsætnings-DVD'en.

1.1 Anvendte sikkerhedssymboler
Vær opmærksom på følgende visning af sikkerhedshenvisninger:

1.2 Installation/konfiguration

1.3 Bortskaffelse:

OPLYSNING! 
Henviser til oplysninger, der hænger direkte eller indirekte sammen med personalets 
sikkerhed eller med beskyttelsen af ejendom.

FORSIGTIG! 
Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås.

OPLYSNING! 
Installationen/konfigurationen af Bosch Recording Station bør kun foretages af kvalificeret 
servicepersonale.

Bortskaffelse:
Dit Bosch-produkt er udviklet og fremstillet af genanvendelige materialer og komponenter af 
høj kvalitet.
Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske apparater, hvis levetid er slut, skal 
bortskaffes adskilt fra almindeligt affald.
I EU er der separate indsamlingssystemer til brugte elektriske og elektroniske produkter. 
Bortskaf dette apparat på dit kommunale indsamlingssted eller på genbrugsstationen.
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2 Introduktion

2.1 Systembeskrivelse
Bosch Recording Station er en overvågningssoftware, med hvilken videobilleder direkte fra IP-
kameraer kan gemmes på stedet, så de uafhængigt af afstand og position kan overføres til en 
hvilken som helst placering, fastsat af dig, til analyse. Tilslutning af analoge kameraer er mulig 
via en koder.
Bosch Recording Station kan anvendes til en række anvendelser, som f.eks. i banker, store 
detailhandelskæder, banegårde, lufthavne, bymidter, industrianlæg samt myndigheder og 
kontorbygninger.
Systemet har udvidede brugerfaciliteter til visning, en meget høj fleksibilitet til optagelse og 
en hurtig og bekvem adgang til videobilleder og oplysninger. Efter behov kan videobilleder 
åbnes døgnet rundt alle steder i verden. Kommunikation og adgang til Bosch Recording 
Station foretages via det private eller offentlige netværk. Systemet kan til dette formål 
forbindes med talrige perifere enheder og systemer.
De optagede billeder kan uden problemer afspilles med søge- og navigationsfunktioner i 
træstrukturen. Adgangen til billederne kan være lokal eller med fjernadgang via et 
firmanetværk eller internettet. Der kan vælges forskellige visninger for kameraer. Hurtige, 
effektive billedsøgefunktioner gør en tidskrævende manuel gennemsøgning overflødig. Til 
funktionerne hører en søgning efter billedændringer (Smart Motion Search) og søgning i 
forhold til kriterier som kameranummer og optagelsesdato og optagelsesklokkeslæt.
Adgangen kontrolleres med brugertilladelser for at sikre et højt sikkerhedsniveau. Hændelser 
som f.eks. logon, logoff, statusændringer, billedoverførsler og nedlukning af systemet gemmes 
i en database. Integreret videogodkendelse forhindrer, at billeder kan manipuleres.
Der kan anvendes forskellige lagerenheder til at eksportere og sikre billeder, f.eks. eksterne 
disk-arrays, RAID- og NAS-enheder og eksterne harddiske.
Med konfigurationsassistenten er ny installation hurtig og enkel at gennemføre. Der kan bl.a. 
tilsluttes Bosch-alarmanlæg, pengeautomater, Allegiant-krydsfelter og foyerlæsere til de 
serielle tilslutninger.

2.2 Strømforsyning
Sørg for, at strømforsyningen på stedet er stabil og ligger inden for den spændingsværdi, der 
er angivet for apparatet.
Som elektronisk apparat er systemet følsomt over for pludseligt opståede spændingsspidser, 
-fald eller -afbrydelser. 
For at undgå skader på de elektroniske dele og tab af data og for at sikre en fejlfri drift 
anbefales det, at der installeres en afbrydelsesfri strømforsyning (UPS). 
Følgende UPS anbefales, afhængigt af forsyningsnettet:
– Ledningsnet med spændingsspidser og -afbrydelser:

Anvendelse af en offline-UPS er tilstrækkeligt.
– Forsyningsnet med spændingsspidser, -afbrydelser og -fald: 

Online-UPS anbefales. 
Til 1 system skal der bruges en UPS med min. 300 VA. Hvis ekstra apparater (f. eks.  
monitorer, undersystemer) også sikres, skal UPS-ydelsen forhøjes tilsvarende.
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2.3 Virusscanner/Windows-firewall

2.3.1 Virusscanner
Brug altid den nyeste version af virusscanneren.

Bemærk:
– Virusscanneren kan have indflydelse på systemets ydeevne.
– Realtidsvirusscanneren skal være aktiveret for at kunne yde en tilstrækkelig beskyttelse 

mod vira.
– Alle partitioner på harddisken, der indeholder gemte billeder, skal udelukkes af 

scanningen, hvis det er muligt.
– Scanningen af c-drevet skal foregå tidsstyret, hvis det er muligt. Vi anbefaler en ugentlig 

scanning. Ved scanning af c-drevet nedsættes systemets ydeevne mærkbart, og det 
samme gør billedgentagelses- og billedlagringshastigheden.
Det kan ikke udelukkes, at enkelte billeder går tabt.

– For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse skal eksterne enheder såsom USB-stik, USB-drev, 
CD-/DVD-drev og diskettedrev kontrolleres manuelt, når de sættes i.

2.3.2 Indstilling af Windows-firewall
Windows-firewallen er deaktiveret fra fabrikken. Hvis Windows-firewallen er aktiveret, skal 
følgende undtagelser tilføjes og markeres i Windows-firewallen:

OPLYSNING! 
Til beskyttelse mod computervira, computerorme og trojanere anbefaler vi, at der installeres 
en virusscanner og en firewall.

Bosch Recording Station
Undtagelser i Windows-firewall-indstillingerne

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Remote Configuration (TCP) Port 8080
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3 Konfigurationsassistent
Anvend den vedlagte lynvejledning til installationen af Bosch Recording Station.
Lynvejledningen giver henvisninger vedrørende installationsforudsætningerne og en udførlig 
beskrivelse af den første installation ved hjælp af konfigurationsassistenten.

3.1 Start af konfigurationsassistenten
Konfigurationsassistenten vises ved den første opstart af Bosch Recording Station-softwaren.

Konfigurationsassistenten gør det muligt at søge efter IP-kameraer i netværket og at angive 
kameraskemaer og optagelsesindstillinger.
Bemærk:
Der er ikke muligt at indlæse DiBos-konfigurationer.

1 Indlæs... Indlæser en eksisterende konfigurationfil (.prm-fil).
Bemærk:
For at indlæse en eksisterende Bosch Recording Station-
konfigurationsfil skal du klikke på Start, klikke med højre tast 
på Bosch Recording Station og derefter på Udfør som 
administrator.

2 Fortsæt > Starter konfigurationsassistenten. Konfigurationsassistenten 
gør det muligt at søge efter IP-kameraer i netværket og at 
angive kameraskemaer og optagelsesindstillinger.
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3.2 Licensaktivering
Konfigurationsassistent > dialogboks Licens-aktivering

I denne dialogboks kan du aktivere licenser.

1 Optager Vælg Optager.

2 Licens: Viser licenspakken, der aktiveres.
Bemærk:
En licens til 8 kameraer aktiveres som standard.
Licensen vises ikke i listen Aktiverede pakker:. Hvis du skal 
bruge flere licenspakker, kan du aktivere disse i 
dialogboksen.

3 Aktiver... Åbner en dialogboks til aktivering af licenspakken (se 
Afsnit 4.16.1 Dialogboks Aktiver licens).

4 Aktiverede pakker: Viser en opstilling over den aktiverede licenspakke.

5 Fortsæt > Viser konfigurationsassistentens næste dialogboks.
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3.3 Dialogboks Aktiver licens
Menu Software-licenser > Dialogboks Licens-aktivering > Vælg licens > Knap Aktiver...
eller
Konfigurationsassistent > Dialogboks Licens-aktivering > Vælg licens > Knap Aktiver...

I denne dialogboks kan du indtaste licensaktiveringsnøglen for at aktivere en licenspakke.

Bemærk:
Hvis din computerhardware ikke leverer en entydig computersignatur, kan der fås en dongle 
med et fast dongle-id.
Pakker, der allerede har en licens, skal overføres til dongle-id'et. Kontakt den tekniske 
kundeservice hos Bosch Sicherheitssysteme.
Donglen indeholder ikke selve licensen. Aktivering med en licensaktiveringsnøgle er stadig 
nødvendig.

Du har et autorisationsnummer og skal bruge en licensaktiveringsnøgle:
1. Skriv den digitale signatur ned, eller kopier den, og tilføj den til en tekstfil.
2. Indtast følgende URL i browseren på en computer med internetadgang: 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Manager åbnes.

Følg anvisningerne for at åbne licensaktiveringsnøglen. Skriv licensaktiveringsnøglen ned, 
eller kopier den, og tilføj den til en tekstfil.

3. Indtast den licensaktiveringsnøgle, som Bosch licens-manager har åbnet, i dialogboksen 
Aktiver licens i Bosch Recording Station-konfigurationen, og klik derefter på Aktiver. 
Licenspakken aktiveres.

Bemærk:
Opbevar autorisationsnummer, computersignatur og aktiveringsnøgle med henblik på mulige 
tekniske forespørgsler.
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3.4 Konfiguration af fjernstationer
Konfigurationsassistent > dialogboks Fjernstationer

I denne dialogboks opretter du fjernstationer.

1 Ny Opretter en ny fjernstation.

2 Navn: Angiv et navn for fjernstationen.

3 Adresse: Indtast IP-adressen for fjernstationen eller computernavnet.

Opret efter behov yderligere fjernstationer.

4 Fortsæt > Viser konfigurationsassistentens næste dialogboks.
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3.5 Indstilling af brugere
Konfigurationsassistent > dialogboks Bruger

Ved førstegangsinstallation oprettes der automatisk 3 autorisationsniveauer og 3 brugere. 
Disse kan ikke slettes.

Følg denne fremgangsmåde, når du vil oprette en ny bruger:
1. Angiv en ny bruger, idet du indtaster den tilsvarende autorisation Navn: og 

Adgangskode:. Husk navnet og adgangskoden, da du skal bruge dem ved tilslutningen.
2. Indtast adgangskoden en gang til under Gentag adgangskode:.
3. Klik på Fortsæt Fortsæt > for at komme til næste side i assistenten eller på Udfør for at 

gemme indtastningerne og afslutte assistenten.

Bemærk:
Som standard tildeles der ingen adgangskode til autorisationsniveauerne.

1 Administrator Besidder alle de rettigheder, der kræves til betjening og 
konfiguration af systemet.

2 Udvidede brugere Besidder alle de rettigheder, der kræves til betjening af 
systemet. Vedkommende har ingen rettigheder til 
konfigurationen af systemet. En undtagelse er retten til at 
oprette en bruger med autorisationen Normal bruger.

3 Normal bruger Har alle de rettigheder, der kræves til betjening af systemet. 
Brugeren har ingen konfigurationsrettigheder.

4 Fortsæt > Viser konfigurationsassistentens næste dialogboks.
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3.6 Indstilling af tidsplaner
Konfigurationsassistent > dialogboks Skemaer

Tilknytningen af tidsplanerne foregår med musepilen i en grafisk tidsplanlægger. Der er 
3 tidsplaner til rådighed. Disse tidsplaner kan tilknyttes alle ugens dage. Tidsplanerne vises 
med forskellige farver.

1 Tidsplaner Vælg den tidsplan, du vil tilføje en dag i.

2 Mandag - Søndag Individuelle tider er mulig for hver dag.

3 Grafisk tidsplanlægger Bevæg musen i den grafiske tidsplanlægger.
Et klik med venstre musetast markerer et segment. Når du 
opretter et rektangel ved tryk på venstre musetast, markeres 
et tidsligt område. Alle valgte segmenter har samme farve 
som den valgte tidsplan. For at ændre markerede segmenter i 
den grafiske tidsplanlægger, skal du vælge en anden tidsplan 
og overskrive det allerede markerede segment.

4 Fortsæt > Viser konfigurationsassistentens næste dialogboks.
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3.7 Vis MPEG4/H.264 IP-kameraer automatisk
Menu IP-kameraer og koder > Søg i netværket...
eller
Konfigurationsassistent > dialogboks Tilføj IP-kameraer

I denne dialogboks vises alle MPEG4/H.264-IP-kameraer, der befinder sig i systemet.

1 Aktiver afkrydsningsfelterne til kameraerne, som du vil knytte 
Bosch Recording Station til.

2 Søg igen Søger efter MPEG4/H.264-IP-kameraer i netværket.

3 Fortsæt > Gemmer indtastningerne og viser den næste dialogboks.
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3.8 Rediger MPEG4/H.264 IP-kameraer
Menu IP-kameraer og koder > Søg i netværket... > Fortsæt >
eller
Konfigurationsassistent > dialogboks Kameraindstillinger

I denne dialogboks tildeles MPEG4/H.264-IP-kameraerne bestemte egenskaber, f.eks. 
bevægelsesdetektering og referencebilledsammenligning.

1 Navn (i Bosch 
Recording Station)

Vælg kameraerne i oversigten, og indtast navnet på kameraet. 
Dette navn vises i Bosch Recording Station som kameranavn.
Bemærk:
Det er muligt at vælge flere kameraer.

2 Beskrivelse: Viser IP-kameraets type.

3 IP-adresse: Viser IP-kameraets IP-adresse.

4 Kanal: Viser IP-kameraets kanal.

5 Brugernavn: Angiv brugernavn og adgangskode ved de MPEG4/H.264-
enheder, der bruger disse ved tilslutning (f.eks. når der er 
konfigureret brugernavn og adgangskode i MPEG4/H.264-
enheden).
Bemærk:
Vælg brugernavnet Service, hvis der blev angivet en 
serviceadgangskode for MPEG4/H.264-enheden. Indtast den 
tilhørende adgangskode.

6 Adgangskode:

7 Live-stream: Vælg stream til MPEG4/H.264-enheden (stream 1 eller 
stream 2), der bruges til visning af livebilleder.
Bemærk:
Når kameraet kun leverer en stream, kan stream 2 ikke 
vælges.
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8 Sensorik: Aktiver MPEG4/H.264-enheden bevægelsesdetektering og/
eller referencebilledsammenligning.
Bemærk:
– Bevægelsesdetekteringen og 

referencebilledsammenligningen skal også være 
aktiveret i MPEG4/H.264-enheden.

– I menuen Alarmbehandling vises navnet på MPEG4/
H.264-enheden under området Udløser. Udløseren kan 
f.eks. vælges til styring af optagelse. Dertil skal der 
vælges et tilsvarende job.

9 Ændrer kameraernes rækkefølge i oversigten og i 
konfigurationen og på brugerfladen.

10 Fortsæt > Gemmer indtastningerne og viser den næste dialogboks.
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3.9 Konfigurer kameraernes optagelsesindstillinger
Konfigurationsassistent > dialogboks Optagelsesindstillinger

I denne dialogboks angiver du kontinuerlig optagelse for hvert kamera.

1 Viser kameraerne, som Bosch Recording Station er knyttet til.
Vælg kameraet i oversigten.
Bemærk:
Det er muligt at vælge flere kameraer.

2 Dag:
Nat:
Weekend:

Foretag indstillingen, der skal anvendes til en kontinuerlig 
optagelse. Vælg dertil en stream for hver tidsplan.

3 Udfør Gemmer indstillingerne og afslutter assistenten.



Bosch Recording Station Appliance  Standardkonfiguration | da 19

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsvejledning til software - | V1 | 2011.10

4 Standardkonfiguration
Med standardkonfigurationen kan du tilpasse systemet til mere avancerede programmer og 
kundeønsker end med konfigurationsassistenten.
Gå oppefra og ned i konfigurationstræet, hvor du klikker på de enkelte menupunkter og 
foretager de pågældende indtastninger.
Det er ikke muligt at skifte fra standardkonfigurationen til konfigurationsassistenten.

4.1 Konfigurer optagelsesdrev
Menu Optagelsesdrev

I denne dialogboks vises en oversigt over disponible harddiske og netværksdrev.

FORSIGTIG! 
Af sikkerhedsgrunde tilrådes det, at du gemmer konfigurationen på eksterne databærere.

1 Listefeltet indeholder alle harddiske og netværksdrev, som 
systemet kender. Her vises totalstørrelsen, ledig lagerplads 
og brugt lagerplads i MB.
De viste drev kan aktiveres og deaktiveres. 
Aktiver drevet ved at klikke på afkrydsningsfeltet.

 Drevet er aktiveret

 Drevet er ikke aktiveret

2 Nyt netværksdrev Tilføjer et nyt netværksdrev.

3 Afbryd netværksdrev Afbryder forbindelsen til et netværksdrev. Vælg det ønskede 
drev, og klik på knappen.
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4 Opdater Hvis et yderligere drev tages i brug under konfigurationen, 
kan dette gemmes ved tryk på Opdater i listefeltet. 

5 Valgte drev Viser totalstørrelsen af lagerpladsen, ledig lagerplads og 
brugt lagerplads i MB for det anvendte netværksdrev.

6 Gem Gemmer indtastningerne.



Bosch Recording Station Appliance  Standardkonfiguration | da 21

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsvejledning til software - | V1 | 2011.10

4.2 IP-kameraer og koder
Menu IP-kameraer og koder

I denne dialogboks vises en oversigt over konfigurerede netværkskomponenter (IP-kameraer).

Bemærk:
Der kan maks. konfigureres 64 IP-kameraer. Kameraerne skal aktiveres via softwarelicenser 
(se Afsnit 4.16.1 Dialogboks Aktiver licens).

1

Søg i netværket...

Tilsluttede MPEG4/H.264-IP-kameraer genkendes automatisk 
af systemet.
Netværksscanningen søger efter eksisterende IP-kameraer i 
netværket. Selve IP-kameraerne kan ikke konfigureres i Bosch 
Recording Station. IP-kameraerne skal konfigureres forinden 
f.eks. med det tilsvarende værktøj (f.eks. BVIP-Configuration 
Manager).

2 Tilføj Tilføjer MPEG4/H.264-IP-kameraer eller JPEG-IP-kameraer.

3 Ændre Ændrer indstillingerne af eksisterende IP-kameraer.

4 Fjern Fjerner IP-kameraer fra konfigurationen.

5 Gem Gemmer indtastningerne. Menuen forbliver åben

6 Afbryd Nulstiller alle indtastninger i menuen til den sidste gemte 
stand.

7 Afslut Afslutter konfigurationen.
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4.2.1 Vis MPEG4/H.264 IP-kameraer automatisk
Menu IP-kameraer og koder > Søg i netværket...
eller
Konfigurationsassistent > dialogboks Tilføj IP-kameraer

I denne dialogboks vises alle MPEG4/H.264-IP-kameraer, der befinder sig i systemet.

1 Aktiver afkrydsningsfelterne til kameraerne, som du vil knytte 
Bosch Recording Station til.

2 Søg igen Søger efter MPEG4/H.264-IP-kameraer i netværket.

3 Fortsæt > Gemmer indtastningerne og viser den næste dialogboks.
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4.2.2 Rediger MPEG4/H.264 IP-kameraer
Menu IP-kameraer og koder > Søg i netværket... > Fortsæt >
eller
Konfigurationsassistent > dialogboks Kameraindstillinger

I denne dialogboks tildeles MPEG4/H.264-IP-kameraerne bestemte egenskaber, f.eks. 
bevægelsesdetektering og referencebilledsammenligning.

1 Navn (i Bosch 
Recording Station)

Indtast navnet på IP-kameraet. Dette navn vises i Bosch 
Recording Station som kameranavn.

2 Beskrivelse: Viser IP-kameraets type.

3 IP-adresse: Viser IP-kameraets IP-adresse.

4 Kanal: Viser IP-kameraets kanal.

5 Brugernavn: Angiv brugernavn og adgangskode ved de MPEG4/H.264-
enheder, der bruger disse ved tilslutning (f.eks. når der er 
konfigureret brugernavn og adgangskode i MPEG4/H.264-
enheden).
Bemærk:
Vælg brugernavnet Service, hvis der blev angivet en 
serviceadgangskode for MPEG4/H.264-enheden. Indtast den 
tilhørende adgangskode.

6 Adgangskode:

7 Live-stream: Vælg stream til MPEG4/H.264-enheden (stream 1 eller 
stream 2), der bruges til visning af livebilleder.
Bemærk:
Når kameraet kun leverer en stream, kan stream 2 ikke 
vælges.
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8 Sensorik: Aktiver MPEG4/H.264-enheden bevægelsesdetektering og/
eller referencebilledsammenligning.
Bemærk:
– Bevægelsesdetekteringen og 

referencebilledsammenligningen skal også være 
aktiveret i MPEG4/H.264-enheden.

– I menuen Alarmbehandling vises navnet på MPEG4/
H.264-enheden under området Udløser. Udløseren kan 
f.eks. vælges til styring af optagelse. Dertil skal der 
vælges et tilsvarende job.

9 Ændrer kamerarækkefølgen i oversigten.

10 Fortsæt > Gemmer indtastningerne og viser den næste dialogboks.
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4.2.3 Konfigurer MPEG4/H.264 IP-kameraer
Menu IP-kameraer og koder > Område MPEG4/H.264 IP-kameraer > Knap Ændre > Faneblad 
Generelle indstillinger

I denne menu kan der kun konfigureres MPEG4/H.264-enheder, hvor der kan åbnes MPEG4/
H.264-billeder (f.eks. Dinion IP, VIPX 1600). Afhængigt af modellen kan der maksimalt 
tilsluttes 64 netværksenheder (JPEG-kameraer og MPEG4/H.264-enheder).

1 Kameranavn

Enhedstype: Vælg den tilsvarende MPEG4/H.264-enhed.

IP-adresse: Indtast MPEG4/H.264-enhedens IP-adresse.

Kanal: Vælg en kanal til MPEG4/H.264-enheden.

Navn: Indtast navnet på MPEG4/H.264-enheden. Navnet er valgfrit.

Live-stream: Vælg stream til MPEG4/H.264-enheden (stream 1 eller 
stream 2), der bruges til visning af livebilleder.

Sensorik: Aktiver MPEG4/H.264-enheden bevægelsesdetektering og/
eller referencebilledsammenligning.
Bemærk:
– Bevægelsesdetekteringen og 

referencebilledsammenligningen skal også være 
aktiveret i MPEG4/H.264-enheden.

– I menuen Alarmbehandling vises navnet på MPEG4/
H.264-enheden under området Udløser. Udløseren kan 
f.eks. vælges til styring af optagelse. Dertil skal der 
vælges et tilsvarende job.

Tidsplaner Vælg tidsplanerne, hvor referencebilledsammenligningen 
udføres.
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Vis Viser livebilledet fra den valgte MPEG4/H.264-enhed, når 
indstillingerne er udført korrekt.

Konfigurer Viser konfigurationen af den valgte MPEG4/H.264-enhed i et 
browser-vindue.

2 Kameratilslutning

Brugernavn: Angiv brugernavn og adgangskode ved de MPEG4/H.264-
enheder, der bruger disse ved tilslutning (f.eks. når der er 
konfigureret brugernavn og adgangskode i MPEG4/H.264-
enheden).
Bemærk:
Vælg brugernavnet Service, hvis der blev angivet en 
serviceadgangskode for MPEG4/H.264-enheden. Indtast den 
tilhørende adgangskode.

Adgangskode:

3 Aktiver alarmindgang Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis Bosch Recording Station skal 
styres af udløsning af indgangen på en MPEG4/H.264-enhed.
Bemærk:
Afhængigt af IP-enhedstypen (f.eks. VIP X1600) kan der 
konfigureres mere end 1 alarmindgang. Vælg alarmindgangen 
til MPEG4/H.264-enheden under Nr.:, og aktiver 
afkrydsningsfeltet Aktiver alarmindgang for denne 
alarmindgang.

Navn: Indtast navnet på alarmindgangen. Navnet er valgfrit.

Nr.: Vælg alarmindgangen på den valgte MPEG4/H.264-enhed.

4 Aktiver relæ Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis relæudgangen på MPEG4/
H.264-enheden skal styres af Bosch Recording Station.
Bemærk:
Afhængigt af IP-enhedstypen (f.eks. VIP X1600) kan der 
konfigureres mere end 1 relæudgang. Vælg relæudgangen til 
MPEG4/H.264-enheden under Nr.:, og aktiver 
afkrydsningsfeltet Aktiver relæ for denne relæudgang.

Navn: Indtast navnet på relæudgangen. Navnet er valgfrit.

Nr.: Vælg relæudgangen på den valgte MPEG4/H.264-enhed.

5 Aktiver lydindgang Aktiver afkrydsningsfeltet, når lydindgangen til MPEG4/
H.264-enheden skal benyttes.

Navn: Indtast navnet på lydindgangen.

Nr.: Vælg lydindgangen på den valgte MPEG4/H.264-enhed.

6 OK Gemmer indtastningerne.
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4.2.4 Konfiguration af domekameraer og justerbare kameraer
Menu IP-kameraer og koder > Område MPEG4/H.264 IP-kameraer > Knap Ændre > Faneblad 
Domeindstillinger

Du kan angive indstillinger for hvert kamera efter behov.

Indtast interfaceindstillinger

1 Domeindstillinger Klik på fanebladet.

2 Aktiver Vælg afkrydsningsfeltet, når det drejer sig om et domekamera 
eller et justerbart kamera.

3 Interface Der skal først angives interfaceindstillinger. Når disse først er 
angivet, kan der foretages yderligere domeindstillinger

Tilslutning: Klik på pilen nedad, og vælg interface (VCSCom = seriel 
RS232-port på koderen).

Indstillinger... Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks. Angiv 
indstillingerne for VCSCom-grænsefladen (bits pr. sekund, 
databits, stopbits, paritet osv.). 
Indstillingerne er afhængige af kameratypen.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (ved Panasonic-dome skal 
bithastigheden også indstilles manuelt)
Pelco: 2400/8/1/none
Bosch-domes: Dome-indstillingerne skal gemmes.

Protokol: Vælg den protokol, der hører til det tilsluttede kamera.

Kameraadresse: Indtast adressen på kameraet. Adressen er indstillet i 
kameraet.
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Gem kamerapositioner
Du kan gemme positioner fra domekameraer og justerbare kameraer, som du altid kan 
panorere hen til automatisk eller manuelt. Brugeren kan hurtigt vælge disse positioner i 
livebilledet, forudsat at vedkommende er autoriseret til det. Automatisk kontrol ved opståen 
af en hændelse er også mulig.
Følg denne fremgangsmåde for at gemme en ny position:
– Vælg et ledigt ID.
– Panorer kameraet til den ønskede position, og zoom ind efter behov.
– Gem handlingen.

4 Gemte positioner

ID   Navn Klik på nedpilen ved siden af valgfeltet, og vælg et nummer, 
der endnu ikke er optaget, hvis du vil gemme en ny position, 
eller vælg en allerede gemt position for at redigere denne.
Bemærk:
Når brugeren vælger dette navn, køres kameraet automatisk 
til denne position.

Juster / Zoom Justering af kameraer:
Bevæg musepilen i kamerabilledet, indtil retningspilen peger i 
den retning, du ønsker, at kameraet skal panorere i. Tryk 
efterfølgende på den venstre musetast. Kameraet panorerer i 
pilens retning, og hastigheden forøges, jo hurtigere du 
bevæger pilen udad (mens musetasten holdes nede).
Zoom med kameraer:
Flyt musen til midten af kamerabilledet, indtil en lup med et 
plus- eller minustegn vises. Du kan zoome med kameraet ved 
at klikke på venstre musetast.
Lup med plustegn: Kameraet nærmer sig motivet.
Lup med minustegn: Kameraet fjerner sig fra motivet.

Gem... Klik på knappen for at gemme positionerne. Der åbnes en 
dialogboks. Indtast et meningsfuldt navn, og bekræft 
indtastningen.
Bemærk:
Ved lagringen skal blænde og fokus indstilles ved nogle 
domekameraer. Der forespørges herom ved lagringen.

Vise Vælg den position, du vil afprøve, og klik på knappen. 
Kameraet køres til den gemte position.

Slet Vælg en gemt position, og klik på knappen.
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Indtast makroer (styringskommandoer) over kommandolinjen
Her kan du angive forskellige makroer (styringskommandoer) til domekameraer, justerbare 
kameraer eller krydsfelter via kommandolinjer. Disse makroer kan hentes manuelt eller 
automatisk. Du kan se, hvilke makroer, der er tilgængelige i betjeningsvejledningen til det 
enkelte kamera eller krydsfelt. Brugeren kan hurtigt vælge disse makroer i livebilledet, 
forudsat at vedkommende er autoriseret til det.

Kamerastyring
Fokus og blænde kan indstilles for alle kameraer.

Gem indtastningen

5 Kamerakommandolinj
e

Første del:
Listen indeholder forudindstillede makroer 
(styringskommandoer). Vælg makroen.
Midterste del (kommandolinje):
Viser makroen, som du har valgt i den første del.
Alternativt er der i denne del mulighed for at oprette en ny 
makro, hvis du ikke kan finde den i listefeltet i den første del.
Nederste del:  Tilknyt en makro til et frit nummer.

Gem... Klik på knappen for at gemme. Der åbnes en dialogboks. 
Indtast et meningsfuldt navn, og bekræft indtastningen. En 
besked bekræfter lagringen.
Bemærk:
Bemærk: Makroen er til rådighed for brugeren på 
brugerfladen.

Send Klik på knappen for at afprøve makroen.

Slet Den gemte makro slettes.

6 Blænde og fokus... Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks. Indstil blænde og 
fokus.

7 OK Gemmer indtastningerne.
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4.2.5 Konfigurer JPEG IP-kameraer
Menu IP-kameraer og koder > Område JPEG IP-kameraer > Knap Ændre

I denne menu kan der kun konfigureres kameraer, hvor der kan åbnes JPEG-billeder over 
HTTP- eller TFTP-protokollen. Der kan maksimalt tilsluttes 64 netværksenheder (JPEG-
kameraer og MPEG4/H.264-enheder).
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1 Adresse: Indtast kameraets adresse (URL) og kommandoen til åbning 
af JPEG-billederne.
Følgende syntaks skal anvendes:
Bosch BVIP-apparater:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=S (til QCIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=M (til CIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=L (til 2CIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=XL (til 4CIF)
Ved apparater med flere kanaler skal kanalen vælges på 
følgende måde:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (f.eks. 
til kanal 2 og 4CIF)
Bosch MegaPixel IP-kamera:
http://IP-Adresse/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
Ved HTTP foregår bevægelsesdetekteringen via port 
[&mdn=Portnummer].
tftp://IP-Adresse/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
Ved TFTP er bevægelsesdetekteringen i billedet. Der skal ikke 
konfigureres en port.
Axis: http://IP-Adresse/jpg/image.jpg
Mobotix: http://IP-Adresse/record/current.jpg
Bemærk:
Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen til 
det pågældende kamera.

2 Vise Klik på knappen for at afprøve, om den indtastede URL og 
kommandoen er korrekte. Hvis indtastningen er korrekt, vises 
kameraets billede.

3 Konfigurer Når du har klikket på knappen, vises konfigurationen af det 
valgte JPEG-apparat i et browser-vindue.

4 Navn: Indtast navnet på kameraet.

5 Maks. antal billeder 
pr. sek.:

Aktiver afkrydsningsfeltet, og angiv det antal billeder pr. 
sekund, der skal vises. Herved kan du påvirke 
netværksbelastningen på kameraets livebilledvisning.
Bemærk:
Det maksimale antal viste billeder afhænger af kameratypen 
og de indstillede kameraparametre (f. eks.: opløsning, 
kompressionsindstilling).

6 Brugernavn: Indtast brugernavn og adgangskode for de kameraer, som 
skal bruge disse til tilslutning (f.eks. Mobotix banking 
camera)

Adgangskode:

7 Sensorkamera Bosch Recording Station kan styres ved udløsning af 
sensorikken, når det ved IP-kameraet drejer sig om et kamera 
med bevægelsesdetektering. Aktiver afkrydsningsfeltet til 
dette formål.

Port: Angiv den port, som kameraet sender 
bevægelsesoplysningerne til (afhængigt kameraets model).
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Bemærk:
Ved konfiguration af JPEG IP-kameraer skal følgende begrænsninger iagttages:
Begrænsning af billedstørrelse og opløsning:
– Et enkelt JPEG-billede må ikke overstige 100 kB. Billedstørrelsen, der maksimalt kan 

vises, er på 1 MB.
– Billedopløsningen skal have sideforholdet 4:3 (f.eks. 2048 x 1536).
– De viste billeders maksimale opløsning er begrænset til 2048 x 1536.
Begrænsning af optagelsesindstillingerne:
– Summen af overførte billeder fra IP-kameraer er begrænset til 900 billeder pr. sekund.
– Optagelseshastigheden er begrænset til 50 Mbit/sekund (= 6,25 MByte/sekund).

Kommando fra: Angiv kommandoen, som kameraet sender, når 
bevægelsesdetekteringen har udløst (afhængigt af kameraets 
model).
Bemærk:
Kommandoen kan ses i håndbogen til det benyttede kamera.

Kommando til: Angiv kommandoen, som kameraet sender, når 
bevægelsesdetekteringen er afsluttet (afhængigt af 
kameraets model).

8 OK Gemmer indtastningerne.
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4.3 Konfigurer tidsplaner
Menu Tidsplaner

Tilknytningen af tidsplanerne foregår med musepilen i en grafisk tidsplanlægger. Der er 8 
tidsplaner til rådighed. Disse tidsplaner kan ligge inden for alle ugens dage, enkelte helligdage 
og bestemte dage. Tidsplanerne vises med forskellige farver.

1 Ugedage
Bestemte dage
Helligdage

Klik på det pågældende faneblad.
Bemærk:
– På fanebladet Bestemte dage kan hver dag i året vælges.
– Fanebladet Helligdage vises først, når helligdagsfilen 

Holidays.xml er indlæst.

2 Tidsplaner Vælg den tidsplan, du vil tilføje en dag i. En tidsplan kan kun 
være tilknyttet 1 tidsrum.

3 Grafisk tidsplanlægger Bevæg musen i den grafiske tidsplanlægger.
Et klik med venstre musetast markerer et segment. Når du 
opretter et rektangel ved tryk på venstre musetast, markeres 
et tidsligt område. Alle valgte segmenter har samme farve 
som den valgte tidsplan. For at ændre markerede segmenter i 
den grafiske tidsplanlægger, skal du vælge en anden tidsplan 
og overskrive det allerede markerede segment.

4 Omdøb tidsplan Til ændring af navnene. Vælg en tidsplan, og klik på knappen. 
Indtast det nye navn, og bekræft indtastningen ved at trykke 
på Enter.
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5 Fil med feriedage - 
Indlæs

Indlæser helligdagsfilen Holidays.xml. Helligdagsfilen 
indeholder de nationale helligdage. Helligdagsfilen kan 
redigeres og skal oprettes nationalt.
Klik i fanebladet Helligdage på Tilføj, og vælg helligdagene.

6 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.4 Konfigurer optagelsesindstillinger
I disse dialogbokse kan du konfigurere optagelsesindstillingerne for MPEG4/H.264-IP-
kameraerne og JPEG-IP-kameraer.

4.4.1 Konfigurer optagelsesindstillinger for MPEG4/H.264 IP-kameraer
Menu Optagelsesindstillinger > Faneblad MPEG4/H.264 IP-kameraer

I denne dialogboks kan du konfigurere optagelsesindstillingerne for MPEG4/H.264 IP-
kameraerne.

1 Dag - Nat - Weekend ... Alle konfigurerede tidsplaner vises som faneblade.
Vælg den tidsplan, som indstillingerne skal gælde for.
Bemærk:
Der vises kun tidsplaner, der blev konfigureret i menuen 
Tidsplaner.

2 MPEG/H.264 IP-
kameraer

Vælg faneblad. I listefeltet nedenunder vises alle MPEG4/
H.264 IP-kameraer.

3 I kameraernes listefelt Vælg det kamera, du ønsker at angive indstillinger for.
Bemærk:
Det er muligt at vælge flere kameraer.

4 Foralarm optagelse Angiv indstillingerne for foralarm optagelsen.

Stream: Vælg stream til MPEG4/H.264-enheden (stream 1 eller 
stream 2).
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Lyd: Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at der også skal 
optages lyd.
Bemærk:
Lyd kan kun vælges, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver 
lydindgang under IP-kameraer og koder > MPEG4/H.264 
IP-kameraer > Ændre > Generelle indstillinger er 
markeret.

Foralarm tid [sek.]: Vælg foralarm tid for alarm- og bevægelsesoptagelse.
Bemærk:
Den maksimale foralarm tid er på 1800 sekunder. Foralarm 
tiden er afhængig af foralarm optagelsens 
optagelseshastighed på MPEG4/H.264-apparatet. Der kan 
maks. optages 3600 billeder pr. foralarm og pr. kamera. 

5 Alarmoptagelse Angiv indstillingerne for alarmoptagelse.

Stream: Vælg stream til MPEG4/H.264-enheden (stream 1 eller 
stream 2).

Lyd: Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at der også skal 
optages lyd.

Efteralarm tid [sek.]: Indtast efteralarm tiden.
Bemærk:
Den maksimale efteralarm tid er på 999 sekunder. 
Standardindstillingen er 0 sekunder.

6 Kontinuerligoptagelse Angiv indstillingerne for kontinuerlig optagelse

Stream: Vælg stream til MPEG4/H.264-enheden (stream 1 eller 
stream 2).

Lyd: Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at der også skal 
optages lyd.

7 Slet gamle data Aktiver afkrydsningsfeltet for at slette data automatisk 
efter et bestemt antal dage.

Ældre end [dage]: Angiv antallet af dage, efter hvilket data skal slettes 
automatisk.
Eksempel: "3" betyder, at alle data, der er ældre end 3 
dage, slettes automatisk.

Slet beskyttede data Afkrydsningsfeltet er aktiveret: Beskyttede data slettes 
automatisk efter et bestemt antal dage.
Afkrydsningsfeltet er ikke aktiveret: Beskyttede data slettes 
ikke automatisk.

8 Udvidet... Klik på knappen for at bearbejde alarmjob for det valgte 
kamera.

9 Standardindstillinger Klik på knappen for at hente standardindstillingerne.

10 Kopier indstillinger til 
andre tidsplaner...

Kopierer alle faneblade til den valgte tidsplan med alle 
indstillinger, der befinder sig her, til andre tidsrum.
Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan 
vælge tidsplanerne.

11 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.4.2 Udvidede indstillinger for MPEG4/H.264 IP-kameraerne.
Menu Optagelsesindstillinger > Faneblad MPEG4/H.264 IP-kameraer > Knap Udvidet...

I denne dialogboks kan indstillingerne for alarmjob ændres.

1 Alarmjob Listefeltet viser alle job, som dette kamera står ved i 
alarmoptagelseslisten (i menuen Alarmbehandling).
Bemærk:
Alarmjobbene gemmes i listefeltet efter lagring af 
konfigurationen.

2 Foralarm tid [sek.]: Vælg foralarm tid for alarm- og bevægelsesoptagelse.
Bemærk:
Den maksimale foralarm tid er på 1800 sekunder. Foralarm 
tiden afhænger af foralarm optagelsens 
optagelseshastighed. Der kan maks. optages 3600 billeder 
pr. foralarm og pr. kamera. Eksempel: 1 billede/sekund = 
1800 sekunder, 2 billeder/sekund = 1800 sekunder, 
4 billeder/sekund = 900 sekunder, 5 billeder/sekund = 
720 sekunder osv.

3 Efteralarm tid [sek.]: Indtast efteralarm tiden.
Bemærk:
Angiv indstillingerne for bevægelsesoptagelse.

4 Lyd: Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at der også skal 
optages lyd.
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4.4.3 Konfigurer optagelsesindstillinger for JPEG IP-kameraer
Menu Optagelsesindstillinger > Faneblad JPEG IP-kameraer

I denne dialogboks kan du konfigurere optagelsesindstillingerne for JPEG IP-kameraerne.

1 Dag - Nat - Weekend 
...

Alle konfigurerede tidsplaner vises som faneblade.
Vælg fanebladet, som indstillingerne skal gælde for.
Bemærk:
Der vises kun tidsplaner, der blev konfigureret i menuen 
Tidsplaner.

2 JPEG IP-kameraer Vælg faneblad. I listefeltet nedenunder vises alle JPEG IP-
kameraer.

3 I kameraernes listefelt Vælg det kamera, du ønsker at angive indstillinger for.
Bemærk:
Det er muligt at vælge flere kameraer.

4 Foralarm optagelse Angiv indstillingerne for foralarm optagelsen.

Hastighed: Angiv optagelseshastigheden.
Bemærk:
Den faktiske optagelseshastighed afhænger af kameratype og 
de indstillede kameraparametre (f. eks.: Opløsning, 
kompressionsindstilling). Den gennemsnitlige indstilling er på 
4 - 6 billeder pr. sekund.
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Foralarm tid [sek.]: Vælg foralarm tid for alarm- og bevægelsesoptagelse.
Bemærk:
Den maksimale foralarm tid er på 1800 sekunder. Foralarm 
tiden afhænger af foralarm optagelsens optagelseshastighed. 
Der kan maks. optages 3600 billeder pr. foralarm og pr. 
kamera.
Eksempel: 1 Billede/sekund = 1800 sekunder, 2 billeder/
sekund = 1800 sekunder, 4 billeder/sekund = 900 sekunder, 
5 billeder/sekund = 720 sekunder osv.

5 Alarmoptagelse Angiv indstillingerne for alarmoptagelse.

Hastighed: Angiv optagelseshastigheden.
Bemærk:
Den faktiske optagelseshastighed afhænger af kameratype og 
de indstillede kameraparametre (f. eks..: Opløsning, 
kompressionsindstilling).

Efteralarm tid [sek.]: Indtast efteralarm tiden.
Bemærk:
Den maksimale efteralarm tid er på 999 sekunder. 
Standardindstillingen er 0 sekunder.

6 Kontinuerligoptagelse Angiv indstillingerne for kontinuerligoptagelse

Hastighed: Angiv optagelseshastigheden.
Bemærk:
Den faktiske optagelseshastighed afhænger af kameratype og 
de indstillede kameraparametre (f. eks..: Opløsning, 
kompressionsindstilling).

7 Slet gamle data Aktiver afkrydsningsfeltet for at slette data automatisk efter 
et bestemt antal dage.

Ældre end [dage]: Angiv antallet af dage, efter hvilket data skal slettes 
automatisk.
Eksempel: "3" betyder, at alle data, der er ældre end 3 dage, 
slettes automatisk.

Slet beskyttede data Afkrydsningsfeltet er aktiveret: Beskyttede data slettes 
automatisk efter et bestemt antal dage.
Afkrydsningsfeltet er ikke aktiveret: Beskyttede data slettes 
ikke automatisk.

8 Standardindstillinger Klik på knappen for at hente standardindstillingerne.

9 Kopier indstillinger til 
andre tidsplaner...

Kopierer alle faneblade til den valgte tidsplan med alle 
indstillinger, der befinder sig her, til andre tidsrum.
Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan vælge 
tidsplanerne.

10 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.5 Konfigurer ind- og udgange
I disse dialogbokse kan ind- og udgangene konfigureres.

4.5.1 Konfigurer alarmsimulation
Menu Indgange og udgange > Faneblad Alarmsimulation

I denne dialogboks kan du konfigurere 4 indgange til udløsning af brugeralarmer i 
brugerfladen.

1 Alarmsimulation Klik på fanebladet.

2 Type Vælg, hvorvidt der skal aktiveres en indgang.

Indgangen skal anvendes til alarmsimulation.

Indgangen skal ikke anvendes til alarmsimulation.

3 Navn Indtast navnet.

4 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.5.2 Konfigurer virtuelle indgange
Menu Indgange og udgange > Faneblad Virtuelle indgange

Ved virtuelle indgange forstås indgange, som styres via browser-interfacet eller software. De 
har samme funktioner som de andre indgange i systemet.
De virtuelle indgange kan anvendes til udførelse af jobs, f.eks. til alarmoverførsel eller eksport. 
Der er 32 virtuelle indgange til rådighed.

Bemærk:
Det er ikke nødvendigt at være logget på for at få adgang til de virtuelle indganges interface.

1 Virtuelle indgange Klik på fanebladet.

2 Type Vælg, hvorvidt der skal konfigureres en virtuel 
indgang.

Indgangen skal anvendes som virtuel indgang

Indgangen skal ikke anvendes som virtuel indgang.

3 Navn Indtast navnet.

4 Ændring af feltbetegnelse Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks. Rediger 
beskrivelsen for ekstra data efter behov.

5 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.5.3 Konfigurer pengeautomater
Menu Indgange og udgange > Faneblad Pengeautomat

Der kan maksimalt tilsluttes fire pengeautomater med hver to indgange til Bosch Recording 
Station. 

1 Pengeautomat Klik på fanebladet.

2 Interface: Vælg interface.

3 Statusforespørgsel [h]: Systemet kontrollerer løbende efter udløb af denne 
tid, om de tilsluttede pengeautomater har gennemført 
en transaktion. Angiv tidsrummet i timer. F.eks. 
betyder angivelse af tallet 2, at der udføres kontrol 
hver anden time. Angivelse af tallet 0 betyder, at der 
ikke udføres kontrol.
Bemærk:
Hvis systemet ikke får melding om nogen transaktion, 
modtages en fejlmeddelelse. Der fremsendes også en 
fejlmeddelelse, hvis forbindelsen mellem Bosch 
Recording Station og pengeautomaten er afbrudt.

4 Type Vælg, hvorvidt der skal konfigureres en indgang.

Indgang evalueres.

Indgang evalueres ikke.
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Tilknytning af indgange:
Indgang 1 + 2 = Pengeautomat 1 
Indgang 3 + 4 = Pengeautomat 2
Indgang 5 + 6 = Pengeautomat 3
Indgang 7 + 8 = Pengeautomat 4
Indgangene 1, 3, 5, 7 aktiverer normalt 
portrætkameraet og indgangene 2, 4, 6, 8 
hæveautomatkameraet.

5 Navn Indtast navnet. Navnet er valgfrit.

6 Gem Gemmer indtastningerne.



44 da | Standardkonfiguration Bosch Recording Station Appliance

- | V1 | 2011.10 Installationsvejledning til software Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.5.4 Konfigurer foyerlæser
Menu Indgange og udgange > Faneblad Foyerlæser

Der kan maksimalt tilsluttes fire foyerlæsere til Bosch Recording Station. Hver foyerlæser 
optager én indgang. Anti-skimming af foyerlæseren er muligt.

Bemærk:
Der må ikke konfigureres flere foyerlæsere, end der er tilsluttet.

1 Foyerlæser Klik på fanebladet.

2 Interface: Vælg interface.

3 Type Vælg, hvorvidt der skal konfigureres en indgang.

En foyerlæser tilsluttes indgangen.

En foyerlæser tilsluttes ikke indgangen.

4 Navn Indtast navnet. Navnet er valgfrit.

5 Skimming-beskyttelse Denne funktion registrerer, om der er monteret 
fremmede dele på foyerlæseren, som muliggør 
uautoriseret udlæsning af data fra betalingskortet.
Bemærk:
– Ved aktivering af funktionen står skimming-

indgangen til rådighed som udløser.
– Ved udløsning udføres der en protokol i 

logbogen.
– Hvis funktionen Anmeld foyerlæserfejl også er 

aktiveret, vises der en besked på brugerfladen 
ved udløsning.
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6 Tidsstyring - Indstilling Klik på knappen, hvis du ønsker at indtaste en 
tidsstyring. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan 
angive grundindstillingerne for foyerlæseren (åben, 
automatisk, lukket) og tidsplanen (se også 
Afsnit 4.5.5 Konfigurer foyerlæserens tidsstyring).

7 Spærrede bankkoder Du har mulighed for at spærre bestemte bankkoder, 
hvilket vil sige, at betalingskort efter den her 
indtastede spærring ikke er adgangsberettigede. 
Adgang nægtes af foyerlæseren. Grundindstillingen 
for foyerlæseren skal være indstillet til: Automatisk 
foyerlæser:

Tilføj Indtast den spærrede bankkode i tekstfeltet, og klik 
på knappen. Efter indtastningen gemmes bankkoden i 
listefeltet.
Bemærk:
Ved indtastning er brug af såkaldte wildcards (? eller 
*) tilladt i en hvilken som helst kombination.  
Derved betyder
?: På spørgsmålstegnets plads kan der stå et hvilket 
som helst tegn eller intet tegn.
*: På stjernens plads kan der stå et af følgende tegn 
(ét eller flere tegn) eller ingen tegn (undtagelse: * 
alene betyder, at alle bankkoder er spærrede).

Slet Vælg et element på listen, og klik på knappen. 
Bankkoden slettes fra listefeltet.

8 Anmeld foyerlæserfejl Der vises en besked på brugerfladen, når der 
foreligger en fejl på foyerlæseren. Hvis funktionen 
Skimming-beskyttelse også er aktiveret, vises der 
også en besked ved en skimming-alarm.
Bemærk:
Ved udløsning udføres der en protokol i logbogen.

Ignorer landekoder ved EC-
kort

Udnytter ikke data fra kreditkortet, der anvendes til 
sondring mellem lande. Der er adgang for kort med 
forskellige landekoder.

9 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.5.5 Konfigurer foyerlæserens tidsstyring
Menu Indgange og udgange > Faneblad Foyerlæser > Knap Indstilling

Angiv indstillingerne til tidsstyringen.

1 Tidsstyret foyerlæser Aktiver afkrydsningsfeltet.

2 Grundindstilling: Klik på nedpilen i listefeltet, og angiv, hvilke 
grundindstillinger, foyerlæseren skal have.

3 Du angav grundindstillingen for foyerlæseren i det forrige 
punkt. Aktiver én eller flere af følgende egenskaber efter 
behov, hvis grundindstillingen skal forkortes tidsligt.

Åben foyerlæser: Foyeren er altid åben.

Automatisk 
foyerlæser:

Adgang er kun mulig med et betalingskort eller et kreditkort. 
Betalingskort fra specifikke banker kan blive spærret.

Lukket foyerlæser: Foyeren er altid lukket.

4 Tidsplan: Vælg den tidsplan, hvor tidsforskydning skal være gældende 
(se også Afsnit 4.3 Konfigurer tidsplaner).

5 OK Gemmer indtastningerne.
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4.5.6 Konfigurer indgange fra alarmpaneler
Menu Indgange og udgange > Faneblad AP-indgange

Ved seriel tilslutning af et alarmpanel kan der maksimalt angives 32 indgange, hvis udløsning 
resulterer i en alarmudløser i systemet.
Alle indgange er som standard tilknyttet bestemte linjestatusser, som kan tilpasses specifikt 
via LSN-centralen. Derudover kan alle indgange og adresser tilknyttes AP.

1 AP-indgange Klik på fanebladet.

2 Tilslutningsindstillinger

Interface: Vælg interface.

Baudhastighed: Angiv baudhastighed.

Type: Angiv alarmpanelets type.

3 Type Klik på nedpilen i spalten, og vælg indgangstypen.

Indgangstypen, f.eks. overfald, aktiveres.

Indgangstypen aktiveres ikke.

Bemærk:
Alle indgange er tilknyttet bestemte linjestatusser 
som standard. Denne tilknytning kan ændres ved 
LSN-centraler.

4 Navn Indtast navnet.
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4.5.7 Tilknyt linjestatus til indgangene (ikke Bosch G-serien)
Menu Indgange og udgange > Faneblad AP-indgange > Område Linjestatus > Knap Tilknyt
(se også Afsnit 4.5.6 Konfigurer indgange fra alarmpaneler)

Tilknyt linjestatusserne for et alarmpanel til indgangene.

Tilføj linjestatusser

Fjern linjestatusser:

5 Linjestatus - Tilknyt Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks, som du 
kan få vist og ændre linjestatussens 
standardtilknytning i (se også Afsnit 4.5.7 Tilknyt 
linjestatus til indgangene (ikke Bosch G-serien)).
Bemærk:
Kun muligt ved LSN-centraler.

6 Adresser - Tilknyt Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks, som du 
kan tilknytte indgangen til bestemte AP-adresser i (se 
også Afsnit 4.5.8 Tilknyt adresser til indgangene (ikke 
Bosch G-serien)og Afsnit 4.5.9 Tilknyt adresser til 
indgangene (Bosch G-serien)).

7 Gem Gemmer indtastningerne.

1 Ikke valgte 
linjestatusser:

Vælg linjestatus:

2 << Tilføj Klik på knappen. Linjestatus gemmes i listefeltet Valgte 
linjestatusser.

5 Afslut Afslutter processen. Indtastningen blev gemt.

3 Valgte linjestatusser Vælg linjestatus:

4 >> Fjern Klik på knappen. Linjestatus fjernes fra listefeltet Valgte 
linjestatusser.

5 Afslut Afslutter processen. Indtastningen blev gemt.
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4.5.8 Tilknyt adresser til indgangene (ikke Bosch G-serien)
Menu Indgange og udgange > Faneblad AP-indgange > Område Adresser > Knap Tilknyt
(se også Afsnit 4.5.6 Konfigurer indgange fra alarmpaneler)

Tilknyt adresserne på et alarmpanel (ikke Bosch G-serien) til indgangene.

Tilføj adresser

Fjern adresser:

1 Gruppe:
Alarmindgang:

Indtast modtageradressen i indtastningsfeltet.

2 Gruppe:
Alarmindgang:

Indtast slutadressen i indtastningsfeltet.

3 << Tilføj Klik på knappen. Adresserne gemmes i listefeltet valgte 
adresser:.

6 Afslut Afslutter processen. Indtastningen blev gemt.

4 valgte adresser: Vælg de adresser, du vil fjerne. 

5 >> Fjern Klik på knappen. Adresserne fjernes fra listefeltet valgte 
adresser:.

6 Afslut Afslutter processen. Indtastningen blev gemt.
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4.5.9 Tilknyt adresser til indgangene (Bosch G-serien)
Menu Indgange og udgange > Faneblad AP-indgange > Område Adresser > Knap Tilknyt 
(se også Afsnit 4.5.6 Konfigurer indgange fra alarmpaneler)

Tilknyt adresserne på et alarmpanel af typen Bosch G-serien til indgangene.

1 AP-adresser Aktiver afkrydsningsfelterne til de AP-adresser, som du vil 
knytte indgangen til.

2 OK Gemmer indtastningerne.
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4.5.10 POS-Konfigurer indgange
Menu Indgange og udgange > Faneblad POS-indgange

Aktivering af en POS-server (POS = point of sale) sker via IP-netværket (LAN). For at gøre 
dette skal IP-adressen til Bosch Recording Station være konfigureret i POS-serveren. Der er 
maks. 64 POS-indgange til rådighed på Bosch Recording Station. Ved aktivering af faste 
transaktioner på POS-stederne, sker der en automatisk billedoptagelse.

1 POS-indgange Klik på fanebladet.

2 Portnummer: Indtast portnummeret til Bosch Recording Station, 
som IP-serveren sender dataene til.
Bemærk:
Portnummeret i konfigurationen af Bosch Recording 
Station skal stemme overens med det portnummer, 
der er angivet på POS-serveren.

3 Dataoprettelse Viser, hvordan den datastrøm, der sendes fra POS-
serveren til Bosch Recording Station, er oprettet. Der 
kan maks. anvendes 10 datafelter som 
adskillelseskriterier. Der kan maks. anvendes 
100 tegn pr. datafelt.

4 Behandler... Klik på knappen. En dialogboks åbnes, hvori du kan 
konfigurere datafelttypen og den tilhørende start- og 
slutposition i datastrømmen.
Bemærk:
Marker først den linje, der skal bearbejdes under 
Dataoprettelse.
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5 Aktiver indgang Klik på pilen. Listen over tilgængelige datafelter vises. 
Listen indeholder alle datafelter, der vises under 
Dataoprettelse.
Vælg navnet på datafeltet, og angiv værdien i 
tekstfeltet nedenunder, der udløser en 
billedoptagelse i POS-serverens datastrøm. Flere 
værdier skilles ad med semikolon.

6 Deaktiver indgang Klik på pilen. Listen over tilgængelige datafelter vises.
Vælg navnet på datafeltet, og angiv værdien i 
tekstfeltet nedenunder, der afslutter en 
billedoptagelse i POS-serverens datastrøm. Flere 
værdier skilles ad med semikolon.

7 Datafelt med 
terminalnummerinformation:

Klik på pilen. Listen over tilgængelige datafelter vises.
Vælg navnet på det datafelt, der beskriver 
terminalnummeret (f.eks. kassenummer).

8 Type Vælg, hvorvidt der skal aktiveres en indgang.

Indgang skal benyttes til udløsning af 
billedoptagelsen.

Indgang skal ikke benyttes til udløsning af 
billedoptagelsen.

9 Navn Placer markøren i spalten, og indtast et navn til 
indgangen.

10 Terminalnummer Indtast det nummer på terminalen, der er tildelt POS-
indgangen på Bosch Recording Station.

11 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.5.11 ATM/POS-Konfigurer indgange
Menu Indgange og udgange > Faneblad ATM/POS - Indgange

 ATM/POS-Bridge anvendes til tilslutning af kassesystemer og pengeautomater. Der kan maks. 
tilsluttes 8 ATM/POS-Bridges med henholdsvis 4 pengeautomater til Bosch Recording Station. 
Tilslutningen sker via IP-netværket (LAN).

1 ATM/POS - Indgange Klik på fanebladet.

2 Apparater: Vælg den tilsvarende enhed.

3 IP-adresse: Indtast IP-adressen til ATM/POS-Bridge.

4 Apparaternes portnummer: Indtast portnummeret til ATM/POS-Bridge.

5 Portnummer: Indtast portnummeret til Bosch Recording Station.

6 Dataoprettelse: Viser, hvordan den datastrøm, der sendes fra ATM/
POS-Bridge til Bosch Recording Station, er oprettet. 
Der kan maks. anvendes 10 datafelter som 
adskillelseskriterier. Datastrømmens størrelse er 
begrænset til 7 kilobyte.
Bemærk:
Afkrydsningsfelterne gør det muligt at aktivere hvert 
enkelt datafelt. Hvis der ikke er markeret et 
afkrydsningsfelt, skrives hele datastrømmen i det 
første datafelt.
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7 Behandler... Klik på knappen. En dialogboks åbnes, hvori du kan 
konfigurere datafelttypen og den tilhørende start- og 
slutposition i datastrømmen.
Bemærk:
Marker først den linje, der skal bearbejdes under 
Dataoprettelse:.

8 Type Vælg, hvorvidt der skal aktiveres en indgang.
Bemærk:
Indgang 1 = ATM/Pos-enhed 1
Indgang 2 = ATM/Pos-enhed 2
Indgang 3 = ATM/Pos-enhed 3
Indgang 4 = ATM/Pos-enhed 4

Indgang skal benyttes til udløsning af 
billedoptagelsen.

Indgang skal ikke benyttes til udløsning af 
billedoptagelsen.

9 Navn Placer markøren i spalten, og indtast et navn til 
indgangen.
Bemærk:

10 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.5.12 Konfigurer I/O-modul
Menu Indgange og udgange > Faneblad I/O-modul

På en Bosch Recording Station kan der maks. aktiveres 8 I/O-moduler. Følgende I/O-moduler 
kan aktiveres:
– ADAM-6017 (0 indgange, 2 relæer)
– ADAM-6018 (0 indgange, 8 relæer)
– ADAM-6022 (2 indgange, 2 relæer)
– ADAM-6024 (2 indgange, 2 relæer)
– ADAM-6050 (12 indgange, 6 relæer)
– ADAM-6050-W (12 indgange, 6 relæer)
– ADAM-6051 (12 indgange, 2 relæer)
– ADAM-6051-W (12 indgange, 2 relæer)
– ADAM-6052 (8 indgange, 8 relæer)
– ADAM-6055 (18 indgange, 0 relæer)
– ADAM-6060 (6 indgange, 6 relæer)
– ADAM-6060-W (6 indgange, 6 relæer)
– ADAM-6066 (6 indgange, 6 relæer)

1 I/O-moduler Klik på fanebladet.

2 Apparater: Vælg I/O-modul.

3 IP-adresse: Indtast IP-adressen for I/O-modulet.

4 Enhedstype: Vælg type.

5 Type Vælg, hvorvidt der skal aktiveres en indgang.

Indgang skal benyttes til udløsning af 
billedoptagelsen.

Indgang skal ikke benyttes til udløsning af 
billedoptagelsen.
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6 Navn Indtast navnet på indgangen.

7 Type Vælg, hvorvidt der skal aktiveres en indgang.

Der skal benyttes relæer til udløsning af 
billedoptagelsen.

Der skal ikke benyttes relæer til udløsning af 
billedoptagelsen.

8 Navn Indtast navnet på relæet.

9 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.6 Konfigurer alarmbehandling
Menu Alarmbehandling

I denne dialogboks har du mulighed for at fastsætte såkaldte jobs til hver enkelt tidsplan. Med 
jobs forstås handlinger fra indgange og kameraer, som startes med bevægelsesdetektering 
eller referencebilledsammenligning.
Følgende handlinger er mulige:
– Start af en alarmoptagelse
– Styring af en relæudgang
– Styring af maks. fire domekameraer og justerbare kameraer
– E-mail-underretning

1 Job

Tilføj Tilføjer et nyt job. Navnet på et nyt job nummereres 
fortløbende og kan omdøbes.

Fjern Fjerner et job. Herved skal jobbet markeres.

Omdøb Navnet på et job kan ændres. Herved skal jobbet markeres.

2 Udløser Vælg de indgange eller kameraer med bevægelsesdetektering 
eller referencebilledsammenligning i listefeltet, hvis 
udløsning starter jobbet.
Som udløser vises:
– Alle typer indgange
– JPEG-IP-kameraer og MPEG4/H.264-IP-kameraer med 

bevægelsesdetektering/referencebilledsammenligning
– Skimming-beskyttelse af foyerlæseren
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og Alle valgte indgange og kameraer skal udløses, for at jobbet 
kan startes.

eller Kun én indgang eller ét kamera skal udløses, for at jobbet kan 
startes.

3 Dag - Nat - Weekend Vælg tidsplanen. Jobbet tildeles denne tidsplan.
Bemærk:
Der vises kun tidsplaner, der blev konfigureret i menuen 
Tidsplaner.
Bemærk:
Med knappen Kopier indstillinger til andre tidsplaner... er 
det hurtigt muligt at kopiere job i andre tidsplaner.

4 Alarmoptagelsesliste De indgange eller kameraer, der er valgt under Udløser, 
udløser en alarmoptagelse for kameraer, der befinder sig i 
listen.

Rediger... Klik på knappen. Der åbnes en dialogboks. Vælg de kameraer, 
hvor alarmoptagelse skal finde sted.

beskyt 
alarmoptagelser

Aktiver afkrydsningsfeltet. Alarmoptagelserne beskyttes mod 
overskrivelse (inkl. foralarmbilleder).
Bemærk:
Beskyttede data slettes kun automatisk efter et bestemt antal 
dage, hvis indstillingerne Slet gamle data og Slet beskyttede 
data er aktiveret i menuen Optagelsesindstillinger. Manuel 
sletning er også mulig i brugerfladen.

5 Relæstyring Angiv det relæ, der skal styres.

Aktiver Aktiverer det relæ, der skal styres.

Relæ: Vælg det relæ, der skal styres.

Handling: Vælg relæets egenskaber.
Relæernes egenskaber:
– Hændelsesstart: I begyndelsen af en hændelse aktiveres 

relæet i 1 sekund.
– Hændelsesafslutning: I slutningen af en hændelse 

aktiveres relæet i 1 sekund.
– Følg begivenhed: Relæet aktiveres i begyndelsen af en 

hændelse. Denne tilstand bevares under hændelserne og 
går derefter tilbage til den oprindelige tilstand i 
slutningen af hændelsen.

– Følg optagelse: Relæet aktiveres i begyndelsen af en 
hændelse og går først i slutningen af alarmoptagelsen 
(inkl. opfølgningstid til alarm) tilbage til den oprindelige 
tilstand.
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6 Domekamerastyring Et job kan maks. styre 4 domekameraer og justerbare 
kameraer.
Aktiver afkrydsningsfeltet for de pågældende dele. Vælg 
derefter det kamera, der skal styres i listefelterne og en gemt 
position eller kommando.
Bemærk:
Der kan kun styres forskellige domekameraer og justerbare 
kameraer.
De gemte positioner og kommandoer skal konfigureres under 
IP-kameraer og koder > Kamera Tilføj / Ændre > 
Domeindstillinger.

7 E-mail-underretning Efter udløsning af et job kan der sendes en e-mail til 
underretning.

Aktiver Aktiverer e-mail-underretningen.

Modtager: Indtast modtagerens e-mail-adresse.
Bemærk:
Flere e-mail-adresser skal adskilles med semikolon.

Konfigurer e-mail... Efter klik på kontakten åbnes opsætningen til e-mail-serveren. 
Indtast derefter sendernavn, e-mail-adresse, brugernavn osv.

8 Kopier indstillinger til 
andre tidsplaner...

Kopierer det valgte job med alle dets indstillinger i andre 
tidsplaner.
Vælg et jobnavn, og klik på knappen. Der åbnes en 
dialogboks, hvor du kan vælge tidsplanerne.

9 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.7 Konfigurer opsætning af e-mail-server
Menu Alarmbehandling > Knap Konfigurer e-mail...
eller
Menu Fejlvideresendelse og SNMP > Knap E-mailserver

E-mail kan sendes med eller uden tilslutning til SMTP-serveren.

Bemærk:
– Tilføjelse af en e-mail-modtager ved alarmbehandling, se Afsnit 4.6 Konfigurer 

alarmbehandling
– Tilføjelse af en e-mail-modtager ved fejlvideresendelse, se Afsnit 4.14.1 Tilføj en 

modtager/rediger en modtagers data

1 Afsendernavn: Indtast navnet på afsenderen. Navnet vises som afsendernavn 
hos e-mail-modtageren.

2 E-mailadresse: Indtast afsenderens e-mail-adresse.

3 SMTP-server: Angiv navn eller IP-adresse på SMTP-serveren (E-mail-server).

4 SMTP-port: Indtast nummeret på SMTP-porten (standardværdi = 25).

5 Med tilslutning til 
SMTP-server

En e-mail-forsendelse sker kun, hvis afsenderen er berettiget 
til det. I dette tilfælde kontrollerer SMTP-serveren afsenders 
autorisation.

6 Brugernavn: Indtast brugernavnet til adgang til SMTP-serveren.

7 Adgangskode: Indtast adgangskoden til SMTP-serveren.

8 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.8 Konfigurer Fjernstationen
Menu Fjernstationer

I denne dialogboks angives fjernstationerne til din egen brugerkonsol (lokal computer), så du 
kan oprette forbindelse til denne fjernstation længere fremme i konfigurationsforløbet.

1 Lokale indstillinger Angiv følgende indstillinger for din egen brugerkonsol.

Modem/ISDN: Vælg modem eller ISDN-kort.
Bemærk:
For at gennemføre konfigurationen til en modemforbindelse 
skal der være tilsluttet et RAS-aktiveret modem og en RAS-
tjeneste.

Antal B-kanaler: Angiv antallet af B-kanaler.

Accepter indgående 
opkald (til standard-
bruger)

Indgående opkald må modtages af standardbrugere.

Adgangskode ... Indtastning af den adgangskode, der giver tilladelse til at 
vælge fjernstationer.

Info... Hvis der ikke er tilsluttet et RAS-aktiveret modem, eller hvis 
der ikke er installeret en RAS-tjeneste, vises symbolet 
Bemærk og en knap med yderligere oplysninger.

2 Fjernstationer Her kan der oprettes nye fjernstationer. De fjernstationer, der 
allerede er tilgængelige, vises i listefeltet.
Bemærk: I listefeltet vises endvidere spalten Ringe 
båndbredde, hvis dette er konfigureret i fjernstationerne.

Ny Opretter en ny fjernstation. Foretag angivelser i den 
dialogboks, der åbnes.
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Rediger Indstillingerne til de fjernstationer, der allerede er oprettet, 
kan ændres.
Vælg fjernstationen i oversigten i dialogboksens nederste del, 
og klik på knappen.

Slet Sletter forbindelsen til en fjernstation.
Vælg den fjernstation, du vil slette, i oversigten i 
dialogboksens nederste del, og klik på knappen.

3 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.9 Konfigurer alarmoverførsel
Menu Alarmoverførsel

I denne dialogboks har du mulighed for at fastsætte såkaldte job til alarmoverførsler. Med 
jobs forstås handlinger fra indgange og kameraer, som startes med bevægelsesdetektering 
eller referencebilledsammenligning.
I tilfælde af alarm oprettes der forbindelse fra det alarmgivende sted til en konfigureret 
fjernstation.

1 Job

Tilføj Tilføjer et nyt job. Navnet på et nyt job nummereres 
fortløbende og kan omdøbes.

Fjern Fjerner et job. Herved skal jobbet markeres.

Omdøb Navnet på et job kan ændres. Herved skal jobbet markeres.

2 Udløser Vælg de indgange eller kameraer med bevægelsesdetektering 
eller referencebilledsammenligning i listefeltet, hvis 
udløsning starter jobbet.
Som udløser vises:
– Alle typer indgange
– JPEG-IP-kameraer og MPEG4/H.264-IP-kameraer med 

bevægelsesdetektering/referencebilledsammenligning
– Skimming-beskyttelse af foyerlæseren
Bemærk:
Udløseren til kameraer med bevægelsesdetektering vises 
først efter konfiguration af kameraerne (se 
Afsnit 4.2.5 Konfigurer JPEG IP-kameraer og 
Afsnit 4.2.3 Konfigurer MPEG4/H.264 IP-kameraer 
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og Alle valgte indgange og kameraer skal udløses, for at jobbet 
kan startes.

eller Kun én indgang eller ét kamera skal udløses, for at jobbet kan 
startes.

3 Dag - Nat - Weekend Vælg tidsplanen. Jobbet tildeles denne tidsplan.
Bemærk:
Der vises kun tidsplaner, der blev konfigureret i menuen 
Tidsplaner.

4 Autorisationsniveau Vælg autorisationsniveauet.
Bemærk:
Navnet på autorisationsniveauet og adgangskoden til 
forbindelsen tilhørende autorisationsniveauet skal stemme 
overens i den lokale station og i den fjernstation, hvortil 
alarmoverførslen foretages. De enkelte optagelser fra 
autorisationsniveauet, f.eks. frigivne kameraer, relæer m.m. 
kan dog være forskellige. Ved opringning til fjernstationen 
rekvireres derefter autorisationsniveauets frigivelse i 
fjernstationen.
Aktiver autorisationen til alarmoverførsel i menuen 
Autorisationsniveauer.

5 Kameraer Vælg de kameraer, hvis billeder skal overføres til 
fjernstationen.

6 Fjernstationer: Listefeltet indeholder alle de fjernstationer, der kendes i 
systemet.
Vælg fjernstationen og eventuelt én eller flere 
erstatningsfjernstationer, som der foretages en 

alarmoverførsel til, og klik på  . Fjernstationen gemmes i 
listefeltet Alarmmodtager.

7 Alarmmodtager Listefeltet indeholder de fjernstationer, der skal foretages 
alarmoverførsel til.
Bemærk:
De åbne fjernstationer bliver behandlet af systemet fra oven 
og ned. Det vil sige, at den fjernstation, der først skal vælges, 
skal stå øverst på listen. Erstatningsfjernstationer, som 
vælges, når der ikke kan oprettes forbindelse til den første 
fjernstation, står nedenunder. Rækkefølgen bestemmer du 

med knapperne  og .

8 Forbindelsen kan kun 
afbrydes af 
modtagersystemets 
bruger

Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis kun brugeren af 
modtagersystemet må afslutte forbindelsen.
Ellers er der forbindelse i hele den tid hændelsen foregår.

9 Kopier indstillinger til 
andre tidsplaner...

Kopierer det valgte job med alle dets indstillinger i andre 
tidsplaner.
Vælg et jobnavn, og klik på knappen. Der åbnes en 
dialogboks, hvor du kan vælge tidsplanerne.

10 Gem Gemmer indtastningerne.
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Bemærk:
Ved en hændelse kan der ringes op til flere fjernstationer på samme tid. Til dette formål skal 
der være oprettet flere job.
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4.10 Konfigurer tidsstyret eksport af video
Menu Tidsstyret eksport af video

I denne dialogboks har du mulighed for at fastsætte såkaldte job til tidsstyret eksport af 
video.

1 Job

Tilføj Tilføjer et nyt job. Navnet på et nyt job nummereres 
fortløbende og kan omdøbes.

Kopier Et eksisterende job kopieres. Herved skal jobbet markeres.

Fjern Fjerner et job. Herved skal jobbet markeres.

Omdøb Navnet på et job kan ændres. Herved skal jobbet markeres. 
Navnet må ikke indeholde specialtegn.

2 Kameraer Vælg de kameraer, hvis billeder eksporteres.

3 Eksport af video Pr. dag kan der maks. eksporteres 160 GB via et 1 gigabit-
netværk.
Følgende forudsætninger skal være opfyldt under eksport:
– I livetilstand vises der ikke mere end 16 kameraer.
– Ingen søgning i databasen.
– Ingen afspilning af optagede billeder.

Antal dage der skal 
eksporteres:

Indtast antallet af de dage, der er passeret og skal 
eksporteres.
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Eksempler på en tidsstyret eksport af video
Eksemplerne skal vise tidsrummet for billedeksporten.

Eksempel 1:

Tilhørende eksporttidsrum:

Eksempel 2:

Tilhørende eksporttidsrum:

Eksporter aktuel dag Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis den aktuelle dag skal 
eksporteres.
Bemærk:
Billederne fra den aktuelle dag eksporteres kun frem til det 
tidspunkt, hvor jobbet udføres. Endnu ikke gemte billeder fra 
denne dag eksporteres ikke.

4 Dag og tid Vælg de dage, hvor der skal foretages overførsel.

Tid: Indtast klokkeslættet for overførslen.

5 Måldrev Vælg måldrevet.

Opdater Åbner en dialogboks til valg af destinationsstien.

Nyt netværksdrev Tilføjer et nyt netværksdrev.

Afbryd netværksdrev Fjerner et netværksdrev.

6 Gem Gemmer indtastningerne.

Antal dage der skal eksporteres:
Eksporter aktuel dag
Søndag

Klokkeslæt: 11:00:00 (= start på eksport)

Torsdag Fredag Lørdag Søndag
00:00:00 11:00:00 Begyndelse på eksportprocessen

Eksportens varighed

Billedernes eksporttidsrum Afslutning på eksportprocessen 
og afslutning på eksporterede 
data

Antal dage der skal eksporteres:
Eksporter aktuel dag
Søndag

Klokkeslæt: 11:00:00 (= start på eksport)

Torsdag Fredag Lørdag Søndag
00:00:00 11:00:00 Begyndelse på eksportprocessen

Eksportens varighed

Afslutning på eksportprocessen

Billedernes eksporttidsrum Afslutning på eksporterede data
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4.11 Angiv autorisationsniveauer
Menu Autorisationsniveauer

I denne menu kan du oprette forskellige grupper af rettigheder, hvis du råder over 
administratorrettigheder. På disse såkaldte autorisationsniveauer kan du fastsætte, hvilke 
autorisationer en bruger har i systemet.

1 Ny Angiver et nyt autorisationsniveau.
Klik på knappen, og indtast navnet i indtastningsfeltet.
Bemærk:
– Autorisationsniveauet Administrator har alle 

autorisationer.
– En bruger med autorisationsniveauet Udvidet må kun 

oprette brugere, der har et lavere eller tilsvarende 
autorisationsniveau som en bruger med 
autorisationsniveauet Normal.

2 Slet Sletter et eksisterende autorisationsniveau.

3 Adgangskode til 
forbindelse

Efter klik på kontakten åbnes en dialogboks. Indtast 
adgangskoden til forbindelsen.
Bemærk:
For at kunne oprette en forbindelse skal adgangskoden til 
forbindelsen stemme overens med adgangskoden til 
fjernstationen.



Bosch Recording Station Appliance  Standardkonfiguration | da 69

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installationsvejledning til software - | V1 | 2011.10

4 Vælg brugergruppe... Der åbnes en dialogboks. Vælg en brugergruppe for LDAP-
serveren.
Når valget er bekræftet, er denne brugergruppe (i LDAP-
serveren) tilknyttet autorisationsniveauet i Bosch Recording 
Station.
Se også Afsnit 4.11.1 Vælg en brugergruppe til en LDAP-server.

5 Aktiver elementernes afkrydsningsfelter (kameraer, relæer), 
der står til rådighed for en bruger med dette 
autorisationsniveau. Ved domekameraer og justerbare 
kameraer vises der en 2. spalte med afkrydsningsfelter.
Bemærk:
Det er muligt at vælge elementerne flere gange. Klik derefter 
på et afkrydsningsfelt. Alle afkrydsningsfelter for spalten 
aktiveres eller aktiveres ikke.
Afkrydsningsfelterne foran elementerne betyder:

: I livetilstand får brugeren kun vist de kameraer og relæer, 
som afkrydsningsfeltet er aktiveret ved.

: I livetilstand kan brugeren kun styre de domekameraer 
og justerbare kameraer, hvor afkrydsningsfeltet er aktiveret.
Bemærk:
Bosch Recording Station har IP-kameraer, der allerede er 
konfigureret. Hvis der oprettes nye kameraer, skal adgangen 
for alle adgangsberettigede brugere konfigureres 
efterfølgende.

6 Vælg gennem aktivering af afkrydsningsfelterne 
autorisationsniveauets adgangsrettigheder.
Bemærk:
Det er muligt at vælge elementerne flere gange. Klik derefter 
på et afkrydsningsfelt. Alle afkrydsningsfelter for spalten 
aktiveres eller aktiveres ikke.
Derved betyder de aktiverede afkrydsningsfelter for 
elementerne:

: I afspilningstilstand får brugeren kun vist de kameraer, 
der er aktiveret afkrydsningsfelter for.

: De lagrede billeder med ekstra data (f.eks. dato, 
klokkeslæt, KBA-data) kan søges, vises, evalueres, kopieres 
og udskrives.

: De gemte billeder i de respektive kameraer kan slettes.

7 Konfiguration Angiver, hvilken funktion i konfigurationen af Bosch 
Recording Station, der kan udføres af en bruger med dette 
autorisationsniveau. Aktiver afkrydsningsfeltet ud for den 
tilsvarende funktion.
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8 Eksporter video Tillader brugere med dette autorisationsniveau at eksportere 
videobilleder.
Bemærk:
Ved de tre foruddefinerede autorisationsniveauer kan eksport 
af billeder ikke deaktiveres.

9 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.11.1 Vælg en brugergruppe til en LDAP-server
Menu Autorisationsniveauer > Knap Vælg brugergruppe...
Brugen af LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) gør det i netværksforbundne 
Bosch Recording Station'er muligt at åbne centrale oplysninger som f.eks. brugergrupper, 
brugere, adgangskoder osv. fra en server, så de kan anvendes i Bosch Recording Station'er.
Fordelen ved det er:
– Netværkets brugere skal ikke længere konfigureres på hver Bosch Recording Station, 

men skal kun konfigureres en gang på LDAP-serveren.
– Det er nemt at skifte en brugers autorisationsniveau, ved at ændre brugerens 

gruppetilhørsforhold. Ændringen af gruppetilhørsforholdet foregår kun på LDAP-
serveren.

– Tilføjelse af nye brugere og sletning af tidligere brugere foregår kun på LDAP-serveren.
– Lokale brugere kan suppleres. De oprettes fremover i hvert system.
Før du kan foretage de nedenstående indstillinger, skal de enkelte grupper og deres 
medlemmer oprettes på LDAP-serveren. Disse grupper bliver derefter tilknyttet 
autorisationsniveauerne i Bosch Recording Station. Konfigurationen af LDAP-serveren foregår 
som regel ikke via administratoren Bosch Recording Station, men via systemadministratoren.
For at kunne udføre de følgende indtastninger skal du have hjælp af din systemadministrator.

Bemærk:
Angiv alle stier så nøjagtigt som muligt. Derved forkortes søgningen på LDAP-serveren. 
Søgningstiden afhænger af databasens størrelse og kan vare op til flere minutter.
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LDAP-server-
indstillinger

1 LDAP-server*: Navn eller IP-adresse på LDAP-serveren.

2 Port*: Port-nummeret på LDAP-serveren.(Standard: ikke krypteret = 
389; krypteret = 636)

3 Aktiver kryptering Til krypteret dataoverførsel.

4 LDAP-basis for 
bruger*:

Entydigt navn (DN = distinguished name) på LDAP-stien, 
hvorigennem brugersøgningen skal foregå.
Eksempel: 
Bed systemadministratoren om det entydige navn (DN) på 
din LDAP-Basis.
Du kan f.eks. få følgende DN:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Filter til bruger*: Filter til at søge efter entydige navne for brugere.
Anmod din systemadministrator om filteret, der skal bruges 
til at finde en bruger med bruger-id'et xy i LDAP-serveren.
Til brugeren  xy får du eksempelvis det følgende filter:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
Udskift xy med %username% og angiv filteret.

6 LDAP-basis for 
grupper*:

LDAP-stiens entydige navn, hvor søgning efter grupper skal 
finde sted.

7 Filter ved søgning 
efter 
gruppemedlemmer*:

Filter ved søgning efter gruppemedlemmer i en gruppe.
Eksempel:
Anmod systemadministratoren om filteret til at finde 
brugeren xy med vedkommendes DN (f.eks. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) i 
LDAP-serveren. 
Du får eksempelvis følgende sti:
(&(objectclass=group)(member=DN).
Udskift DN med %usernameDN%, og angiv stien.

Proxy-bruger

8 Brugernavn (DN)*: Proxy-brugerens entydige navn.

9 Adgangskode*: Proxy-brugerens adgangskode.

10 Test Kontrollerer om Proxy-brugeren har adgang til LDAP-
serveren.

Kontroller brugerens 
godkendelse 
gruppetilhørsforhold

11 Brugernavn: Brugerens logon-id, f.eks. userB. DN skal ikke indtastes her.

12 Adgangskode: Brugeradgangskode.

13 Test Kontrollerer, om bruger-id og adgangskode er korrekt.

14 Gruppe (DN): Entydigt gruppenavn. Benyttes til at kontrollere 
gruppetilhørsforhold for en bruger.

15 Test Kontrollerer brugerens gruppetilhørsforhold.

Valg af brugergruppe
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16 Filter til grupper: Filter til bruger ved søgen efter brugergrupper.
Anmod systemadministratoren om filteret til at finde 
brugergruppen i LDAP-serveren.
Du får eksempelvis følgende sti:
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Indtast filteret.

17 Søg efter 
brugergrupper

Når du har klikket på dem, søges der efter de brugergrupper i 
LDAP-Serveren, i hvilke brugeren er medlem.

18 Eksisterende 
brugergruppe:

I listefeltet vises brugergrupperne.Vælg den pågældende 
brugergruppe.

19 OK Brugergruppen overføres til menuen Autorisationsniveauer.
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4.12 Konfigurer bruger
Menu Bruger

For at beskytte adgang til systemkomponenter og -data kan betjeningsprocedurer forbeholdes 
de brugere, der er tilmeldte. Til dette formål tildeles brugeren et autorisationsniveau til det 
arbejde, vedkommende har udført (se også Afsnit 4.11 Angiv autorisationsniveauer).
Vær opmærksom på følgende:
– Antallet af tilmeldte brugere er ikke begrænset.
– Brugeradgangskoden gælder kun til logonprocedure for en lokal bruger.
– Autorisationsniveauet Administrator kan kun autoriseres af administratorer.

OPLYSNING! 
Sørg altid for, at brugere med autorisationsniveauet Administrator er beskyttet med 
adgangskode. Sørg for, at adgangskoden kun kendes af personer med ansvar for dette system.

1 Ny Opretter en ny bruger.
Klik på Ny, og indtast et brugernavn i feltet Navn:.

2 Slet Sletter et eksisterende brugernavn.
Vælg det brugernavn, du vil slette, i oversigten i 
dialogboksens nederste del, og klik på Slet.

3 Navn: Brugernavn. Her kan du enten angive et nyt brugernavn eller 
ændre et eksisterende.

4 Adgangskode Klik på knappen, og indtast brugerens adgangskode. Bekræft 
indtastningen.

5 Autorisationsniveau: Klik på nedpilen i listefeltet, og angiv autorisationsniveauet.
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6 Dobbelt autorisation Aktiver den funktion, der gør, at en bruger kun kan logge sig 
på systemet sammen med en anden bruger.

7 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.13 Konfigurer sikkerheds- og netværksindstillinger
Menu Sikkerhed og netværk

I denne dialogboks har du mulighed for at foretage ændringer i sikkerhedsindstillingerne som 
f.eks. browseradgang og kryptering ved netværksforbindelser.

1 Sikkerhedsindstillinge
r

Tillad browser-adgang 
uden tilslutning

Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du vil tillade adgang til 
systemet via browser (uden tilslutning).
Bemærk:
Funktionen er ikke tilgængelig ved standardtilslutninger, men 
kun ved selvoprettede HTTP-tilslutninger.

Autoriseret bruger: Vælg den bruger i listefeltet, hvis autorisationsniveau skal 
bruges til adgang.

Alle 
autorisationsniveauer 
skal kunne afslutte 
videosystemet

Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at alle brugere skal 
kunne afslutte systemet.
Bemærk: I standardindstillingen er det kun administratoren, 
der har autorisation til at afslutte systemet.

Tillad 
fjernkonfiguration

Tillader en fjernkonfiguration af Bosch Recording Station. 
Aktiver afkrydsningsfeltet til dette formål.

2 Netværksadapter: Vælg netværksadapteren.

3 Overførselshastighed

Begræns 
overførselshastighed

Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker at begrænse 
overførelseshastigheden.

Sendehastighed: Vælg sendehastigheden for forbindelser mellem Bosch 
Recording Station og Bosch Recording Station og browser.
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Modtagelseshastighe
d:

Vælg modtagelseshastigheden.

4 UDP-tunnel (til 
firewallomgivelser)

Muliggør netværksforbindelser mellem computere med Bosch 
Recording Station'er via en enkelt port.

Aktiver UDP-tunnel Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du vil tillade en 
netværksforbindelse mellem computere med Bosch 
Recording Station'er via en fast port.

Portnummer: Angiv et portnummer, som endnu ikke er anvendt i netværket. 
Portnummeret skal være ens for Bosch Recording Station-
optageren og Bosch Recording Station-modtageren.
Bemærk:
Denne port skal være aktiveret i netværket. Computerens 
Windows-firewall skal være deaktiveret.

Aktiver 
overførselskryptering

Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis der skal foretages en 
krypteret dataoverførsel. 

Hemmelig kode: Indtast en hemmelig kode på mindst 10 tegn. Den hemmelige 
kode skal være den samme på begge computere.

5 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.14 Konfigurer fejlvideresendelse
Menu Fejlvideresendelse og SNMP

I tilfælde af forstyrrelser, f.eks. eksterne steder over netværk (= net send) SMS, e-mail eller 
batchfil, vises der muligvis meddelelser. Overførslen af fejl gælder også fejlrelæerne.

1 Underretning Angiv her de pågældende steder.

Tilføj Åbn en dialogboks. Der kan tilføjes en ny modtager, der 
informeres i tilfælde af en fejlfunktion.
Bemærk: Computernavnet må ikke indeholde specialtegn. 
Messenger-tjenesten hos modtageren skal køre.

Ændre Åbner en dialogboks. Indstillingerne til de modtagere, der 
allerede er oprettet, kan ændres.
Vælg modtageren i oversigten, og klik på knappen.

Fjern En eksisterende modtager kan fjernes fra meddelelseslisten.
Vælg modtageren i oversigten, og klik på knappen.

Test Kontrollerer forbindelsen til modtageren.
Vælg modtageren i oversigten, og klik på knappen.

2 Indstillinger Indtast her indstillingerne til e-mail-serveren og SMS-
tjenesten.

E-mailserver Efter klik på kontakten åbnes opsætningen til e-mail-serveren. 
Indtast derefter sendernavn, e-mail-adresse, brugernavn osv.

SMS-tjeneste Efter klik på knappen åbnes konfigurationen af SMS-
tjenesten. Angiv indstillinger i SMS-konfigurationen til valgfri 
parametre og modemmer, sendemuligheder osv.

3 Fejlrelæ Vælg relæet, der har udløst en fejlvideresendelse.
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Følgende hændelser fører til en fejlvideresendelse:
– Kameraet leverer intet videosignal
– Logbogen kan ikke oprettes eller skrives i
– Billederne kunne ikke optages fra databaseserveren
– Databaseserveren kunne ikke startes
– Harddiskudfald: Drev X deaktiveret, alle drev X deaktiveret
– Harddisken er fuld (beskyttede data)
– Intern databasefejl
– Enheden kunne ikke startes
– Fejl ved tidsstyret eksport af video
– Referencebilledsammenligning mislykkedes

4.14.1 Tilføj en modtager/rediger en modtagers data
Menu Fejlvideresendelse og SNMP > Knap Tilføj eller Knap Ændre
Her indtastes den modtager, der skal kontaktes i tilfælde af forstyrrelser.

Underretning via netværk:

Underretning via e-mail:

4 SNMP Bosch Recording Station sender via SNMP (Simple Network 
Management Protocol) tilstandsbeskeder om kameraer, 
relæer, indgange og databasen til en SNMP-modtager.
Se også Afsnit 4.15.1 MIB-liste til SNMP og 
Afsnit 4.15.2 Underretning via SNMP
Bemærk:
Meddelelser via relæer, indgange og database kan aktiveres 
og deaktiveres. Kamerameddelelser kan ikke deaktiveres.

Modtager 1: IP-adresse eller computernavn på 1. modtager.

Modtager 2: IP-adresse eller computernavn på 2. modtager.

SNMP GET Port: Nummer på den port, via hvilken indgangenes, relæernes og 
kameraernes status kan åbnes.

Tilstandsmeddelelse: Viser de tilstande, der udløser en SNMP-besked. Vælg 
tilsvarende afkrydsningsfelt for at aktivere.

5 Gem Gemmer indtastningerne.

Overførselstype: Vælg overførselstypen Netværk (= net send).

Computernavn/IP-
adresse

Angiv computernavnet eller IP-adressen på modtageren.
Bemærk:
Computernavnet må ikke indeholde specialtegn. Messenger-
tjenesten hos modtageren skal køre.

OK Gemmer indtastningerne.

Overførselstype: Vælg overførselstypen E-mail.

E-mailadresse Indtast modtagerens e-mail-adresse.

OK Gemmer indtastningerne.
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Underretning via sms:

Underretning via batchfil:

Overførselstype: Vælg overførselstypen SMS.

Telefonnummer Indtast telefonnummeret på modtageren.

OK Gemmer indtastningerne.

Overførselstype: Vælg overførselstypen Batchfil.

Batchfil Indtast filnavnet, eller klik på skyderen ved siden af, og vælg filen.

OK Gemmer indtastningerne.
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4.15 Konfigurer indstillinger
Menu Indstillinger

I denne dialogboks har du mulighed for at foretage valgfri indstillinger, f.eks. automatisk 
afslutning, Instant Playback og akustiske signaler.

1 Konfigurationsdata

Indlæs Der kan indlæses en ny konfiguration. Den nye konfiguration 
overskriver den forrige.

Gem Konfigurationen kan gemmes på et netværksdrev eller på en 
databærer.
Bemærk:
Af sikkerhedsårsager bør konfigurationen altid gemmes på en 
ekstern databærer.

2 Sprog Vælg sproget for Bosch Recording Station. Ændringerne 
gemmes først, når Bosch Recording Station er blevet 
genstartet.

3 Deaktiver alle 
visninger med mere 
end 9 billedvinduer

Deaktiverer alle knapper på brugerfladen for Bosch 
Recording Station, der viser mere end 9 billedvinduer.

Deaktiver alle 
visninger med mere 
end 4 billedvinduer

Deaktiverer alle knapper på brugerfladen for Bosch 
Recording Station, der viser mere end 4 billedvinduer.

4 Vis billedvindue i 
billedformat 16:9

Viser billedvinduerne med dette sideforhold på brugerfladen.
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5 Vis fjernstationens 
navn i billedvinduets 
titelbjælke

Viser navnet på fjernstationen i titellisten på brugerfladen.

6 Deaktiver 
fuldskærmstilstand

Deaktiverer fuldskærmknappen på brugerfladen for Bosch 
Recording Station. Denne indstilling er nyttig ved en 
berøringsskærm, da det, afhængigt af modellen, ikke er 
muligt at vende tilbage til fuldskærmstilstand.

7 Vinduet til Recording 
Station-programmet 
kan minimeres

Vælg, om brugerfladen skal minimeres. Ændringerne gemmes 
først, når Bosch Recording Station er blevet genstartet.

8 Uddrag virtuelle 
indgange

Viser ikke længere virtuelle alarmindgange på brugerfladen.

9 Tilbagespolningstid 
for tidsforskudt 
afspilning (Instant 
Playback) [sekunder]

Indtast tidsrummet her. Der kan vælges et tidsrum mellem 
2 sekunder og 300 sekunder.
Ved afspilningen (Instant Playback) afspilles de lagrede 
billeder for det valgte kamera tidsforskudt i forhold til 
livebilledet. Du ser således kameraets livebillede og dette 
kameras billede for f.eks. 30 sekunder siden. Afspilning følger 
i realtid.

10 Tid indtil automatisk 
afslutning, når 
systemet ikke 
betjenes [sekunder]

Angiv her tiden, hvorefter der skal udføres automatisk 
afslutning, hvis der ikke foretages noget på systemet.

11 Start Recording 
Station-program med 
Windows-session

Starter automatisk programmet, når Windows startes.

12 Automatisk afslutning Denne funktion anvendes automatisk til at afbryde det lokale 
livebillede og alle ISDN- og netværksforbindelser, som 
tidligere er blevet oprettet selvstændigt af Bosch Recording 
Station, efter et bestemt tidsrum.

Tid til visning af 
advarselsdialogboks 
[sekunder]

Indtast et tidsrum, hvorefter en advarselsdialogboks skal 
vises.
Bemærk:
Advarselsdialogboksen giver dig mulighed for at bevare eller 
afbryde forbindelsen.

Tid til afslutning i 
tilfælde af, at 
advarselsdialogbokse
n ikke besvares 
[sekunder] 

Indtast her et tidsrum, som afbrydelse skal finde sted efter i 
tilfælde af, at en advarselsdialogboks forbliver ubesvaret 
(værdien 0 betyder, at en afbrydelse ikke følger).

13 Alarmbehandling ved 
indgående 
alarmoverførsel

Angiver, hvordan indkommende alarmer kan vises i live- eller 
afspilningstilstand.

Vis alarmkameraer 
automatisk i 
livetilstand

Anfører i livetilstand ved indgående alarmer de kameraer eller 
fjernstationer, der befinder sig i alarmtilstand, på 
enhedslisten. Billederne vises automatisk.
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også i 
afspilningstilstand

I afspilningstilstand sker der ved alarmindgang en omstilling 
til livetilstand. Kameraer eller fjernstationer, der er i 
alarmtilstand, indføres på enhedslisten. Billederne vises 
automatisk.

Akustisk signal Tilknyt et akustisk signal (wav-fil) til indkommende video-
alarmer. Indtast sti og filnavn, eller klik på Søg....

Afspil Afspiller det akustiske signal.

Stop Afslut afspilningen af det akustiske signal.

Automatisk 
alarmoptagelse

Optager automatisk alle indkommende alarmer på Bosch 
Recording Station-modtageren.
Bemærk:
Den automatiske alarmoptagelse vises på brugerfladen.

Indstillinger... Åbn en dialogboks. Indtast nærmere oplysninger vedrørende 
automatisk alarmoptagelse.
Se også Afsnit 4.15.3 Konfigurer automatisk alarmoptagelse

13 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.15.1 MIB-liste til SNMP
MIB-listen (MIB = Management Information Base) viser den hierarkiske opbygning af objekt-id 
(OID = Object IdentifierI), der anvendes for at identificere de enkelte objekter entydigt.
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4.15.2 Underretning via SNMP
Følgende hændelser fører til en underretning:
– Kameraet leverer intet videosignal
– Logbogen kan ikke oprettes eller skrives i
– Databaseserveren kunne ikke startes
– Harddiskudfald: Drev X deaktiveret, drev X ikke deaktiveret
– Harddisken er fuld (beskyttede data)
– Intern databasefejl
– Livebillede og referencebillede er forskellige
– Billede uskarpt
– Billede for mørkt
– Billede for lyst
– Relæ aktiveret
– Relæ ikke aktiveret
– Intern fejlfunktion eller fejl på eksterne harddiske (f.eks. relæfejl er udløst, harddisk er 

fuld
– Indgange aktiveret (alle Bosch Recording Station-indgange)
– Indgange deaktiveret (alle indgange)
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4.15.3 Konfigurer automatisk alarmoptagelse
Menu Indstillinger > Knap Indstillinger...

I denne dialogboks kan du konfigurere de automatiske optagelse af en alarm på en 
fjernstation.

1 Målbibliotek:
Klik på , og vælg den mappe, hvor dataene 
gemmes.

2 Start optagelsen automatisk Aktiver afkrydsningsfeltet for at gemme dataene ved 
alarmindgang automatisk.

3 Overvåg datastørrelse i 
målbiblioteket

Aktiver afkrydsningsfeltet for at overvåge størrelsen af 
de gemte data.

4 Advarselshenvisning ved 
mere end [MB]:

Indtast værdien for datastørrelsen i 
destinationsmappen. Ved overskridelse af værdien 
vises en advarselshenvisning.

5 Overvåg den ledige 
lagerplads i måldrevet

Aktiver afkrydsningsfeltet for at overvåge den ledige 
lagerplads i måldrevet.

6 Fejlmeddelelse ved mindre 
end [MB]:

Indtast værdien for den ledige lagerplads, hvor der 
ved overskridelse skal vises en fejlmeddelelse.

7 Slet gamle data Aktiver afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker at slette 
data.

8 Ældre end [dage]: Angiv antallet af dage, efter hvilke data skal slettes 
automatisk.
Eksempel: "3" betyder, at alle data, der er ældre end 
3 dage, slettes automatisk.

9 OK Gemmer indtastningerne.
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4.16 Aktiver softwarelicenser
Menu Software-licenser

I denne dialogboks kan du aktivere licenspakker. Aktiveringen foretages med en 
licensaktiveringsnøgle.

Bemærk:
Bosch Recording Station-licenspakker leveres med et autorisationsbrev eller en autorisations-
e-mail, der indeholder et autorisationsnummer. Efter installation af softwaren skal de 
aktiveres med en licensaktiveringsnøgle. Se Afsnit 4.16.1 Dialogboks Aktiver licens for at få 
oplysninger om, hvordan du får denne aktiveringsnøgle.

1 Aktiverbare 
licenspakker

Vælg licenspakken, som du vil aktivere.

2 Aktiver... Åbn en dialogboks. Indtast licensaktiveringsnøglen for den 
valgte licenspakke.

3 Aktiverede pakker Viser de aktiverede licenspakker.

4 Frigivne kendetegn Viser kendetegnene, der er aktiveret.

5 Gem Gemmer indtastningerne.
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4.16.1 Dialogboks Aktiver licens
Menu Software-licenser > Dialogboks Licens-aktivering > Vælg licens > Knap Aktiver...
eller
Konfigurationsassistent > Dialogboks Licens-aktivering > Vælg licens > Knap Aktiver...

I denne dialogboks kan du indtaste licensaktiveringsnøglen for at aktivere en licenspakke.

Bemærk:
Hvis din computerhardware ikke leverer en entydig computersignatur, kan der fås en dongle 
med et fast dongle-id.
Pakker, der allerede har en licens, skal overføres til dongle-id'et. Kontakt den tekniske 
kundeservice hos Bosch Sicherheitssysteme.
Donglen indeholder ikke selve licensen. Aktivering med en licensaktiveringsnøgle er stadig 
nødvendig.

Du har et autorisationsnummer og skal bruge en licensaktiveringsnøgle:
1. Skriv den digitale signatur ned, eller kopier den, og tilføj den til en tekstfil.
2. Indtast følgende URL i browseren på en computer med internetadgang: 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Manager åbnes.

Følg anvisningerne for at åbne licensaktiveringsnøglen. Skriv licensaktiveringsnøglen ned, 
eller kopier den, og tilføj den til en tekstfil.

3. Indtast den licensaktiveringsnøgle, som Bosch licens-manager har åbnet, i dialogboksen 
Aktiver licens i Bosch Recording Station-konfigurationen, og klik derefter på Aktiver. 
Licenspakken aktiveres.

Bemærk:
Opbevar autorisationsnummer, computersignatur og aktiveringsnøgle med henblik på mulige 
tekniske forespørgsler.
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5 Fjernkonfiguration
En fjernstation kan fjernkonfigureres via brugerfladen, når fjernstationen findes i enhedslisten 
til den lokale Bosch Recording Station.
I modsætning til standardkonfigurationen findes der ved fjernkonfiguration følgende 
begrænsninger:
– Konfiguration af menuerne Optagelsesdrev, Sikkerhed og netværk og Software-licenser 

er ikke muligt.
– I menuen Tidsstyret eksport af video kan der ikke oprettes netværksdrev. Der kan 

vælges en destinationssti.
– I menuen Indstillinger kan alarmbehandlingen ikke konfigureres.
– På konfigurationssiden til BVIP-enheder er det ikke muligt at få vist et livebillede.

Bemærk:
En fjernkonfiguration af DiBos-fjernstationer er ikke mulig.

FORSIGTIG! 
Sørg for, at der ikke samtidigt fjernkonfigureres en Bosch Recording Station, når den lokale 
konfiguration allerede er åben. En sådan proces kan medføre datatab.
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6 Administration

6.1 Log på som Windows-bruger
For at logge på som bruger i Windows skal du gøre følgende:
1. I Windows vælges kommandoen Start > Afslut. Så vises Windows-

afslutningsdialogboksen.
2. Systemet startes automatisk som standardbruger (BRSuser) og starter Recording 

Station-softwaren.

6.2 Log på som Windows-administrator

Gør følgende for at logge på som Windows-administrator eller for at skifte fra standardbruger 
til Windows-administratorniveau.
1. Afslut systemet. Til dette formål skal du vælge kommandoen System > Afslut i 

menulisten.
2. I Windows vælges kommandoen Start > Afslut. Så vises Windows-

afslutningsdialogboksen.
3. Tryk på venstre Shift-tast, og klik på knappen Afslut. Du skal holde venstre Shift-tast 

nede, indtil Windows-startskærmen vises.
4. Log på med brugernavnet.

6.3 Ændring af administratoradgangskoden

Gør følgende for at ændre adgangskoden:
1. Log på som Windows-administrator (se Afsnit 6.2 Log på som Windows-administrator).
2. Tryk på CTRL+ALT+DEL. Dialogboksen Windows-sikkerhed vises.
3. Klik på Skift adgangskode. Dialogboksen Skift adgangskode vises.
4. Indtast den gamle og den nye adgangskode i de tilsvarende felter, og bekræft den nye 

adgangskode endnu en gang.
5. Klik på OK.

OPLYSNING! 
En automatisk start, f.eks. efter en strømafbrydelse, sker som standardbruger.

Må kun udføres af autoriserede fagfolk!

OPLYSNING! 
Skift af sikkerhedsmæssige grunde adgangskode efter installationen (se Afsnit 6.3 Ændring af 
administratoradgangskoden).

Må kun gennemføres af autoriserede fagfolk!
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7 Tilslutninger

7.1 Netværksforbindelse via DSL

Tilslutningen forklares vha. følgende eksempler:

Netværksforbindelse Bosch Recording Station-optager med Bosch Recording Station-
modtager via DSL

Ved Bosch Recording Station-optager
I optagerens konfiguration:
1. I konfigurationen skal du vælge menuen Fjernstationer.
2. Klik på Ny, og indtast navnet på fjernstationen (Bosch Recording Station-modtager).
3. Indtast den offentlige adresse (internetadresse) til fjernstationens router (Bosch 

Recording Station-modtager) , f.eks. 193.252.10.5.
4. Vælg efter behov Ringe båndbredde (Livetilstand).
5. Klik på OK.
6. I konfigurationen skal du vælge menuen Sikkerhed og netværk.
7. Vælg Aktiver UDP-tunnel.
8. Indtast et frit nummer under Portnummer: (f.eks. 1750).

Bemærk:

Kontroller med kommandoen netstat -a, at porten ikke er optaget.

9. Klik på OK.
Mapping af IP-adresse og computernavne:
1. Åbn programmet Notesblok.

Må kun gennemføres af autoriserede fagfolk!

1 Bosch Recording Station-optager 4 Bosch Recording Station-modtager

Computernavn: BRS1 Computernavn: Modtager1

IP-adresse: 192.168.1.10 IP-adresse: 192.168.0.2

Undernetmaske: 255.255.255.0 Undernetmaske: 255.255.255.0

2 UDP-port: 1750 5 UDP-port: 1750

3 DSL-router 6 DSL-router

Gateway:
(Intranetadresse for 
routeren i LAN)

192.168.1.1 Gateway:
(Intranetadresse for 
routeren i LAN)

192.168.0.254

Routerens offentlige 
adresse 
(internetadresse):

193.251.9.31 Routerens offentlige 
adresse 
(internetadresse):

193.252.10.5
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2. Indtast den offentlige adresse (internetadresse) til fjernstationens router og 
fjernstationens computernavn (Bosch Recording Station-modtager). Adressen og 
computernavnet skal mindst være adskilt af et mellemrum eller tabulator.

3. Gem filen under filnavnet lmhosts i mappen C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. Fjern filendelsen .txt i Windows Explorer. Filen må ikke have en endelse.
5. Genstart computeren.
I routerens konfiguration:
1. Anvend internetudbyderens standardkonfiguration.
2. Aktiver routerens firewall.
3. Aktiver port-videresendelse, og send UDP-porten, som blev konfigureret i Bosch 

Recording Station (f.eks. 1750) videre til Bosch Recording Station-optagerens IP-adresse 
(f.eks. 192.168.1.10). Hertil skal du anvende routerens producentdokumentation.

Bemærk:
DSL-router og Bosch Recording Station-optager skal befinde sig i samme netværk.

Ved Bosch Recording Station-modtager
I Bosch Recording Station-modtagerens konfiguration:
1. I konfigurationen skal du vælge menuen Fjernstationer.
2. Klik på Ny, og indtast navnet på fjernstationen (Bosch Recording Station-optager).
3. Indtast den offentlige adresse (internetadresse) til fjernstationens router (Bosch 

Recording Station-optager) , f.eks. 193.251.9.31.
4. Vælg efter behov Ringe båndbredde (Livetilstand).
5. Klik på OK.
6. I konfigurationen skal du vælge menuen Sikkerhed og netværk.
7. Vælg Aktiver UDP-tunnel.
8. Indtast under Portnummer: det portnummer, som du allerede har brugt i Bosch 

Recording Station-optageren (f.eks. 1750).
Bemærk:

Kontroller med kommandoen netstat -a, at porten ikke er optaget.

9. Klik på OK.
Mapping af IP-adresse og computernavne:
1. Åbn programmet Notesblok.
2. Indtast den offentlige adresse (internetadresse) til fjernstationens router og 

fjernstationens computernavn (Bosch Recording Station-optager). Adressen og 
computernavnet skal mindst være adskilt af et mellemrum eller tabulator.

3. Gem filen under filnavnet lmhosts i mappen C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. Fjern filendelsen .txt i Windows Explorer. Filen må ikke have en endelse.
5. Genstart computeren.
I routerens konfiguration:
1. Anvend internetudbyderens standardkonfiguration.
2. Aktiver routerens firewall.
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3. Aktiver port-videresendelse, og send UDP-porten, som blev konfigureret i Bosch 
Recording Station (f.eks. 1750) videre til Bosch Recording Station-optagerens IP-adresse 
(192.168.0.2). Hertil skal du anvende routerens producentdokumentation.

Bemærk:
DSL-router og Bosch Recording Station-modtager skal befinde sig i samme netværk.

Ved flere Bosch Recording Station-optagere bag DSL-routeren

Bemærk:
Hvis der er flere Bosch Recording Station-optagere bag DSL-routeren, anbefales et VPN 
(Virtual Private Network). Du kan få yderligere oplysninger om VPN-indstillinger hos Bosch 
sikkerhedssystemer.
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7.2 Tilslutning af pengeautomat (seriel)
Der kan maksimalt tilsluttes fire kundebetjente pengeautomater KBA eller tre kundebetjente 
pengeautomater KBA og ét adgangskontrolsystem til Bosch Recording Station via en 
interfaceprocessor. 
Der er følgende tilslutningsmuligheder for KBA: 

Mulighed 1: 
De kundebetjente pengeautomater KBA er ikke placeret langt fra Bosch Recording Station. 
Bosch Recording Station og interfaceprocessor samt interfaceprocessor og KBA kan tilsluttes 
til hinanden på en sådan måde, at afstanden er mindre end 15 m.
Eventuel løsning: 
Tilslutningen af den enkelte KBA foregår direkte på interfaceprocessoren og udføres KBA-
specifikt. Afstanden mellem Bosch Recording Station og interfaceprocessoren samt mellem 
interfaceprocessoren og KBA er på maks. 15 m.
Tilslutningsprincip:

Detaljeret tilslutning:

Mulighed 2: 
De kundebetjente pengeautomater KBA er placeret længere væk fra Bosch Recording Station. 
Bosch Recording Station og interfaceprocessor samt interfaceprocessor og KBA kan ikke 
tilsluttes til hinanden på en sådan måde, at afstanden er mindre end 15 m. Imidlertid står KBA 
så tæt på hinanden, at de alle kan forbindes med interfaceprocessoren på en sådan måde, at 
afstanden mellem interfaceprocessoren og hver enkelt KBA er mindre end 15 meter. 
Eventuel løsning: 
Tilslutningen af den enkelte KBA foregår direkte på interfaceprocessoren og udføres KBA-

1 Bosch Recording Station 3 Interfaceprocessor

2 Maks. 15 m 4 KBA1 - KBA4

1 Bosch Recording Station 4 Interfaceprocessor 

2 COM x 5 KBA1 - KBA4 

3 Forbindelseskabel, 9-polet 

1

2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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specifikt. For at øge rækkevidden kræves to OVS mellem Bosch Recording Station og 
interfaceprocessor.
Tilslutningsprincip:

Detaljeret tilslutning: 

Mulighed 3:
De kundebetjente pengeautomater KBA er placeret længere væk fra Bosch Recording Station. 
Bosch Recording Station og interfaceprocessor samt interfaceprocessor og KBA kan ikke 
tilsluttes til hinanden på en sådan måde, at afstanden er mindre end 15 m. De enkelte KBA 
står ikke så tæt på hinanden, at de alle kan forbindes med interfaceprocessoren på en sådan 
måde, at afstanden mellem interfaceprocessoren og hver enkelt KBA er mindre end 15 meter.
Eventuel løsning:
Tilslutningen af interfaceprocessoren foregår direkte på Bosch Recording Station. For at øge 
rækkevidden kræves to OVS mellem videosystem og interfaceprocessor.

1 Bosch Recording Station 4 Maks. 1000 m

2 Maks. 15 m 5 Interfaceprocessor

3 OVS 6 KBA1 - KBA4 

1 Bosch Recording Station 6 Maks. 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 og BR2: Stilling 2/3
ST3: Pin 2 = modtagelsesledning, Pin 3 
= udgangsledning

3 9 ben. 8 Interfaceprocessor

4 Forbindelseskabel 9-benet sagnr. 
4.998.079.686 (forbindelse 1:1)

9 til KBA1 - KBA4

5 OVS 1
BR1 og BR2: Stilling 1/2
ST3: Pin 2 = udgangsledning, Pin 3 = 
modtagelsesledning
(Det er muligt at bytte om på udgangs- 
og modtagelsesledning ved at ombytte 
stikket på jumperne BR1 og BR2.)

1 5

2

3

4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

3

7

4

8

3

4
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Tilslutningsprincip:

Detaljeret tilslutning:

1 Bosch Recording Station 4 OVS

2 Maks. 15 m 5 Maks. 1000 m

3 Interfaceprocessor 6 KBA1-KBA4

1 Interfaceprocessor 7 OVS 1
BR1: Stilling 1/2
BR2: Stilling 1/2
ST3: Pin 2 = udgangsledning, Pin 3 = 
modtagelsesledning

2 Forbindelseskabel til Bosch Recording 
Station (COM x)

8 Rækkevidde maks. 1000 m

3 som KBA1 9 OVS 2 (Jumperindstilling tilsvarende 
KBA)

4 til KBA2 - KBA4 10 KBA-specifik kabelforbindelse eller 
adapter

5 Forbindelseskabel 9-polet sagnr. 
4.998.079.686 (forbindelse 1:1) 

11 KBA1

6 9 pol.

Bemærk:
Det er muligt at bytte om på udgangs- og modtagelsesledning ved at ombytte stikket på 
jumperne BR1 og BR2.

1

5

5

2

3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6
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7.3 Tilslutning af et alarmpanel

7.3.1 Generelt
Tilslutning af Bosch Recording Station til et alarmpanel (AP) foregår via et RS 232-interface på 
COM x, f.eks. under afbrydelse af en interfaceomformers OVS. 

Ved tilslutning af Bosch Recording Station kræves der ingen alarmspecifikke modifikationer på 
det pågældende alarmpanel (det nødvendige interfacemodul skal være tilgængeligt). Alle 
indstillinger foregår via brugerfladen på Bosch Recording Station. 
AP skal have aktiveret dataoverførslen og være udstyret med et tilsvarende interfacemodul (se 
den respektive tilslutning).
Med OVS-modulet kan apparatets eventuelt forskellige udgangs- og modtagelsesindstillinger 
udjævnes hos V.24-forbindelsen. Jumperne BR1 og BR2 skal sættes i nye stik.

1 Bosch Recording Station 

2 COM x 

3 RS 232- interface 

4 Interfaceomformer OVS

5 Bosch AP

OPTOST3

1

52

3

4
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Jumperindstilling, interfaceomformer OVS

Udveksling af udgangs- og modtagelsesledning 
– Mulighed 1:

BR2, BR1: Stilling 1/2

ST3: Pin 2 = udgangsledning, Pin 3 = modtagelsesledning

– Mulighed 2:
BR2, BR1: Stilling 2/3

ST3: Pin 2 = modtagelsesledning, Pin 3 = udgangsledning

Bemærk:
Til kabelføring anbefales fjernmeldekabel af typen J-Y(St)Y 2x2x0,6. For at forhindre 
jordstrømme skal kabelskærmen jordforbindes fra centralt sted.

1 OVS

2 Tilslutning 12V/24V

Advarsel:
Før åbning af OVS skal du trække netstikket 
ud!

Ved spændingsforsyning 12 V/24 V 

BR4: Stilling 1/2

BR5: Stilling 1/2

BR6: Stilling 1/2

Ved spændingsforsyning 230 V 

BR4: Stilling 2/3

BR5: Stilling 2/3

BR6: åben

Stikindstilling OPTO Stikindstilling V.24 (ST3)

Retning Tilslutning Retning Tilslutning

Indgang - 1 Sender/Modtager * 2

Indgang + 6 Modtager/Sender * 3

Udgang + 5 0 V 5

Udgang - 9

* afhængigt af BR1/BR2

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2
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7.3.2 Tilslutning til NZ 500 (20 mA)

7.3.3 Tilslutning til BZ 500 (20 mA)

Afskærmning må kun tilsluttes NZ 500.
Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Rækkevidde maks. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500 (BR1 anbragt = 1200 bit/s)

Afskærmning må kun tilsluttes NZ 500.
Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 2 og COM 3 kun med interfacemodul 
ERSE 10

1 Bosch Recording Station 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Rækkevidde maks. 1000 m 8 COM 1 COM 3 D2
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7.3.4 Tilslutning til AZ 1010/NZ 1008 

V.24-tilslutning til AZ 1010/NZ 1008

20 mA-tilslutning til AZ 1010/NZ 1008

Jumperindstilling (V) på SMA
Jumper V1 i pos. 2/3
Niveau for V.24-interface

Tilslutningen af AZ 1010/NZ 1008 skal 
programmeres fra centralt sted.

1 Bosch Recording Station 4 AZ 1010/NZ 1008 (tilslutningen skal 
programmeres fra centralt sted)

2 COM x 5 SMA

3 Maks. 25 m 6 SMA (Jumper V1 i pos. 2/3, niveau for 
V.24-interface)

Jumperindstilling (V) på SMA
Jumper V1 i pos. 1/2
Niveau for V.24-interface

Afskærmning må kun tilsluttes AZ 1010/NZ 
1008. Kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Rækkevidde maks. 1000 m

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2

6

3 4
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7.3.5 Tilslutning til NZ 1012

V.24-tilslutning til NZ 1012

20 mA-tilslutning til NZ 1012

1 Bosch Recording Station 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 Maks. 25 m 7 ZSN SW-udgaver: 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Dip-Fix-indstilling (S) og jumper (V) på SSM

Interface 1: Interface 2: 

S0 tændt: 1200 Baud S4 tændt: 1200 Baud

S1 slukket: Bosch Recording 
Station

S5 slukket: Bosch Recording 
Station

S2 tændt: Sendeprioritet ved NZ 
1012

S6 tændt: Enhed er tilsluttet

S3 tændt: Enhed er tilsluttet S7 tændt: Sendeprioritet 
ved NZ 1012

V2, V4 anbragt: V.24-interface V12, V14 anbragt: V.24-interface 

Bemærk:
Det er muligt at foretage tilslutning til interface 2.

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1012 (Ilæg jumper til SSM på 20 
mA.)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Rækkevidde maks. 1000 m

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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7.3.6 Tilslutning til NZ 1060 

V.24-tilslutning til NZ 1060 

Interface 6 til 9 bør fortrinsvis anvendes, men afhængigt af projektet er det også muligt at 
tilslutte interface 2 til 5.
Programmér tilsvarende interface på AUX (1200 Baud), ilæg jumper på SIE (V1, V3) til V.24-
interface.

20 mA-tilslutning til NZ 1060

Interface 6 til 9 bør fortrinsvis anvendes, men afhængigt af projektet er det også muligt at 
tilslutte interface 2 til 5. Programmér tilsvarende interface på AUX (1200 Baud), ilæg jumper 
på SIE (V2, V4) til 20 mA-interface.

1 Bosch Recording Station 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 Maks. 25 m 7 ZVE (SW-udgaver: 18033.0 A6.2, 
18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Rækkevidde maks. 1000 m
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7.3.7 Tilslutning til UEZ 1000 (20 mA)

7.3.8 Tilslutning til UEZ 2000 (20 mA)

Afskærmning må kun tilsluttes UEZ 1000. Installationskabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 20 mA-1 til 20 mA-3

4 Rækkevidde maks. 1000 m

Afskærmning må kun tilsluttes UEZ 2000.
Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 og COM 5 kun med 
interfacemodul SEMO1

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Rækkevidde maks. 1000 m 8 COM 1 COM 5 D2
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7.3.9 Tilslutning til UGM 2020

20 mA-tilslutning til UGM 2020 over TESP (ved telefoni)

20 mA-tilslutning til UGM 2020 over UESS

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Ju. 1-4 åben)

3 OVS 7 SGK (SW-udgaver: SGKUGM)

4 Rækkevidde maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (fra EAPS-4, EAPS-5)

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 Overspændingsbeskyttelse

3 OVS 7 SGK (SW-udgaver: SGKUGM)

4 Rækkevidde maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (fra EAPS-4, EAPS-5)
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8 Fejlafhjælpning og eftersyn
I dette kapitel kan du læse om fejlårsager, som muligvis kan optræde ved førstegangsbrug 
eller under brug generelt. Hvis du ikke kan afhjælpe fejlen, kan du hente hjælp i 
produktservicevideoen fra producenten.

8.1 Afhjælpning af fejl

Fejlfunktion Mulige årsager Afhjælpning

Enheden står stille under 
computerens boot-fase.

Afinstaller Bosch Recording 
Station, og installer derefter 
softwaren igen.Bosch Recording Station-

programmet står stille.

Meddelelse om, at der er filer 
på drevene, der ikke er 
adgang til.

Der er ødelagte sektorer eller 
defekte filer på drevene.

Kontroller med programmet 
Chkdsk drevet, som 
operativsystemet befinder sig 
på.
Start programmet 
AnalyzeDatabase.exe for at 
kontrollere drev, som 
indeholder billeddata.
Slet i begge tilfælde de 
pågældende filer. Slet også 
mapperne med de defekte 
filer.
Bemærk:
Når Bosch Recording Station 
startes, skrives en liste med 
de defekte filer i 
DBServerens log-fil.

Alle kameraer er krydset af. Intet videosignal tilgængeligt. Kontroller 
netværksforbindelsen.

Licensering mangler. Foretag licensering.

Der kan ikke oprettes 
netværksforbindelse, og 
kameraer er krydset af.

Computernavnet er angivet 
flere gange.

Computernavnet er ikke 
angivet flere gange.

IP-adressen er ikke korrekt. Angiv den korrekte IP-
adresse.

Firewall er aktiveret. Deaktiver firewall. Hvis det 
ikke er muligt, skal UDP-
tunnelen benyttes.

Alle AP-indgange er i alarm 
længere end 10 sekunder.

Interfacefejl til AP. Afhjælp interfacefejl.

Licensering mangler. Foretag licensering.

Der mangler videosignal til et 
kamera.

Intet videosignal tilgængeligt. Kontroller videosignal.

Billeder kan ikke skrives. Billeder skrives i for mange 
arkiver.

Tilpas optagelse.
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Softwarens brugerfaciliteter 
fungerer ikke.

Licensering mangler. Foretag licensering.
Licensering kan ses i 
konfigurationen.

Ingen ISDN-forbindelse 
tilgængelig.

Forbindelsesadgangskoden 
fra sender og modtager 
stemmer ikke overens.

Kontroller 
forbindelsesadgangskode.

Der er indstillet forkert 
protokol.

Vælg tilsvarende protokol 
(EURO-ISDN) over et ISDN-
PCI-setup.

Fejlfunktion Mulige årsager Afhjælpning
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8.2 Kontrol af netværksforbindelsen 
Angivelser til netværk 
For at netværket kan tages i brug og kontrolleres, kræver det følgende angivelser fra 
netværksudbyderen:
– IP-adresse
– Undernetmaske
– (Gateway)

Vejledning til kontrol af netværk
Anvend følgende testprogram til ibrugtagning og kontrol af netværk:
1. Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør > Kommandoprompt.
2. Du har bl.a. følgende kommandoer til rådighed:

ping

Denne kommando er kun disponibel, hvis TCP/IP-protokollen er installeret. 

ping lokalhost

Programmet kontrollerer kommunikationen til egen computer.

ping <Navn på fjernstation> eller 
ping <TCP/IP-adresse til fjernstation>

Programmet kontrollerer kommunikationen til fjernstationen.

arp -a 

Programmet viser andre computere, som der straks blev oprettet kontakt til. 

ipconfig

Viser alle aktuelle TCP/IP-netværkskonfigurationer (IP-adresse, undernetmaske, 
standard-gateway) 

tracert <Navn på fjernstation>

Dette program registrerer ruten til et mål. 

net view 

Viser alle tilgængelige fjernstationer. 

Bemærk:
Ping fungerer ikke, hvis UDP-tunnel er aktiveret i konfigurationen.
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8.3 Kontroller den valgfri KBA-tilslutning
Kontrol af datatelegrammer mellem Bosch Recording Station og KBA kan foregå med 
programmet Hyper Terminal fra Windows® XP.
– Start programmet med menuen Start > Alle programmer > Tilbehør > Kommunikation > 

HyperTerminal.
– Efter start skal du indtaste et navn (testnavn) i dialogboksen og bekræfte indtastningen.
– I følgende dialogboks skal du vælge det interface, som interfaceprocessoren er tilknyttet 

(indtastningsfelt Connect using). Bekræft med OK.
– Indtast følgende parametre:

- Bits pr. sekund: 9600 
- Databits: 8 
- Paritet: Ingen 
- Stopbit: 1 
- Flowstyring: Ingen
  Bekræft din indtastning med OK.

– Aktiver afkrydsningsfeltet Append line feeds to incoming line ends i menuen File > 
Properties > Settings > ASCII-Setup. Bekræft med OK.

Konfigurationen af Hyper Terminal er slut. Dataene kan evalueres.

Datatelegram mellem Bosch Recording Station og interfaceprocessor: 

Bemærk:
Aktion 1 = Besked Kort i KBA
Aktion 2 = Besked Tag pengene
På visse KBA vises en besked, så snart kortet sættes ind, dog uden KTN og kontonummer. På 
andre KBA vises beskeden først, når også KTN og kontonummer er læst, og når pinkoden 
efterfølgende er blevet indtastet korrekt.

1 Kort i KBA 8 Dato

2 Kort genkendt af KBA 9 Tid

3 Indtast værdi 10 Transaktionsnummer (ikke altid tilgængeligt, 
afhængigt af KBA og 
computercentrum)

4 Tag pengene 11 Automatnummer

5 Hæve penge 12 Bankkode

6 Transaktionsafslutning 13 Kontonummer

7 Interfacenummer 
(0 - 3 for KBA1 - KBA4)

14 Værdi

15 Kameranummer/Aktion

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12
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8.4 Kontrol af web-tilknytningen 
Når web-programmet er aktiveret, skal du kontrollere, om du virkelig kan få adgang. 
Gør følgende: 
1. Start webbrowseren (Internet Explorer 6.x og højere). 
2. Indtast http://<hostname> i browseren under adresse. Du kan enten angive IP-

adressen eller den computers navn, som webserveren blev installeret på, som 
<hostname>.  
Logonfeltet til webprogrammet på Bosch Recording Station vises, når forbindelsen er 
oprettet. Nu er det muligt at logge på.
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9 Vejledning i vedligeholdelse og service

9.1 Nødvendig vedligeholdelse
Foretag følgende vedligeholdelse:
– På selve systemet:

– Kontroller alle kabeltilslutninger
– Kontroller ventilatoren, og rengør den evt.
– Rengør skærmen, hvis den er snavset
– Kontroller systemtiden, og indstil den eventuelt

– Kontroller kvaliteten (f. eks. skarphed, lysstyrke og kontrast) på hvert kameras seneste 
fem gemte billeder.

– De billeder, der er gemt i arkivet, skal kontrolleres med stikprøver (ang. billedkvalitet og 
ekstra data).

– Der skal foretages mindst én udløsning via et evt. tilsluttet AP eller en direkte tilsluttet 
kontakt. De således i arkivet gemte billeder skal kontrolleres og derefter slettes igen.

– Kontroller pladsen på harddisklageret. Evt. kan billeder slettes efter aftale med kunderne.
– Foretag rengøring af alle tilgængelige kameraer og objektiver samt domekameraer og det 

forreste glas på alle udendørskameraer. Derefter skal tilslutningskabler og stik 
kontrolleres.

– De referencebilleder, der blev udskrevet eller gemt, da anlægget blev installeret, skal 
sammenlignes med livebilleder fra de tilsvarende kameraer, så deres kvalitet kan 
sammenlignes. Kunden er ansvarlig for det indstillede billedudsnit over for 
myndighederne.

– Foretag en funktionskontrol iht. de ulykkesforebyggende forskrifter mindst én gang om 
måneden. SP 9.7/7 Krav til kontrol af optiske rumovervågningsanlæg skal overholdes.

– Kontrol af kundens printer (1 udskrift).
– Ved ISDN-tilslutning skal der etableres en testforbindelse. 
– Ved KBA-tilslutning:

– Kontroller tilslutningskablerne på interfaceprocessoren og på OVS
– Overførslen af transaktionsdata skal kontrolleres
– Zuko-datavisning (kontroller forbindelseskabel til Zuko)

– Foretag dokumentation af alt gennemført vedligeholdelsesarbejde i brugermanualen.

Vedligeholdelsesarbejde, der tilkommer ejeren at udføre 
Ejeren skal selv forestå:
– Udskiftning af toner i laserprinteren,
– Opfyldning af printerpapir eller printerpatron til videoprinteren og
– Udskiftning af farvepatroner ved inkjetprinter. 

OPLYSNING! 
Alt arbejde i systemet, som kan påvirke optagelserne, må kun gennemføres efter forudgående 
aftale med kunden. Arbejde med apparater, for hvilke der gælder ulykkesforebyggende 
forskrifter, skal foretages uden for butikkernes åbningstid. 
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9.2 Software-opdatering
Import af software foregår principielt som Windows-administrator.

9.3 Afhjælpning af fejl 
Følgende fejl skal afhjælpes, hvis de forekommer:
– Modlys:

Hvis der er modlys på optagelserne, skal lysindfaldet ændres, f.eks. ved hjælp af gardiner 
eller blænder på lyskilden, eller også skal kameraets placering ændres.

– Spejling:
Hvis det optiske rumovervågningsanlæg er installeret bag glas, der kan hæmme 
optagelserne, kan der forekomme spejling på grund af belysningsforholdene. Spejlingen 
bliver stærkere, jo højere belysningsstyrken er inden for glasset. Sådanne spejlinger kan 
bl.a. reduceres ved, at området uden for glasset belyses kraftigere og ved, at kameraet 
placeres tættere på glasset. Spejling kan ofte også undgås ved at dæmpe lyskilderne bag 
ved eller ved siden af kameraet. Hvis det ikke hjælper at træffe disse foranstaltninger, kan 
der anbringes et polariseringsfilter foran objektivet. 

– Skarphed:
Når optagelserne kontrolleres, skal du også være opmærksom på, om de personer og 
genstande, der befinder sig i optagelsesområdet, er afbildet skarpt. Hvis 
billedskarpheden skal indstilles bedre, kan såkaldte grå- eller ND-filtre anvendes foran 
objektivet. 

– Tilsmudsning:
Ofte bliver kvaliteten af optagelserne påvirket af tilsmudsning af objektiverne eller 
sikkerhedsboksens rude. 

Der kan foretages en funktions- eller fejlafhjælpning via 
1. fornyet afbrydelse og oprettelse af den lokale forbindelse eller fjernforbindelsen,
2. afslutning af programmet og efterfølgende genstart eller 
3. varmstart eller de- og aktivering af systemet (20 sekunders ventetid derimellem). 
Hvis ovenstående ikke fører til ensartet drift, skal konfigurationen kontrolleres. 
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal systemet udskiftes. 



112 da | Tekniske data Bosch Recording Station Appliance

- | V1 | 2011.10 Installationsvejledning til software Bosch Sicherheitssysteme GmbH

10 Tekniske data
De tekniske data kan findes i databladet.
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