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1 Veiligheidsvoorschriften
Volg bij gebruik van dit apparaat de geldende veiligheidsvoorschriften in het 
installatiehandboek van de hardware op. Het installatiehandboek van de hardware vindt u op 
de setup-dvd.

1.1 Gebruikte veiligheidssymbolen
Let u op de onderstaande weergave van veiligheidsinstructies:

1.2 Installatie/configuratie

1.3 Afvalverwijdering

AANWIJZING!
Verwijst naar informatie die direct of indirect met de veiligheid van het personeel of met de 
beveiliging van eigendom samenhangt.

LET OP! 
Verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden indien deze 
niet wordt vermeden.

AANWIJZING!
De installatie/configuratie van Bosch Recording Station dient uitsluitend door gekwalificeerd 
servicepersoneel te worden uitgevoerd.

Afvalverwijdering
Uw Bosch-product is ontwikkeld en vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen en 
componenten, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.
Dit pictogram betekent dat elektrische en elektronische apparaten aan het eind van hun 
levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt.
Binnen de Europese Unie zijn gescheiden inzamelingssystemen ingericht voor gebruikte 
elektrische en elektronische producten. Lever deze apparaten in bij uw plaatselijk 
gemeentelijk inzamelpunt of bij een recyclingpunt.
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2 Inleiding

2.1 Systeembeschrijving
Bosch Recording Station is bewakingssoftware waarmee videobeelden rechtstreeks door IP-
camera's op locatie kunnen worden opgeslagen en naar elke door u geselecteerde locatie 
ongeacht afstand of plaats kunnen worden overgedragen om daar te worden geëvalueerd. 
Inschakeling van analoge camera's is mogelijk via een encoder.
Bosch Recording Station kan voor tal van toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld in 
banken, grote retailketens, treinstations, luchthavens, stadscentra, industriële installaties, 
kantoorgebouwen en bij instanties.
Het systeem biedt uitgebreide weergaveprestatiekenmerken, een bijzonder grote 
registratieflexibiliteit en snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot videobeelden en 
informatie. Indien nodig kunnen videobeelden dag en nacht op elke locatie wereldwijd 
worden opgevraagd. Communicatie met en toegang tot Bosch Recording Station verloopt via 
het privénetwerk of het openbare netwerk. Op het systeem kunnen hiervoor allerlei 
randapparatuur en -systemen worden aangesloten.
De opgenomen beelden kunnen met zoek- en navigatiefuncties moeiteloos in de 
boomstructuur worden weergegeven. Toegang tot de beelden is lokaal maar ook via een 
bedrijfsnetwerk of het internet mogelijk. Er kunnen meerdere camera-aanzichten worden 
geselecteerd. Snelle, krachtige beeldzoekfuncties maken tijdverslindend handmatig zoeken 
overbodig. Tot deze functies behoren een zoekfunctie naar beeldveranderingen (Smart Motion 
Search) en zoeken op criteria zoals cameranummer en registratiedatum en -tijd.
De toegang wordt met behulp van gebruikersmachtigingen gecontroleerd om een hoog 
veiligheidsniveau te waarborgen. Gebeurtenissen zoals aanmelding, afmelding, 
statuswijzigingen, beeldtransmissies en afsluiten van het systeem, worden in een database 
opgeslagen. Geïntegreerde videobeeldauthenticatie voorkomt dat beelden worden 
gemanipuleerd.
Voor het opslaan en het maken van back-ups van beelden kunnen verschillende 
opslagapparaten worden gebruikt, bijvoorbeeld externe Disk-Arrays, RAID- en NAS-apparaten 
en externe harde schijven.
Met de configuratie-wizard voert u de nieuwe installatie snel en eenvoudig uit. Op de seriële 
aansluitingen kunt u onder andere Bosch-alarminstallaties, geldautomaten, Allegiant-
kruisborden en leeseenheden aansluiten.

2.2 Elektriciteitsvoorziening
Controleer of de elektriciteitsvoorziening op de plaats van installatie stabiel is en de spanning 
binnen de voor het apparaat voorgeschreven grenzen valt.
Net als alle elektronische apparatuur is het systeem erg gevoelig voor plotselinge 
piekspanningen, spanningsverliezen en stroomuitval. 
Om schade aan de elektronische onderdelen en gegevensverlies te voorkomen en zeker te 
kunnen zijn van een ongestoorde werking, wordt aangeraden een UPS (ononderbroken 
stroomvoorziening) in te bouwen. 
Afhankelijk van de stabiliteit van het elektriciteitsnet raden we u de volgende typen UPS aan:
– Elektriciteitsnet met piekspanningen en stroomuitval:

het gebruik van een offline UPS is toereikend.
– Elektriciteitsnet met piekspanningen, spanningsverliezen en stroomuitval: 

het gebruik van een online UPS wordt aangeraden. 
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Voor één systeem is een UPS van minimaal 300 VA nodig. Bij gebruik van extra apparatuur 
(bijv. monitoren, subsystemen) dient het vermogen van de UPS overeenkomstig verhoogd te 
worden.

2.3 Virusscanners/Windows-firewall

2.3.1 Virusscanners
Gebruik altijd de meest actuele virusscanner.

Opmerking:
– De virusscanner kan de systeemprestaties beïnvloeden.
– De automatische scanfunctie moet zijn ingeschakeld om een toereikende bescherming 

tegen virussen te kunnen garanderen.
– Alle partities op de vaste schijf waarop beeldmateriaal is opgeslagen, moeten indien 

mogelijk worden uitgesloten van het scannen.
– Het scannen van de C-schijf moet, indien mogelijk, tijdgestuurd plaatsvinden. U wordt 

geadviseerd om wekelijks te scannen. Tijdens het scannen van de C-schijf nemen de 
prestaties van het systeem zichtbaar af, en daardoor ook de beeldherhalings- en 
beeldopslagsnelheid.
Verlies van afzonderlijke beelden kan niet worden uitgesloten.

– Verwisselbare opslagmedia, bijv. USB-geheugensticks, USB-stations, cd-/dvd-stations en 
diskettestations, moeten bij het aansluiten handmatig worden gecontroleerd om een 
toereikende bescherming te garanderen.

2.3.2 Windows-firewall configureren
De Windows-firewall is bij aflevering af-fabriek uitgeschakeld. Indien de Windows-firewall 
moet worden ingeschakeld, moeten in de Windows-firewallinstellingen de volgende 
uitzonderingen zijn toegevoegd en gemarkeerd:

AANWIJZING!
Ter bescherming tegen computervirussen, computerwormen en Trojaanse paarden wordt u 
geadviseerd een virusscanner en een firewall te installeren.

Bosch Recording Station
Uitzonderingen in de Windows-firewallinstellingen

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 Configuratie-wizard
Gebruik bij de installatie van Bosch Recording Station de meegeleverde handleiding Snel aan 
de slag.
De handleiding Snel aan de slag bevat de installatievereisten en een uitvoerige beschrijving 
van de eerste installatie met de Configuratie-wizard.

3.1 Configuratie-wizard starten
De Configuratie-wizard wordt weergegeven nadat de software Bosch Recording Station voor 
het eerst is gestart.

Met de Configuratie-wizard kunt u IP-camera's in het netwerk zoeken en cameratijdschema's 
en opname-instellingen toewijzen.
Opmerking:
Het laden van DiBos-configuraties is niet mogelijk.

1 Laden... Laadt een bestaand configuratiebestand (.prm-bestand).
Opmerking:
Om een bestaand configuratiebestand van Bosch Recording 
Station te laden, klikt u op Start, klikt u vervolgens met de 
rechtermuisknop op Bosch Recording Station en kiest u ten 
slotte Uitvoeren als administrator.

2 Doorgaan > Start de Configuratie-wizard. Met de Configuratie-wizard kunt 
u IP-camera's in het netwerk zoeken en cameratijdschema's 
en opname-instellingen toewijzen.
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3.2 Licentie activeren
Configuratie-wizard > dialoogvenster Licentie-activering

In dit dialoogvenster kunt u licenties activeren.

1 Recorder Selecteer Recorder.

2 Licentie: Geeft het licentiepakket aan, dat wordt geactiveerd.
Opmerking:
Standaard is een licentie voor 8 camera's geactiveerd.
De licentie wordt niet in de lijst Geactiveerde pakketten: 
weergegeven. Wanneer u meer licentiepakketten nodig hebt, 
kunt u deze in dit dialoogvenster activeren.

3 Activeren... Opent een dialoogvenster om het licentiepakket te activeren 
(zie Paragraaf 4.16.1 Dialoogvenster Licentie activeren).

4 Geactiveerde 
pakketten:

Geeft een lijst met de geactiveerde licentiepakketten weer.

5 Doorgaan > Geeft het volgende dialoogvenster in de Configuratie-wizard 
weer.
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3.3 Dialoogvenster Licentie activeren
Menu Softwarelicenties > Dialoogvenster Licentie-activering > Licentie selecteren > Knop 
Activeren...
of
Configuratie-wizard > Dialoogvenster Licentie-activering > Licentie selecteren > Knop 
Activeren...

In dit dialoogvenster kunt u de licentie-activeringssleutel invoeren om een licentiepakket te 
activeren.

Opmerking:
Als uw computerhardware geen eenduidige computerondertekening levert, kunt u een dongle 
met een vaste dongle-ID aanschaffen.
Pakketten waarvoor al een licentie bestaat, moeten naar de dongle-ID worden gekopieerd. 
Neem hiervoor contact op met de Technische Service van Bosch Sicherheitssysteme.
De dongle bevat niet de licentie zelf. Voor activering is nog steeds een licentie-
activeringssleutel nodig.

U bezit een autorisatienummer en hebt een licentie-activeringssleutel nodig:
1. Noteer of de computerondertekening of kopieer deze naar een tekstbestand.
2. Voer op een computer met internetverbinding de volgende URL in de browser in: 

https://activation.boschsecurity.com

U wordt dan naar Bosch License Manager geleid.

Volg de instructies om de licentie-activeringssleutel aan te vragen. Noteer de licentie-
activeringssleutel of kopieer deze naar een tekstbestand.

3. Voer de licentie-activeringssleutel die u hebt verkregen via Bosch License Manager in het 
dialoogvenster Licentie activeren van de Bosch Recording Station-configuratie in en klik 
vervolgens op de knop Activeren. Het licentie-pakket wordt geactiveerd.
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Opmerking:
Bewaar het autorisatienummer, de computerhandtekening en de activeringssleutel voor 
mogelijke technische vragen.



Bosch Recording Station Appliance  Configuratie-wizard | nl 13

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Intallatiehandleiding software - | V1 | 2011.10

3.4 Externe stations configureren
Configuratie-wizard > dialoogvenster Externe stations

In dit dialoogvenster maakt u externe stations aan.

1 Nieuw Maakt een nieuw extern station aan.

2 Naam: Geef een naam voor het externe station op.

3 Adres: Geef het IP-adres van het externe station of de naam van de 
computer op.

Maak naar behoefte nog meer externe stations aan.

4 Doorgaan > Geeft het volgende dialoogvenster in de Configuratie-wizard 
weer.
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3.5 Gebruikers definiëren
Configuratie-wizard > dialoogvenster Gebruiker

Bij een eerste installatie worden automatisch drie machtigingsniveaus en drie gebruikers 
aangemaakt. Deze kunnen niet worden gewist.

Ga bij het maken van een nieuwe gebruiker als volgt te werk:
1. Maak een nieuwe gebruiker aan door in de betreffende machtiging Naam: en 

Wachtwoord: in te voeren. Noteer de naam en het wachtwoord. U heeft deze vervolgens 
bij de aanmelding nodig.

2. Voer onder Wachtwoord herhalen: het wachtwoord nogmaals in.
3. Klik op Doorgaan > om de volgende pagina van de wizard op te roepen of op Voltooien 

om de ingevoerde gegevens over te nemen en de wizard af te sluiten.

Opmerking:
Standaard wordt voor de machtigingsniveaus geen wachtwoord verleend.

1 Beheerder Bezit alle rechten met betrekking tot bediening en 
configuratie van het systeem.

2 Geavanceerde 
gebruiker

Bezit alle rechten met betrekking tot bediening van het 
systeem. Hij heeft geen rechten voor de configuratie van het 
systeem. Hij kan echter wel één gebruiker met de machtiging 
Normale gebruiker aanmaken.

3 Normale gebruiker Bezit alle rechten met betrekking tot bediening van het 
systeem. Deze gebruiker heeft geen rechten voor de 
configuratie.

4 Doorgaan > Geeft het volgende dialoogvenster in de Configuratie-wizard 
weer.
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3.6 Tijdschema's definiëren
Configuratie-wizard > dialoogvenster Tijdschema's

Tijdschema's worden met de muisaanwijzer in een grafische tijdplanner toegewezen. U kunt 
uit 3 tijdschema's kiezen. Deze tijdschema's kunnen aan elke dag in de week worden 
toegewezen. De tijdschema's worden in verschillende kleuren weergegeven.

1 Tijdschema's Selecteer het tijdschema dat u aan een dag wilt toewijzen.

2 Maandag - Zondag Voor elke dag zijn afzonderlijke tijden mogelijk.

3 Grafische tijdplanner Beweeg de muisaanwijzer in de grafische tijdplanner.
Door met de linkermuisknop te klikken, markeert u een cel. 
Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en te slepen om 
een kader te vormen, markeert u een periode. Alle 
geselecteerde cellen krijgen de kleur van het geselecteerde 
tijdschema. Om gemarkeerde cellen in de grafische 
tijdplanner te wijzigen, selecteert u eerst een ander 
tijdschema en overschrijft u de al gemarkeerde cel.

4 Doorgaan > Geeft het volgende dialoogvenster in de Configuratie-wizard 
weer.
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3.7 MPEG4/H.264 IP-camera's automatisch weergeven
Menu IP-camera's en encoders > Netwerk doorzoeken...
of
Configuratie-wizard > dialoogvenster IP-camera's toevoegen

In dit dialoogvenster alle MPEG4/H.264 IP-camera's uit het systeem weergegeven.

1 Schakel het selectievakje van de camera's in die u aan Bosch 
Recording Station wilt toevoegen.

2 Opnieuw zoeken Zoekt in het netwerk opnieuw naar MPEG4/H.264 IP-
camera's.

3 Doorgaan > Neemt de invoergegevens over en geeft het volgende 
dialoogvenster weer.
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3.8 MPEG4/H.264 IP-camera's bewerken
Menu IP-camera's en encoders > Netwerk doorzoeken... > Doorgaan >
of
Configuratie-wizard > dialoogvenster Camera-instellingen

In dit dialoogvenster worden aan de MPEG4/H.264 IP-camera's bepaalde eigenschappen 
toegewezen, bijvoorbeeld bewegingsdetectie en vergelijking met referentiebeeld.

1 Naam (in Bosch 
Recording Station):

Selecteer de camera in het overzicht en geef de naam van de 
camera op. Deze naam wordt in Bosch Recording Station als 
cameranaam weergegeven.
Opmerking:
Het selecteren van meerdere camera's is niet mogelijk.

2 Omschrijving: Geeft het type IP-camera aan.

3 IP-adres: Geeft het IP-adres van de IP-camera aan.

4 Kanaal: Geeft het kanaal van de IP-camera aan.

5 Gebr.naam: Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord bij de MPEG4/
H.264-apparaten in die deze voor de aanmelding nodig 
hebben (bijv. wanneer gebruikersnaam en wachtwoord in het 
MPEG4/H.264-apparaat zijn geconfigureerd).
Opmerking:
Kies de gebruikersnaam Service wanneer voor het MPEG4/
H.264-apparaat een servicewachtwoord is verstrekt. Voer het 
bijbehorende wachtwoord in.

6 Wachtw.:

7 Live-stream: Selecteer de stream van het MPEG4/H.264-apparaat (Stream 
1 of Stream 2) die voor de weergave van live-beelden wordt 
gebruikt.
Opmerking:
Wanneer de camera slechts één stream levert, kunt u 
stream 2 niet selecteren.
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8 Sensoriek: Activeer de bewegingsdetectie en/of de vergelijking met het 
referentiebeeld van het MPEG4/H.264-apparaat.
Opmerking:
– De bewegingsdetectie en de vergelijking met het 

referentiebeeld moeten bovendien in het MPEG4/H.264-
apparaat zijn geactiveerd.

– In het menu Alarmbewerking verschijnt bij Triggers de 
naam van het MPEG4/H.264-apparaat. De trigger kan 
bijv. voor de besturing van de registratie worden 
geselecteerd. U moet hiervoor de betreffende taak 
selecteren.

9 Verandert de volgorde van de camera's in het overzicht en in 
de configuratie en de interface.

10 Doorgaan > Neemt de invoergegevens over en geeft het volgende 
dialoogvenster weer.
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3.9 Opname-instellingen van de camera's configureren
Configuratie-wizard > dialoogvenster Opname-instellingen

In dit dialoogvenster legt u de tijdopname voor elke camera vast.

1 Geeft de camera's weer die aan Bosch Recording Station zijn 
toegewezen.
Selecteer de camera in het overzicht.
Opmerking:
Het selecteren van meerdere camera's is niet mogelijk.

2 Dag:
Nacht:
Weekend:

Definieer de instelling die voor een tijdopname moet worden 
gebruikt. Selecteer bovendien voor elk tijdschema een 
stream.

3 Voltooien De instellingen accepteren en de wizard afsluiten.
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4 Standaardconfiguratie
Met de standaardconfiguratie kunt u het systeem aan complexere vereisten en wensen van de 
klant aanpassen dan met de configuratie-wizard.
Ga in de configuratiestructuur van boven naar beneden te werk door op de afzonderlijke 
menuopties te klikken en de overeenkomstige gegevens in te voeren.
U kunt niet van de standaardconfiguratie naar de Configuratie-wizard schakelen.

4.1 Registratiestations configureren
Menu Schijfstations voor opname

In dit dialoogvenster krijgt u een overzicht van de beschikbare vaste schijven en 
netwerkstations.

LET OP! 
Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te raden de configuratie op te slaan op externe 
gegevensdragers.

1 Het lijstveld bevat alle vaste schijven en netwerkstations in 
het systeem. Respectievelijk worden de totale grootte, de 
vrije schijfruimte en de gebruikte schijfruimte in MB 
weergegeven.
De vermelde stations kunnen worden geactiveerd en 
uitgeschakeld. 
U activeert een station door op het selectievakje te klikken.

 Het station is geactiveerd

 Het station is niet geactiveerd.

2 Nieuw netwerkstation Voegt een nieuw netwerkstation toe.
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3 Netwerkstation 
verbreken

Hiermee verbreekt u de verbinding met een netwerkstation. 
Selecteer het station en klik op de knop.

4 Bijwerken Als tijdens de configuratie een ander netwerkstation in 
bedrijf wordt genomen, kan dit worden overgenomen door te 
klikken op Bijwerken in de keuzelijst. 

5 Geselecteerde 
stations

Geeft voor de geactiveerde netwerkstations de totale grootte 
van de schijfruimte, de vrije schijfruimte en de gebruikte 
schijfruimte in MB aan.

6 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.2 IP-camera's en encoder
Menu IP-camera's en encoders

In dit dialoogvenster ziet u een overzicht van de geconfigureerde netwerkcomponenten (IP-
camera's).

Opmerking:
Er kunnen maximaal 64 IP-camera's worden geconfigureerd. De camera's moeten met 
softwarelicenties worden geactiveerd (zie Paragraaf 4.16.1 Dialoogvenster Licentie activeren).

1

Netwerk 
doorzoeken...

Aangesloten MPEG4/H.264 IP-camera's worden automatisch 
door het systeem herkend.
De netwerkscan zoekt in het netwerk naar aanwezige IP-
camera's. De IP-camera's zelf kunnen niet in Bosch Recording 
Station worden geconfigureerd. De IP-camera's moeten 
vooraf bijvoorbeeld met de desbetreffende tool (bijvoorbeeld 
BVIP-Configuration Manager) worden geconfigureerd.

2 Toevoegen Voegt MPEG4/H.264 IP-camera's of JPEG IP-camera's toe.

3 Wijzigen Wijzigt de instellingen van bestaande IP-camera's.

4 Verwijderen Verwijdert IP-camera's uit de configuratie.

5 Toepassen Slaat de invoergegevens op. Het menu blijft geopend.

6 Weigeren Zet alle invoergegevens in het menu terug naar de laatst 
opgeslagen status.

7 Afsluiten Sluit de configuratie af.
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4.2.1 MPEG4/H.264 IP-camera's automatisch weergeven
Menu IP-camera's en encoders > Netwerk doorzoeken...
of
Configuratie-wizard > dialoogvenster IP-camera's toevoegen

In dit dialoogvenster alle MPEG4/H.264 IP-camera's uit het systeem weergegeven.

1 Schakel het selectievakje van de camera's in die u aan Bosch 
Recording Station wilt toevoegen.

2 Opnieuw zoeken Zoekt in het netwerk opnieuw naar MPEG4/H.264 IP-
camera's.

3 Doorgaan > Neemt de invoergegevens over en geeft het volgende 
dialoogvenster weer.
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4.2.2 MPEG4/H.264 IP-camera's bewerken
Menu IP-camera's en encoders > Netwerk doorzoeken... > Doorgaan >
of
Configuratie-wizard > dialoogvenster Camera-instellingen

In dit dialoogvenster worden aan de MPEG4/H.264 IP-camera's bepaalde eigenschappen 
toegewezen, bijvoorbeeld bewegingsdetectie en vergelijking met referentiebeeld.

1 Naam (in Bosch 
Recording Station):

Voer de naam van de IP-camera in. Deze naam wordt in Bosch 
Recording Station als cameranaam weergegeven.

2 Omschrijving: Geeft het type IP-camera aan.

3 IP-adres: Geeft het IP-adres van de IP-camera aan.

4 Kanaal: Geeft het kanaal van de IP-camera aan.

5 Gebr.naam: Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord bij de MPEG4/
H.264-apparaten in die deze voor de aanmelding nodig 
hebben (bijv. wanneer gebruikersnaam en wachtwoord in het 
MPEG4/H.264-apparaat zijn geconfigureerd).
Opmerking:
Kies de gebruikersnaam Service wanneer voor het MPEG4/
H.264-apparaat een servicewachtwoord is verstrekt. Voer het 
bijbehorende wachtwoord in.

6 Wachtw.:

7 Live-stream: Selecteer de stream van het MPEG4/H.264-apparaat (Stream 
1 of Stream 2) die voor de weergave van live-beelden wordt 
gebruikt.
Opmerking:
Wanneer de camera slechts één stream levert, kunt u 
stream 2 niet selecteren.
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8 Sensoriek: Activeer de bewegingsdetectie en/of de vergelijking met het 
referentiebeeld van het MPEG4/H.264-apparaat.
Opmerking:
– De bewegingsdetectie en de vergelijking met het 

referentiebeeld moeten bovendien in het MPEG4/H.264-
apparaat zijn geactiveerd.

– In het menu Alarmbewerking verschijnt bij Triggers de 
naam van het MPEG4/H.264-apparaat. De trigger kan 
bijv. voor de besturing van de registratie worden 
geselecteerd. U moet hiervoor de betreffende taak 
selecteren.

9 Wijzigt de volgorde van de camera's in het overzicht.

10 Doorgaan > Neemt de invoergegevens over en geeft het volgende 
dialoogvenster weer.
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4.2.3 MPEG4/H.264 IP-camera's configureren
Menu IP-camera's en encoders > Optiegroep MPEG4/H.264 IP-camera's > Knop Wijzigen > 
Tabblad Algemene instellingen

In dit menu kunnen alleen MPEG4/H.264-apparaten worden geconfigureerd waarop MPEG4/
H.264-beelden kunnen worden opgeroepen (bijvoorbeeld Dinion IP, VIPX 1600). Al naar 
gelang het model kunnen maximaal 64 netwerkapparaten (JPEG-camera's en MPEG4/H.264-
apparaten) worden aangesloten.

1 Camera-
eigenschappen

Type apparaat: Selecteer het gewenste MPEG4/H.264-apparaat.

IP-adres: Geef het IP-adres van het MPEG4/H.264-apparaat op.

Kanaal: Selecteer het kanaal van het MPEG4/H.264-apparaat.

Naam: Geef de naam van het MPEG4/H.264-apparaat op. De naam 
kan vrij worden gekozen.

Live-stream: Selecteer de stream van het MPEG4/H.264-apparaat (Stream 
1 of Stream 2) die voor de weergave van live-beelden wordt 
gebruikt.
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Sensoriek: Activeer de bewegingsdetectie en/of de vergelijking met het 
referentiebeeld van het MPEG4/H.264-apparaat.
Opmerking:
– De bewegingsdetectie en de vergelijking met het 

referentiebeeld moeten bovendien in het MPEG4/H.264-
apparaat zijn geactiveerd.

– In het menu Alarmbewerking verschijnt bij Triggers de 
naam van het MPEG4/H.264-apparaat. De trigger kan 
bijv. voor de besturing van de registratie worden 
geselecteerd. U moet hiervoor de betreffende taak 
selecteren.

Tijdschema's Selecteer de tijdschema's waarin de vergelijking met het 
referentiebeeld moet worden uitgevoerd.

Weergeven Geeft het live-beeld van het geselecteerde MPEG4/H.264-
apparaat weer wanneer de instellingen correct zijn 
opgegeven.

Configureren Geeft de configuratie van het geselecteerde MPEG4/H.264-
apparaat in een browservenster weer.

2 Camera-aanmelding

Gebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord bij de MPEG4/
H.264-apparaten in die deze voor de aanmelding nodig 
hebben (bijv. wanneer gebruikersnaam en wachtwoord in het 
MPEG4/H.264-apparaat zijn geconfigureerd).
Opmerking:
Kies de gebruikersnaam Service wanneer voor het MPEG4/
H.264-apparaat een servicewachtwoord is verstrekt. Voer het 
bijbehorende wachtwoord in.

Wachtwoord:

3 Alarmingang activeren Schakel het selectievakje in wanneer Bosch Recording 
Station moet worden bestuurd door activering van de ingang 
op het MPEG4/H.264-apparaat.
Opmerking:
Afhankelijk van het type IP-apparaat (bijv. VIP X1600), kan 
meer dan 1 alarmingang worden geconfigureerd. Selecteer 
hiertoe onder Nr.: de alarmingang van het MPEG4/H.264-
apparaat en schakel voor deze alarmingang het selectievakje 
Alarmingang activeren in.

Naam: Voer de naam van de alarmingang in. De naam kan vrij 
worden gekozen.

Nr.: Selecteer de alarmingang van het geselecteerde MPEG4/
H.264-apparaat.
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4 Relais activeren Schakel het selectievakje in wanneer de relaisuitgang van het 
MPEG4/H.264-apparaat door Bosch Recording Station moet 
worden bestuurd.
Opmerking:
Afhankelijk van het type IP-apparaat (bijv. VIP X1600), kan 
meer dan 1 relaisuitgang worden geconfigureerd. Selecteer 
hiertoe onder Nr.: de relaisuitgang van het MPEG4/H.264-
apparaat en schakel voor deze relaisuitgang het selectievakje 
Relais activeren in.

Naam: Voer de naam van de relaisuitgang in. De naam kan vrij 
worden gekozen.

Nr.: Selecteer de relaisuitgang van het geselecteerde MPEG4/
H.264-apparaat.

5 Audio-ingang 
activeren

Schakel het selectievakje in wanneer de audio-ingang van het 
MPEG4/H.264-apparaat moet worden gebruikt.

Naam: Voer de naam van de audio-ingang in.

Nr.: Selecteer de audio-ingang van het geselecteerde MPEG4/
H.264-apparaat.

6 OK Neemt de invoergegevens over.
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4.2.4 Domecamera's en pan/tilt-camera's configureren
Menu IP-camera's en encoders > Optiegroep MPEG4/H.264 IP-camera's > Knop Wijzigen > 
Tabblad Dome-instellingen

U kunt deze instelling desgewenst voor elke camera configureren.

Interface-instellingen configureren

1 Dome-instellingen Klik op het tabblad.

2 Activeren Schakel het selectievakje in wanneer het een domecamera of 
pan/tilt-camera betreft.

3 Interface De interface-instellingen moeten als eerste worden 
geconfigureerd. Pas daarna kunnen andere dome-instellingen 
worden vastgelegd.

Aansluiting: Klik op de pijl omlaag en selecteer de interface (VCSCom = 
seriële RS232-poort van de encoder).

Instellingen... Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster geopend. 
Configureer de instelling voor de VCSCom-interface (bits per 
seconde, databits, stopbits, pariteit, enz.). 
De instellingen zijn afhankelijk van het type camera.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (bij de Panasonic-Dome moet de 
bitrate bovendien handmatig worden ingesteld)
Pelco: 2400/8/1/none
Bosch-Domes: De instellingen van de Dome moeten worden 
overgenomen.

Protocol: Selecteer het protocol, al naar gelang de aangesloten camera.

Camera-adres: Voer het adres van de camera in. Het adres is ingesteld in de 
camera.
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Cameraposities opslaan
U kunt posities van domecamera's en pan/tilt-camera's vastleggen waarnaar altijd automatisch 
of handmatig kan worden gedraaid. De operator kan op het live-beeld deze posities snel 
selecteren, voor zover deze voor zijn/haar machtiging zijn vrijgegeven. Ook automatische 
aansturing wanneer zich een gebeurtenis voordoet, is mogelijk.
U slaat een nieuwe positie als volgt op:
– Selecteer een vrije ID.
– Draai de camera naar de gewenste positie en zoom desgewenst in of uit.
– Sla de procedure op.

4 Opgeslagen posities

ID   Naam Klik naast het lijstveld op de pijl omlaag en selecteer een nog 
onbezet nummer wanneer u een positie wilt opslaan, of 
selecteer een reeds opgeslagen positie om die te wijzigen.
Opmerking:
Bij keuze van deze naam door de operator gaat de camera 
automatisch naar de bijbehorende camerapositie.

Draaien / zoomen Draaien van camera's:
Beweeg de muisaanwijzer in het camerabeeld tot de 
richtingspijl in de richting wijst waarin de camera moet 
draaien. Druk vervolgens op de linkermuisknop. De camera 
draait in de richting van de pijl, waarbij de snelheid toeneemt 
naarmate u de pijl (met ingedrukte muisknop) verder naar 
buiten beweegt.
Zoomen van camera's:
Beweeg de muisaanwijzer naar het midden van het 
camerabeeld tot er een vergrootglas met een plus- of 
minteken verschijnt. Door op de linkermuisknop te klikken, 
kunt u in- en uitzoomen met de camera.
Vergrootglas met plusteken: camera zoomt in op het object.
Vergrootglas met minteken: camera zoomt uit op het object.

Opslaan... Klik op de knop om de posities op te slaan. Er wordt een 
dialoogvenster geopend. Voer een duidelijke naam in en 
bevestig de invoer.
Opmerking:
Bij het opslaan moet bij een aantal domecamera's diafragma 
en focus worden ingesteld. Bij het opslaan wordt u om deze 
gegevens gevraagd.

Weergeven Selecteer ter controle een opgeslagen positie en klik op de 
knop. De camera gaat naar de opgeslagen positie.

Wissen Selecteer een opgeslagen positie en klik op de knop.
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Macro's (opdrachten) invoeren via opdrachtregel
Hier kunt u via een opdrachtregel verschillende macro's (opdrachten) van domecamera's, 
pan/tilt-camera's of kruisborden vastleggen. Deze macro's kunnen handmatig of automatisch 
worden opgeroepen. Welke macro's beschikbaar zijn, vindt u in de handleiding bij de camera 
of het kruisbord. De operator kan deze macro's op het live-beeld snel selecteren, voor zover 
deze voor zijn/haar machtiging zijn vrijgegeven.

Camerabesturing
Voor elke camera kunt u focus en diafragma instellen.

Ingevoerde gegevens overnemen

5 Opdrachtregel camera

Eerste regel:
De lijst bevat vooraf gedefinieerde macro's (opdrachten). 
Selecteer de macro.
Middelste regel (opdrachtregel):
Geeft de macro aan die u op de eerste regel hebt 
geselecteerd.
U kunt op deze regel ook een nieuwe macro maken, wanneer 
u de gewenste macro niet in het lijstveld op de eerste regel 
vindt.
Onderste regel: 
 Wijs aan de macro een nog niet gebruikt nummer toe.

Opslaan... Om de instelling op te slaan, klikt u op de knop. Er wordt een 
dialoogvenster geopend. Voer een duidelijke naam in en 
bevestig de invoer. De opgeslagen instelling wordt bevestigd 
door een melding.
Opmerking:
De macro kan door de operator in de interface worden 
geselecteerd.

Verzenden Klik op deze knop om de macro te controleren.

Wissen De opgeslagen macro wordt gewist.

6 Diafragma en focus... Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster geopend. Stel 
het diafragma en de focus in.

7 OK Neemt de invoergegevens over.
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4.2.5 JPEG IP-camera's configureren
Menu IP-camera's en encoders > Optiegroep JPEG IP-camera's > Knop Wijzigen

In dit menu kunnen alleen camera's worden geconfigureerd waarbij JPEG-beelden via het 
http- of tftp-protocol kunnen worden opgeroepen. Er kunnen maximaal 64 netwerkapparaten 
(JPEG-camera's en MPEG4/H.264-apparaten) worden aangesloten.



Bosch Recording Station Appliance  Standaardconfiguratie | nl 33

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Intallatiehandleiding software - | V1 | 2011.10

1 Adres: Voer het adres (URL) van de camera en de opdracht voor het 
opvragen van de JPEG-beelden in.
De volgende syntaxis dient te worden gebruikt:
Bosch BVIP-apparaten:
http://IP-adres/snap.jpg?JpegSize=S (voor QCIF)
http://IP-adres/snap.jpg?JpegSize=M (voor CIF)
http://IP-adres/snap.jpg?JpegSize=L (voor 2CIF)
http://IP-adres/snap.jpg?JpegSize=XL (voor 4CIF)
Bij apparaten met meerdere kanalen dient het kanaal als volgt 
te worden geselecteerd:
http://IP-adres/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (bijv. voor 
kanaal 2 en 4CIF)
Bosch MegaPixel IP-camera:
http://IP-adres/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
Bij HTTP vindt bewegingsdetectie plaats via poort 
[&mdn=poortnummer].
tftp://IP-Adresse/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
Bij TFTP wordt de bewegingsdetectie in het beeld 
weergegeven. Er hoeft geen poort te worden geconfigureerd.
Axis: http://IP-adres/jpg/image.jpg
Mobotix: http://IP-adres/record/current.jpg
Opmerking:
Raadpleeg voor nadere informatie de installatiehandleiding 
voor de desbetreffende camera.

2 Weergeven Klik op de knop om te controleren of de opgegeven URL en 
de opdracht correct zijn. Als de invoer correct is, verschijnt 
het beeld van de camera.

3 Configureren Na klikken op de knop wordt de configuratie van het 
geselecteerde JPEG-apparaat in een browservenster 
weergegeven.

4 Naam: Voer de naam van de camera in.

5 Max. aantal beelden 
per seconde:

Schakel het selectievakje in en selecteer het aantal beelden 
per seconde dat moet worden weergegeven. Hiermee kunt u 
de netwerkbelasting bij weergave van live-beelden van de 
camera beïnvloeden.
Opmerking:
Het maximale aantal weergegeven beelden is afhankelijk van 
het cameratype en de ingestelde parameters van de camera 
(bijv: resolutie, compressie-instelling).

6 Gebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in bij camera's 
die deze nodig hebben voor de aanmelding (bijv. Mobotix 
banking camera).

Wachtwoord:

7 Sensorcamera Bosch Recording Station kan bij activering van de sensoriek 
worden bestuurd wanneer de IP-camera een camera met 
bewegingsdetectie is. Schakel daartoe het selectievakje in.
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Opmerking:
Bij de configuratie van JPEG IP-camera's moet rekening worden gehouden met de volgende 
limieten:
Limiet voor de beeldformaat en resolutie:
– Eén JPEG-afbeelding mag niet groter zijn dan 100 kB. De maximale beeldgrootte die kan 

worden weergegeven, is 1 MB.
– De resolutie moet overeenkomen met een beeldverhouding van 4:3 (bijv. 2048 x 1536).
– De maximale resolutie voor weergegeven beelden bedraagt 2048 x 1536.
Limieten bij de opname-instellingen:
– De som van de verzonden beelden van IP-camera's is beperkt tot 900 beelden per 

seconde.
– De maximale registratiesnelheid is 50 Mbit/seconde (= 6,25 MByte/seconde).

Poort: Geef de poort op waarnaar de camera de 
bewegingsinformatie stuurt (afhankelijk van het 
cameramodel).

Opdracht Aan: Voer de opdracht in die door de camera wordt verzonden 
wanneer de bewegingsdetectie is geactiveerd (afhankelijk 
van het cameramodel).
Opmerking:
U treft de opdracht aan in het handboek van de gebruikte 
camera.

Opdracht Uit: Voer de opdracht in die door de camera wordt verzonden 
wanneer de bewegingsdetectie is beëindigd (afhankelijk van 
het cameramodel).

8 OK Neemt de invoergegevens over.
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4.3 Tijdschema's configureren
Menu Tijdschema's

Tijdschema's worden met de muisaanwijzer in een grafische tijdplanner toegewezen. U kunt 
uit 8 tijdschema's kiezen. Deze tijdschema's kunnen aan elke dag in de week, aan 
afzonderlijke feestdagen en aan speciale dagen worden toegewezen. De tijdschema's worden 
in verschillende kleuren weergegeven.

1 Weekdagen
Speciale dagen
Feestdagen

Klik op het relevante tabblad.
Opmerking:
– Op het tabblad Speciale dagen kunt u elke dag van het 

jaar selecteren.
– Het tabblad Feestdagen wordt pas weergegeven nadat 

het feestdagenbestand Holidays.xml is geladen.

2 Tijdschema's Selecteer het tijdschema dat u aan een dag wilt toewijzen. 
Aan een periode kan slechts 1 tijdschema worden 
toegewezen.

3 Grafische tijdplanner Beweeg de muisaanwijzer in de grafische tijdplanner.
Door met de linkermuisknop te klikken, markeert u een cel. 
Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en te slepen om 
een kader te vormen, markeert u een periode. Alle 
geselecteerde cellen krijgen de kleur van het geselecteerde 
tijdschema. Om gemarkeerde cellen in de grafische 
tijdplanner te wijzigen, selecteert u eerst een ander 
tijdschema en overschrijft u de al gemarkeerde cel.

4 Naam van tijdschema 
wijzigen

Hier kunt u de naam wijzigen. Selecteer een tijdschema en 
klik op de knop. Voer de nieuwe naam in en bevestig de 
invoer met de toets Enter.
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5 Vakantiedagenbestan
d - Laden

Laadt het feestdagenbestand Holidays.xml. Het 
feestdagenbestand bevat de nationale feestdagen. U kunt het 
feestdagenbestand bewerken; dit bestand moet 
landspeficiek worden gemaakt.
Klik vervolgens op het tabblad Feestdagen op Toevoegen en 
selecteer de feestdagen.

6 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.4 Opname-instellingen configureren
In deze dialoogvensters kunt u de opname-instellingen van de MPEG4/H.264 IP-camera's en 
JPEG IP-camera's configureren.

4.4.1 Opname-instellingen van de MPEG4/H.264 IP-camera's configureren
Menu Registratie-instellingen > Tabblad MPEG4/H.264 IP-camera's

In dit dialoogvenster kunt u de opname-instellingen van de MPEG4/H.264 IP-camera's 
configureren.

1 Dag - Nacht - Weekend 
...

Alle geconfigureerde tijdschema's worden als tabbladen 
weergegeven.
Selecteer het tijdschema waarvoor de instellingen moeten 
gelden.
Opmerking:
Alleen tijdschema's die in het menu Tijdschema's zijn 
geconfigureerd, worden weergegeven.

2 MPEG/H.264 IP-
camera's

Selecteer het tabblad. In de daaronder staande keuzelijst 
worden alle MPEG4/H.264 IP-camera's weergegeven.

3 In het lijstveld met de 
camera's

Selecteer de camera waarvoor u instellingen wilt 
configureren.
Opmerking:
Het selecteren van meerdere camera's is niet mogelijk.

4 Registratie voorgaande 
gebeurtenis

Hier configureert u de instellingen voor de registratie 
voorgaande gebeurtenis.

Stream: Selecteer de stream van het MPEG4/H.264-apparaat 
(Stream 1 of Stream 2).
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Audio: Schakel het selectievakje in wanneer ook audio moet 
worden geregistreerd.
Opmerking:
Audio kan alleen worden geselecteerd wanneer onder IP-
camera's en encoders > MPEG4/H.264 IP-camera's > 
Wijzigen > Algemene instellingen het selectievakje Audio-
ingang activeren is geselecteerd.

Voorlooptijd [sec.]: Selecteer de voorlooptijd voor de alarm- en 
bewegingsregistratie.
Opmerking:
De maximale voorlooptijd bedraagt 1800 seconden. De 
voorlooptijd is afhankelijk van de snelheid van de 
registratie van de voorgaande gebeurtenis van het MPEG4/
H.264-apparaat. Per voorgaande gebeurtenis en per 
camera kunnen maximaal 3600 beelden worden 
geregistreerd. 

5 alarmregistratie Hier configureert u de instellingen voor de alarmregistratie.

Stream: Selecteer de stream van het MPEG4/H.264-apparaat 
(Stream 1 of Stream 2).

Audio: Schakel het selectievakje in wanneer ook audio moet 
worden geregistreerd.

Nalooptijd [sec.]: Hier geeft u de nalooptijd op.
Opmerking:
De maximale nalooptijd bedraagt 999 seconden. De 
standaardinstelling is 0 seconden.

6 Tijdregistratie Hier configureert u de instellingen voor de duurregistratie.

Stream: Selecteer de stream van het MPEG4/H.264-apparaat 
(Stream 1 of Stream 2).

Audio: Schakel het selectievakje in wanneer ook audio moet 
worden geregistreerd.

7 Oude gegevens wissen Schakel het selectievakje in om gegevens na een bepaald 
aantal dagen automatische te wissen.

Ouder dan [dagen]: Voer het aantal dagen in vanaf wanneer de gegevens 
automatisch worden gewist.
Voorbeeld: 3 wil zeggen dat gegevens die ouder zijn dan 3 
dagen automatisch worden gewist.

Beveiligde gegevens 
wissen

Selectievakje is ingeschakeld: Beveiligde gegevens worden 
na een bepaald aantal dagen automatisch gewist.
Selectievakje is niet ingeschakeld: Beveiligde gegevens 
worden niet automatisch gewist.

8 Geavanceerd... Klik op de knop om de alarmtaken van de geselecteerde 
camera te bewerken.

9 Standaardinstellingen Klik op de knop om de standaardinstellingen te bewaren.
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4.4.2 Uitgebreide instellingen van de MPEG4/H.264 IP-camera
Menu Registratie-instellingen > Tabblad MPEG4/H.264 IP-camera's > Knop Geavanceerd...

In dit dialoogvenster kunt u instellingen van de alarmtaak wijzigen.

10 Instellingen kopiëren 
naar andere 
tijdschema's...

Hiermee kopieert u alle tabbladen van het geselecteerde 
tijdschema met alle bijbehorende instellingen naar andere 
tijdschema's.
Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster geopend 
waarin u de tijdschema's kunt selecteren.

11 Toepassen Neemt de invoergegevens over.

1 Alarmtaken De keuzelijst bevat alle taken waarbij de camera in de 
alarmregistratielijst (in menu Alarmbewerking)staat.
Opmerking:
De alarmtaken worden na het opslaan van de configuratie 
opgenomen in de keuzelijst.

2 Voorlooptijd [sec.]: Selecteer de voorlooptijd voor de alarm- en 
bewegingsregistratie.
Opmerking:
De maximale voorlooptijd bedraagt 1800 seconden. De 
voorlooptijd is afhankelijk van de snelheid van de 
registratie van de voorgaande gebeurtenis. Er kunnen 
maximaal 3600 beelden per voorgaande gebeurtenis en per 
camera worden geregistreerd.Voorbeeld: 1 beeld/seconde 
= 3600 seconden, 2 beelden/seconde = 1800 seconden, 
4 beelden/seconde = 900 seconden, 5 beelden/seconde = 
720 seconden etc.

3 Nalooptijd [sec.]: Hier geeft u de nalooptijd op.
Opmerking:
Hier configureert u de instellingen voor de 
bewegingsregistratie.

4 Audio: Schakel het selectievakje in wanneer ook audio moet 
worden geregistreerd.
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4.4.3 Opname-instellingen van JPEG IP-camera's configureren
Menu Registratie-instellingen > Tabblad JPEG IP-camera's

In deze dialoogvensters kunt u de opname-instellingen van de JPEG IP-camera's configureren.

1 Dag - Nacht - 
Weekend ...

Alle geconfigureerde tijdschema's worden als tabbladen 
weergegeven.
Selecteer het tabblad waarvoor de instellingen moeten 
gelden.
Opmerking:
Alleen tijdschema's die in het menu Tijdschema's zijn 
geconfigureerd, worden weergegeven.

2 JPEG IP-camera's Selecteer het tabblad. In de daaronder staande keuzelijst 
worden alle JPEG IP-camera's weergegeven.

3 In het lijstveld met de 
camera's

Selecteer de camera waarvoor u instellingen wilt 
configureren.
Opmerking:
Het selecteren van meerdere camera's is niet mogelijk.

4 Registratie 
voorgaande 
gebeurtenis

Hier configureert u de instellingen voor de registratie 
voorgaande gebeurtenis.

Rate: Selecteer de registratiesnelheid.
Opmerking:
De werkelijke registratiesnelheid is afhankelijk van het 
cameratype en de ingestelde parameters van de camera 
(bijv.: resolutie, compressie-instelling). De gemiddelde 
instelling bedraagt 4 - 6 beelden per seconde.
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Voorlooptijd [sec.]: Selecteer de voorlooptijd voor de alarm- en 
bewegingsregistratie.
Opmerking:
De maximale voorlooptijd bedraagt 1800 seconden. De 
voorlooptijd is afhankelijk van de snelheid van de registratie 
van de voorgaande gebeurtenis. Per voorgaande gebeurtenis 
en per camera kunnen maximaal 3600 beelden worden 
geregistreerd.
Voorbeeld: 1 beeld/seconde = 1800 seconden, 2 beelden/
seconde = 1800 seconden, 4 beelden/seconde = 
900 seconden, 5 beelden/seconde = 720 seconden etc.

5 alarmregistratie Hier configureert u de instellingen voor de alarmregistratie.

Rate: Selecteer de registratiesnelheid.
Opmerking:
De werkelijke registratiesnelheid is afhankelijk van het 
cameratype en de ingestelde parameters van de camera 
(bijv.: resolutie, compressie-instelling).

Nalooptijd [sec.]: Hier geeft u de nalooptijd op.
Opmerking:
De maximale nalooptijd bedraagt 999 seconden. De 
standaardinstelling is 0 seconden.

6 Tijdregistratie Hier configureert u de instellingen voor de duurregistratie.

Rate: Selecteer de registratiesnelheid.
Opmerking:
De werkelijke registratiesnelheid is afhankelijk van het 
cameratype en de ingestelde parameters van de camera 
(bijv.: resolutie, compressie-instelling).

7 Oude gegevens 
wissen

Schakel het selectievakje in om gegevens na een bepaald 
aantal dagen automatische te wissen.

Ouder dan [dagen]: Voer het aantal dagen in vanaf wanneer de gegevens 
automatisch worden gewist.
Voorbeeld: 3 wil zeggen dat gegevens die ouder zijn dan 3 
dagen automatisch worden gewist.

Beveiligde gegevens 
wissen

Selectievakje is ingeschakeld: Beveiligde gegevens worden na 
een bepaald aantal dagen automatisch gewist.
Selectievakje is niet ingeschakeld: Beveiligde gegevens 
worden niet automatisch gewist.

8 Standaardinstellingen Klik op de knop om de standaardinstellingen te bewaren.

9 Instellingen kopiëren 
naar andere 
tijdschema's...

Hiermee kopieert u alle tabbladen van het geselecteerde 
tijdschema met alle bijbehorende instellingen naar andere 
tijdschema's.
Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin 
u de tijdschema's kunt selecteren.

10 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.5 Ingangen en uitgangen configureren
In deze dialoogvensters kunt u de in- en uitgangen configureren.

4.5.1 Alarmsimulatie configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad Alarmsimulatie

In dit dialoogvenster kunt u 4 ingangen voor de activering van operatoralarmen in de interface 
configureren.

1 Alarmsimulatie Klik op het tabblad.

2 Type Selecteer of een ingang al dan niet moet worden 
geactiveerd.

Ingang moet worden gebruikt voor alarmsimulatie.

Ingang moet niet worden gebruikt voor 
alarmsimulatie.

3 Naam Voer de naam in.

4 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.5.2 Virtuele ingangen configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad Virtuele ingangen

Virtuele ingangen zijn ingangen die via de browserinterface of software worden aangestuurd. 
Ze bieden dezelfde functionaliteiten als de andere ingangen in het systeem.
De virtuele ingangen kunnen voor het uitvoeren van taken worden gebruikt, bijv. voor 
alarmtransmissie of opslag. Er zijn 32 virtuele ingangen beschikbaar.

Opmerking:
Voor de toegang tot de interface van de virtuele ingangen is aanmelding niet vereist.

1 Virtuele ingangen Klik op het tabblad.

2 Type Selecteer of een virtuele ingang al dan niet moet 
worden geconfigureerd.

Ingang moet als virtuele ingang worden gebruikt

Ingang moet niet als virtuele ingang worden gebruikt.

3 Naam Voer de naam in.

4 Veld-ID wijzigen Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster 
geopend. Wijzig indien nodig de naam van de 
aanvullende gegevens.

5 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.5.3 Geldautomaten configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad Geldautomaat

Op Bosch Recording Station kunnen tot 4 geldautomaten met elk 2 ingangen worden 
aangesloten. 

1 Geldautomaat Klik op het tabblad.

2 Interface: Selecteer de interface.

3 Statuscontrole [h]: Het systeem controleert tijdens het verstrijken van 
deze tijd herhaaldelijk of de aangesloten 
geldautomaten een transactie hebben verricht. Voer 
de tijd in uren in. Als u bijvoorbeeld het getal 2 
invoert, wordt om de 2 uur een controle uitgevoerd. 
Wanneer u het getal 0 invoert, wordt geen controle 
uitgevoerd.
Opmerking:
Als geen transactie aan het systeem wordt gemeld, 
volgt er een foutmelding. Ook als de verbinding 
tussen Bosch Recording Station en de geldautomaat 
is verstoord, wordt een foutmelding gegenereerd.

4 Type Selecteer of een ingang al dan niet moet worden 
geconfigureerd.

Ingang wordt geanalyseerd.

Ingang wordt niet geanalyseerd.
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Ingangen toewijzen:
Ingang 1 + 2 = geldautomaat 1 
Ingang 3 + 4 = geldautomaat 2
Ingang 5 + 6 = geldautomaat 3
Ingang 7 + 8 = geldautomaat 4
De ingangen 1, 3, 5, 7 activeren normaal gesproken de 
portretcamera en de ingangen 2, 4, 6, 8 de 
gelduitgiftecamera.

5 Naam Voer de naam in. De naam kan naar wens gekozen 
worden.

6 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.5.4 Leeseenheid configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad Leeseenheid

Op Bosch Recording Station kunnen maximaal 4 leeseenheden worden aangesloten. Elke 
leeseenheid bestrijkt één ingang. Anti-skimming van de leeseenheid is niet mogelijk.

Opmerking:
Er mogen niet meer leeseenheden worden geconfigureerd dan zijn aangesloten.

1 Leeseenheid Klik op het tabblad.

2 Interface: Selecteer de interface.

3 Type Selecteer of een ingang al dan niet moet worden 
geconfigureerd.

Op de ingang wordt een leeseenheid aangesloten.

Op de ingang wordt geen leeseenheid aangesloten.

4 Naam Voer de naam in. De naam kan naar wens gekozen 
worden.
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5 Skimming-beveiliging Deze functie herkent of er vreemde onderdelen op de 
leeseenheid zijn gemonteerd waarmee gegevens op 
een EC-kaart ongeoorloofd uitgelezen kunnen 
worden.
Opmerking:
– Bij het activeren van de functie is de Skimming-

ingang als trigger beschikbaar.
– Bij een activering volgt een protocollering in het 

logboek.
– Als daarnaast de functie Storing leeseenheid 

melden is geactiveerd, volgt bij activering ook 
een melding in de interface.

6 Tijdregeling - Setup Klik op de knop als u een tijdregeling wilt invoeren. Er 
wordt een dialoogvenster geopend waarin u de 
standaardinstelling van de leeseenheid (open, 
automatisch, gesloten) en het tijdschema kunt 
selecteren (zie ook Paragraaf 4.5.5 Tijdsregeling van 
de leeseenheid configureren).

7 Geblokkeerde 
bankcodenummers

U kunt bepaalde bankcodenummers blokkeren, 
waardoor EC-kaarten met de ingevoerde 
blokkeringskenmerken geen toegangsbevoegdheid 
hebben. Toegang wordt door de leeseenheid 
geweigerd. De standaardinstelling van de leeseenheid 
moet zijn ingesteld op: Leeseenheid automatisch:

Toevoegen Voer in het tekstveld het te blokkeren 
bankcodenummer in en klik op de knop. Na de invoer 
wordt het bankcodenummer in de keuzelijst 
overgenomen.
Opmerking:
Bij de invoer is het gebruik van zogenaamde 
wildcards of jokertekens (? of *) in willekeurige 
combinatie toegestaan.  
Daarbij betekent
?: Exact op de positie van het vraagteken kan een 
willekeurig teken staan of geen teken.
*: Exact op de positie van het sterretje kan een reeks 
willekeurige tekens (één teken of meer) staan of geen 
teken (uitzondering: een losstaande * betekent dat 
alle bankcodenummers zijn geblokkeerd).

Wissen Selecteer in de keuzelijst het item en klik op de knop. 
Het bankcodenummer wordt uit de keuzelijst gewist.

8 Storing leeseenheid melden In de interface wordt een melding weergegeven als er 
een storing in de leeseenheid is. Als daarnaast de 
functie Skimming-beveiliging is geactiveerd, volgt 
ook een melding bij een skimming-alarm.
Opmerking:
Bij een activering volgt een protocollering in het 
logboek.
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4.5.5 Tijdsregeling van de leeseenheid configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad Leeseenheid > Knop Setup

Configureer de instellingen voor de tijdregeling.

Landcode bij EC-kaarten 
negeren

De gegevens op de creditcard die voor het 
onderscheiden van verschillende landen worden 
gebruikt, worden niet geanalyseerd. Toegang is 
mogelijk voor kaarten met verschillende landcodes.

9 Toepassen Neemt de invoergegevens over.

1 Leeseenheid 
tijdgestuurd

Schakel het selectievakje in.

2 Standaardinstelling: Klik in de keuzelijst op de pijl omlaag en selecteer welke 
standaardinstelling de leeseenheid moet hebben.

3 Bij het vorige punt heeft u de standaardinstelling van de 
leeseenheid vastgelegd. Activeer indien nodig een of meer 
van de volgende eigenschappen als de tijd van de 
standaardinstelling begrensd moet worden.

Leeseenheid open: De leeseenheid is altijd geopend.

Leeseenheid 
automatisch:

De toegang is alleen met een EC-kaart of creditcard mogelijk. 
EC-kaarten van bepaalde banken kunnen worden 
geblokkeerd.

Leeseenheid gesloten: De leeseenheid is altijd gesloten.

4 Tijdschema: Selecteer het tijdschema waarbinnen de tijdsbegrenzing 
moet gelden (zie ook Paragraaf 4.3 Tijdschema's 
configureren).

5 OK Neemt de invoergegevens over.
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4.5.6 Ingangen van meldinstallaties configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad GMA-ingangen

Bij de seriële aansluiting van een meldinstallatie kunnen max. 32 ingangen worden vastgelegd 
die een alarm in het systeem genereren wanneer deze worden geactiveerd.
Aan elke ingang zijn standaardlijnstatussen toegewezen, die bij LSN-centrales specifiek voor 
een project aangepast kunnen worden. Bovendien kunnen er aan elke ingang ook adressen 
van de meldinstallatie worden toegewezen.

1 GMA-ingangen Klik op het tabblad.

2 Aansluitingsinstellingen

Interface: Selecteer de interface.

Baudrate: Selecteer de baudrate.

Type: Selecteer het type meldinstallatie.

3 Type Klik in de kolom op de pijl omlaag en selecteer de 
soort ingang.

De soort ingang, bijv. overval, is geactiveerd.

De soort ingang is niet geactiveerd.

Opmerking:
Aan elke ingang zijn standaard bepaalde lijnstatussen 
toegewezen. Bij LSN-centrales kan deze toewijzing 
gewijzigd worden.

4 Naam Voer de naam in.
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5 Lijnstatus - toewijzen Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster 
geopend waarin u de standaardtoewijzing van de 
lijnstatussen kunt wijzigen en bekijken (zie ook 
Paragraaf 4.5.7 Lijnstatussen aan de ingangen 
toewijzen (niet voor Bosch G-serie)).
Opmerking:
Is alleen bij LSN-centrales mogelijk.

6 Adressen - toewijzen Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster 
geopend. Hierin kunt u bepaalde GMA-adressen aan 
de ingang toewijzen (zie ook Paragraaf 4.5.8 Adressen 
aan de ingangen toewijzen (niet voor Bosch G-serie) en 
Paragraaf 4.5.9 Adressen aan de ingangen toewijzen 
(Bosch G-serie)).

7 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.5.7 Lijnstatussen aan de ingangen toewijzen (niet voor Bosch G-serie)
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad GMA-ingangen > Optiegroep Lijnstatus > Knop 
toewijzen
(zie ook Paragraaf 4.5.6 Ingangen van meldinstallaties configureren)

Wijs de lijnstatussen van een meldinstallatie aan de ingangen toe.

Lijnstatussen toevoegen

Lijnstatussen verwijderen:

1 niet-geselecteerde 
lijnstatussen:

Selecteer de lijnstatus.

2 << Toevoegen Klik op de knop. De lijnstatus wordt in de keuzelijst 
geselecteerde lijnstatussen: toegepast.

5 Sluiten De procedure afsluiten. De ingevoerde gegevens worden 
opgeslagen.

3 geselecteerde 
lijnstatussen:

Selecteer de lijnstatus.

4 >> Verwijderen Klik op de knop. De lijnstatus wordt uit de keuzelijst 
geselecteerde lijnstatussen: verwijderd.

5 Sluiten De procedure afsluiten. De ingevoerde gegevens worden 
opgeslagen.
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4.5.8 Adressen aan de ingangen toewijzen (niet voor Bosch G-serie)
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad GMA-ingangen > Optiegroep Adressen > Knop 
toewijzen
(zie ook Paragraaf 4.5.6 Ingangen van meldinstallaties configureren)

U kunt de adressen van een meldinstallatie (niet Bosch G-serie) toewijzen aan de ingangen.

Adressen toevoegen

Adressen verwijderen:

1 Groep:
Melder:

Voer in de invoervelden het beginadres in.

2 Groep:
Melder:

Voer in de invoervelden het eindadres in.

3 << Toevoegen Klik op de knop. De adressen worden opgenomen in de 
keuzelijst geselecteerde adressen:.

6 Sluiten De procedure afsluiten. De ingevoerde gegevens worden 
opgeslagen.

4 geselecteerde 
adressen:

Selecteer de adressen die u wilt verwijderen. 

5 >> Verwijderen Klik op de knop. De adressen worden verwijderd uit de 
keuzelijst geselecteerde adressen:.

6 Sluiten De procedure afsluiten. De ingevoerde gegevens worden 
opgeslagen.
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4.5.9 Adressen aan de ingangen toewijzen (Bosch G-serie)
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad GMA-ingangen > Optiegroep Adressen > Knop 
toewijzen 
(zie ook Paragraaf 4.5.6 Ingangen van meldinstallaties configureren)

U kunt de adressen van een meldinstallatie van het type Bosch G-serie toewijzen aan de 
ingangen.

1 GMA-adressen Schakel de selectievakjes in van de GMA-adressen die u wilt 
toewijzen aan de ingang.

2 OK Neemt de invoergegevens over.
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4.5.10 POS-ingangen configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad POS-ingangen

De aansluiting van een POS-server (POS = point of sale) vindt plaats via het IP-netwerk (LAN). 
Hiertoe moet in de POS-server het IP-adres van Bosch Recording Station zijn geconfigureerd. 
Maximaal 64 POS-ingangen zijn voor Bosch Recording Station beschikbaar. Bij het activeren 
van vastgelegde transacties op de POS-plaatsen vindt een automatische beeldregistratie 
plaats.

1 POS-ingangen Klik op het tabblad.

2 Poortnummer: Geef het poortnummer van Bosch Recording Station 
op waarnaar de gegevens door de IP-server worden 
verzonden.
Opmerking:
Het poortnummer in de configuratie van Bosch 
Recording Station moet overeenkomen met het 
poortnummer dat in de POS-server is ingevoerd.

3 Gegevensopbouw Geeft de opbouw van de gegevensstroom weer die 
door de POS-server naar Bosch Recording Station 
wordt verzonden. Als onderscheidingscriteria zijn 
maximaal 10 gegevensvelden mogelijk. Per 
gegevensveld zijn maximaal 100 tekens mogelijk.
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4 Bewerken... Klik op de knop. Er verschijnt een dialoogvenster 
waarin u het type gegevensveld en de bijbehorende 
start- en eindpositie in de gegevensstroom kunt 
configureren.
Opmerking:
Markeer eerst onder Gegevensopbouw de te 
bewerken regel.

5 Ingang inschakelen Klik op de pijl. De lijst met bestaande gegevens wordt 
weergegeven. De lijst bevat alle gegevensvelden die 
onder Gegevensopbouw worden weergegeven.
Selecteer de naam van het gegevensveld en voer in 
het tekstveld eronder de waarde in die in de 
gegevensstroom van de POS-server een 
beeldregistratie activeert. Verschillende waarden 
moeten van elkaar worden gescheiden door een 
puntkomma.

6 Ingang uitschakelen Klik op de pijl. De lijst met bestaande gegevens wordt 
weergegeven.
Selecteer de naam van het gegevensveld en voer in 
het tekstveld eronder de waarde in die in de 
gegevensstroom van de POS-server een 
beeldregistratie beëindigt. Verschillende waarden 
moeten van elkaar worden gescheiden door een 
puntkomma.

7 Gegevensveld met info over 
terminalnummer:

Klik op de pijl. De lijst met bestaande gegevens wordt 
weergegeven.
Selecteer de naam van het gegevensveld dat het 
terminalnummer (bijv. kassanummer) beschrijft.

8 Type Selecteer of een ingang al dan niet moet worden 
geactiveerd.

Ingang moet worden gebruikt voor het activeren van 
de beeldregistratie.

Ingang mag niet worden gebruikt voor het activeren 
van de beeldregistratie.

9 Naam Plaats de cursor in de kolom en voer de naam van de 
ingang in.

10 Terminalnummer Voer het nummer van de terminal in die aan de POS-
ingang van Bosch Recording Station is toegewezen.

11 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.5.11 ATM/POS-ingangen configureren
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad ATM/POS-ingangen

De ATM/POS-Bridge wordt gebruikt voor het aansluiten van kassasystemen en geldautomaten. 
Er kunnen maximaal 8 ATM/POS-Bridges met elk 4 geldautomaten op Bosch Recording 
Station worden aangesloten. De aansluiting vindt plaats via het IP-netwerk (LAN).

1 ATM/POS-ingangen Klik op het tabblad.

2 Apparaten: Selecteer het apparaat.

3 IP-adres: Voer het IP-adres van de ATM/POS-Bridge in.

4 Poortnummer apparaat: Voer het poortnummer van de ATM/POS-Bridge in.

5 Poortnummer: Geef het poortnummer van Bosch Recording Station 
op.

6 Gegevensopbouw: Geeft de opbouw van de gegevensstroom weer die 
door de ATM/POS-Bridge naar het Bosch Recording 
Station wordt verzonden. Als onderscheidingscriteria 
zijn maximaal 10 gegevensvelden mogelijk. De grootte 
van de gegevensstroom is begrensd tot 7 kilobyte.
Opmerking:
Met behulp van de selectievakjes kan elk afzonderlijk 
gegevensveld worden geactiveerd. Wanneer geen 
selectievakje is geactiveerd, wordt de gehele 
gegevensstroom aan het eerste gegevensveld 
toegevoegd.
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7 Bewerken... Klik op de knop. Er verschijnt een dialoogvenster 
waarin u het type gegevensveld en de bijbehorende 
start- en eindpositie in de gegevensstroom kunt 
configureren.
Opmerking:
Markeer eerst onder Gegevensopbouw: de te 
bewerken regel.

8 Type Selecteer of een ingang al dan niet moet worden 
geactiveerd.
Opmerking:
Ingang 1 = ATM/Pos-apparaat 1
Ingang 2 = ATM/Pos-apparaat 2
Ingang 3 = ATM/Pos-apparaat 3
Ingang 4 = ATM/Pos-apparaat 4

Ingang moet worden gebruikt voor het activeren van 
de beeldregistratie.

Ingang mag niet worden gebruikt voor het activeren 
van de beeldregistratie.

9 Naam Plaats de cursor in de kolom en voer de naam van de 
ingang in.
Opmerking:

10 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.5.12 I/O-module configureren.
Menu Ingangen en uitgangen > Tabblad I/O-modules

Op een Bosch Recording Station kunnen maximaal 8 I/O-modules worden aangesloten. De 
volgende I/O-modules kunnen worden aangesloten:
– ADAM-6017 (0 ingangen, 2 relais)
– ADAM-6018 (0 ingangen, 8 relais)
– ADAM-6022 (2 ingangen, 2 relais)
– ADAM-6024 (2 ingangen, 2 relais)
– ADAM-6050 (12 ingangen, 6 relais)
– ADAM-6050-W (12 ingangen, 6 relais)
– ADAM-6051 (12 ingangen, 2 relais)
– ADAM-6051-W (12 ingangen, 2 relais)
– ADAM-6052 (8 ingangen, 8 relais)
– ADAM-6055 (18 ingangen, 0 relais)
– ADAM-6060 (6 ingangen, 6 relais)
– ADAM-6060-W (6 ingangen, 6 relais)
– ADAM-6066 (6 ingangen, 6 relais)

1 I/O-modules Klik op het tabblad.

2 Apparaten: Selecteer de I/O-module.

3 IP-adres: Voer het IP-adres van de I/O-module in.

4 Type apparaat: Selecteer het type.

5 Type Selecteer of een ingang al dan niet moet worden 
geactiveerd.

Ingang moet worden gebruikt voor het activeren van 
de beeldregistratie.
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Ingang mag niet worden gebruikt voor het activeren 
van de beeldregistratie.

6 Naam Voer de naam van de ingang in.

7 Type Selecteer of een ingang al dan niet moet worden 
geactiveerd.

Relais moet worden gebruikt voor het activeren van 
de beeldregistratie.

Relais mag niet worden gebruikt voor het activeren 
van de beeldregistratie.

8 Naam Voer de naam van het relais in.

9 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.6 Alarmbewerking configureren
Menu Alarmbewerking

In dit dialoogvenster kunt u zogenaamde taken voor elk tijdschema vastleggen. Met taken 
worden acties bedoeld die door ingangen en camera's met bewegingsdetectie of vergelijking 
met referentiebeeld worden gestart.
De volgende acties zijn mogelijk:
– Start een alarmregistratie
– Regeling van een relaisuitgang
– Besturing van maximaal vier domecamera's en pan/tilt-camera's
– E-mailnotificatie

1 Taak

Toevoegen Voegt een nieuwe taak toe. De naam van de nieuwe taak 
wordt doorlopend genummerd en de naam kan gewijzigd 
worden.

Verwijderen Verwijdert een taak. Hiervoor moet de taak worden 
gemarkeerd.

Naam wijzigen De naam van de taak kan gewijzigd worden. Hiervoor moet de 
taak worden gemarkeerd.
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2 Triggers Selecteer in de keuzelijst de ingangen of camera's met 
bewegingsdetectie of vergelijking met referentiebeeld die bij 
activering de taak starten.
Als triggers worden weergegeven:
– alle soorten ingangen
– JPEG IP-camera's en MPEG4/H.264 IP-camera's met 

bewegingsdetectie/vergelijking met referentiebeeld
– Skimming-beveiliging van de leeseenheid

En Alle geselecteerde ingangen en camera's moeten activeren 
om de taak te starten.

Of Maar één ingang of één camera moet activeren om de taak te 
starten.

3 Dag - Nacht - 
Weekend

Selecteer het tijdschema. De taak wordt aan dit tijdschema 
toegewezen.
Opmerking:
Alleen tijdschema's die in het menu Tijdschema's zijn 
geconfigureerd, worden weergegeven.
Opmerking:
Met de knop Instellingen kopiëren naar andere 
tijdschema's... kunt u taken snel naar andere tijdschema's 
kopiëren.

4 Alarmregistratielijst De onder Triggers geselecteerde ingangen of camera's 
activeren een alarmregistratie van de camera's die in de lijst 
worden genoemd.

Bewerken... Klik op de knop. Er wordt een dialoogvenster geopend. 
Selecteer de camera's waarop een alarmregistratie moet 
plaatsvinden.

Alarmregistraties 
beveiligen

Schakel het selectievakje in. De alarmregistraties zijn tegen 
overschrijven beveiligd (inclusief de vooralarmbeelden).
Opmerking:
Beveiligde gegevens worden alleen na een bepaald aantal 
dagen automatisch gewist als in het menu Registratie-
instellingen de opties Oude gegevens wissen en Beveiligde 
gegevens wissen zijn geactiveerd. Bovendien is handmatig 
wissen in de interface mogelijk.

5 Relaisregeling Leg het relais vast dat geregeld moeten worden.

Activeren Activeert het te regelen relais.

Relais: Selecteer het te regelen relais.
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Actie: Selecteer het gedrag van het relais.
Gedrag van het relais:
– Begin gebeurtenis: aan het begin van een gebeurtenis 

schakelt het relais 1 seconde.
– Einde gebeurtenis: aan het einde van een gebeurtenis 

schakelt het relais 1 seconde.
– Gebeurtenis volgen: het relais schakelt aan het begin 

van de gebeurtenis, blijft in deze toestand tijdens de 
gebeurtenis en keert aan het einde van de gebeurtenis in 
de oorspronkelijke toestand terug.

– Registratie volgen: het relais schakelt aan het begin van 
de gebeurtenis en keert pas na afloop van de 
alarmregistratie (inclusief de alarmnalooptijd) in de 
oorspronkelijke toestand terug.

6 Domecamerabesturin
g

Eén taak kan maximaal 4 domecamera's en pan/tilt-camera's 
besturen.
Schakel het selectievakje van de desbetreffende regel in. 
Selecteer vervolgens in de keuzelijsten de te besturen camera 
en een opgeslagen positie of een opdracht.
Opmerking:
Alleen verschillende domecamera's en pan/tilt-camera's 
kunnen worden bestuurd.
De opgeslagen posities en commando's moeten onder IP-
camera's en encoders > Camera Toevoegen / Wijzigen > 
Dome-instellingen worden geconfigureerd.

7 E-mailnotificatie Na activering van een taak kan er een e-mailnotificatie 
verzonden worden.

Activeren Activeert de e-mailnotificatie.

Geadresseerde: Voer het e-mailadres van de ontvanger in.
Opmerking:
Als er sprake is van meerdere e-mailadressen, worden de 
afzonderlijke adressen door een puntkomma van elkaar 
gescheiden.

E-mail configureren... Na klikken op de knop gaat de setup van de e-mailserver 
open. Voer in de setup gegevens over de naam van de 
afzender, e-mailadres, gebruikersnaam enz. in.

8 Instellingen kopiëren 
naar andere 
tijdschema's...

Hiermee kopieert u de geselecteerde taak met alle 
bijbehorende instellingen naar andere tijdschema's.
Selecteer een taak en klik op de knop. Er wordt een 
dialoogvenster geopend waarin u de tijdschema's kunt 
selecteren.

9 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.7 E-mailserver setup configureren
Menu Alarmbewerking > Knop E-mail configureren...
of
Menu Doorsturen van fouten en SNMP > Knop E-mailserver

E-mailberichten kunnen met of zonder aanmelding bij de SMTP-server worden verzonden.

Opmerking:
– Zie voor het toevoegen van een e-mailontvanger bij Alarmbewerking 

Paragraaf 4.6 Alarmbewerking configureren
– Zie voor het toevoegen van een e-mailontvanger bij Doorsturen van fouten 

Paragraaf 4.14.1 Een ontvanger toevoegen/Gegevens van een ontvanger wijzigen

1 Naam afzender: Voer de naam van de afzender in. De naam wordt bij de 
ontvanger van de e-mail als naam van de afzender 
weergegeven.

2 E-mailadres: Voer het e-mailadres van de afzender in.

3 SMTP-server: Voer de naam van of het IP-adres van de SMTP-server (E-
mailserver) in.

4 SMTP-poort: Geef het nummer van de SMTP-poort op (standaardwaarde = 
25).

5 Met aanmelding bij 
SMTP-server

E-mailberichten worden alleen verzonden als de afzender 
over de benodigde rechten beschikt. De SMTP-server 
controleert dan de rechten van de afzender.

6 Gebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam voor het aanmelden bij de SMTP-
server in.

7 Wachtwoord: Voer het wachtwoord voor het aanmelden bij de SMTP-server 
in.

8 Opslaan Neemt de invoergegevens over.
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4.8 Externe stations configureren
Menu Externe stations

In dit dialoogvenster legt u de externe stations vast voor de eigen bedieningslocatie (lokale 
computer), zodat u tijdens het verdere verloop van de configuratie de verbinding met deze 
externe stations tot stand kunt brengen.

1 Lokale instellingen Configureer de volgende instellingen voor de eigen 
bedieningslocatie.

Modem/ISDN: Selecteer het modem of de ISDN-kaart.
Opmerking:
Om bij een modemverbinding een configuratie te kunnen 
instellen, moet een RAS-modem zijn aangesloten en moet een 
RAS-service zijn geïnstalleerd.

Aantal B-kanalen: Geef het aantal B-kanalen op.

Inkomende oproepen 
beantwoorden (voor 
standaardgebruikers)

Inkomende oproepen mogen door de standaardgebruikers 
aangenomen worden.

Wachtwoord ... Invoer van het wachtwoord dat toestaat dat externe stations 
kunnen inbellen.

Info ... Is er geen voor RAS geschikte modem aangesloten of werd er 
geen RAS-service geïnstalleerd, dan verschijnt er een 
waarschuwing en een knop met aanvullende informatie.
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2 Externe stations Hier kunnen nieuwe externe stations worden aangemaakt. Al 
bestaande externe stations worden in de keuzelijst 
weergegeven.
Opmerking: in de keuzelijst wordt bovendien de kolom 
Geringe bandbreedte weergegeven wanneer dit voor de 
externe apparaten is geconfigureerd.

Nieuw Maakt een nieuw extern station aan. Voer uw instellingen in 
het dialoogvenster dat dan wordt geopend in.

Bewerken Gegevens over al bestaande externe stations kunnen worden 
gewijzigd.
Selecteer in het overzicht in het onderste gedeelte van het 
dialoogvenster het externe station en klik op de knop.

Wissen Wist de verbinding met een extern station.
Selecteer in het overzicht in het onderste gedeelte van het 
dialoogvenster het externe station dat u wilt wissen en klik 
op de knop.

3 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.9 Alarmtransmissie configureren
Menu Alarmtransmissie

In dit dialoogvenster heeft u de mogelijkheid zogenoemde taken voor alarmtransmissies vast 
te leggen. Met taken worden acties bedoeld die door ingangen en camera's met 
bewegingsdetectie of vergelijking met referentiebeeld worden gestart.
In geval van een alarm wordt de verbinding tussen de plaats waar het alarm wordt afgegeven 
en een geconfigureerd extern station tot stand gebracht.

1 Taak

Toevoegen Voegt een nieuwe taak toe. De naam van de nieuwe taak 
wordt doorlopend genummerd en de naam kan gewijzigd 
worden.

Verwijderen Verwijdert een taak. Hiervoor moet de taak worden 
gemarkeerd.

Naam wijzigen De naam van de taak kan gewijzigd worden. Hiervoor moet de 
taak worden gemarkeerd.
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2 Triggers Selecteer in de keuzelijst de ingangen of camera's met 
bewegingsdetectie of vergelijking met referentiebeeld die bij 
activering de taak starten.
Als triggers worden weergegeven:
– alle soorten ingangen
– JPEG IP-camera's en MPEG4/H.264 IP-camera's met 

bewegingsdetectie/vergelijking met referentiebeeld
– Skimming-beveiliging van de leeseenheid
Opmerking:
De triggers voor camera's met bewegingsdetectie worden pas 
na de configuratie van de camera's weergegeven (zie 
Paragraaf 4.2.5 JPEG IP-camera's configureren en 
Paragraaf 4.2.3 MPEG4/H.264 IP-camera's configureren

En Alle geselecteerde ingangen en camera's moeten activeren 
om de taak te starten.

Of Maar één ingang of één camera moet activeren om de taak te 
starten.

3 Dag - Nacht - 
Weekend

Selecteer het tijdschema. De taak wordt aan dit tijdschema 
toegewezen.
Opmerking:
Alleen tijdschema's die in het menu Tijdschema's zijn 
geconfigureerd, worden weergegeven.

4 Machtigingsniveau Selecteer het machtigingsniveau.
Opmerking:
De naam van het machtigingsniveau en het wachtwoord voor 
verbinding met het machtigingsniveau moeten 
overeenstemmen op het lokale station en het externe station 
waarnaar een alarmtransmissie plaatsvindt. De afzonderlijke 
beschikbaarstellingen van het machtigingsniveau, bijv. 
beschikbaar gestelde camera's, relais enz., kunnen echter van 
elkaar verschillen. Bij het inbellen op het externe station 
krijgt u vervolgens de beschikbaarstellingen van het 
machtigingsniveau in het externe station.
Activeer in het menu Machtigingsniveaus de machtiging voor 
de alarmtransmissie.

5 Camera's Selecteer de camera's waarvan de beelden naar het externe 
station moeten worden overgedragen.

6 Externe stations: De keuzelijst bevat alle in het systeem bekende externe 
stations.
Selecteer het externe station en eventueel één of meerdere 
externe reservestations waarnaar een alarmtransmissie moet 

plaatsvinden en klik op  . Het externe station wordt aan 
de keuzelijst Alarmontvangers toegevoegd.
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Opmerking:
Bij een gebeurtenis kunnen meerdere externe stations tegelijk worden gebeld. Daarvoor 
moeten meerdere taken worden aangemaakt.

7 Alarmontvangers De keuzelijst bevat de externe stations waarnaar een 
alarmtransmissie moet plaatsvinden.
Opmerking:
De te bellen externe stations worden van boven naar 
beneden afgewerkt. D.w.z. het externe station dat als eerste 
moet worden gebeld, moet helemaal boven aan de lijst staan. 
Externe reservestations die worden gebeld als er geen 
verbinding met het eerste externe station tot stand kan 
worden gebracht, staan daaronder. De volgorde legt u met de 

knoppen  en  vast.

8 De verbinding kan 
alleen door de 
gebruiker van het 
ontvangersysteem 
worden verbroken

Activeer het selectievakje als alleen de gebruiker van het 
ontvangstsysteem de verbinding mag verbreken.
Anders bestaat de verbinding zo lang de gebeurtenis 
plaatsvindt.

9 Instellingen kopiëren 
naar andere 
tijdschema's...

Hiermee kopieert u de geselecteerde taak met alle 
bijbehorende instellingen naar andere tijdschema's.
Selecteer een taak en klik op de knop. Er wordt een 
dialoogvenster geopend waarin u de tijdschema's kunt 
selecteren.

10 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.10 Tijdgestuurde opslag configureren
Menu Tijdgestuurde opslag

In dit dialoogvenster heeft u de mogelijkheid zogenoemde taken voor een tijdgestuurde opslag 
vast te leggen.

1 Taak

Toevoegen Voegt een nieuwe taak toe. De naam van de nieuwe taak 
wordt doorlopend genummerd en de naam kan gewijzigd 
worden.

Kopiëren Een bestaande taak wordt gekopieerd. Hiervoor moet de taak 
worden gemarkeerd.

Verwijderen Verwijdert een taak. Hiervoor moet de taak worden 
gemarkeerd.

Naam wijzigen De naam van de taak kan gewijzigd worden. Hiervoor moet de 
taak worden gemarkeerd. De naam mag geen speciale tekens 
bevatten.

2 Camera's Selecteer de camera's waarvan de beelden worden 
opgeslagen.
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Voorbeelden van een tijdgestuurde opslag.
De voorbeelden moeten de opslagperiode van de beelden aangeven.

Voorbeeld 1:

Daarbij behorende opslagperiode:

3 Opslag Per dag kan maximaal 160 GB via een 1 Gigabit-netwerk 
worden opgeslagen.
Voor het opslaan moeten de volgende voorwaarden in acht 
worden genomen:
– In de live-modus worden maximaal 16 camera's 

weergegeven.
– Zoeken in de database is niet mogelijk.
– Geregistreerde beelden kunnen niet worden 

weergegeven.

Aantal te bewaren 
dagen (verstreken 
dagen):

Voer het aantal verstreken dagen in, die opgeslagen moeten 
worden.

Huidige dag opslaan Activeer het selectievakje als de actuele dag elders 
opgeslagen moet worden.
Opmerking:
Beelden van de actuele dag worden alleen tot het tijdstip 
waarop de taak uitgevoerd wordt elders opgeslagen. Nog niet 
opgeslagen beelden van deze dag worden niet elders 
opgeslagen.

4 Dag en tijd Selecteer de dagen waarop de opslag moet plaatsvinden.

Tijd: Voer de tijd van de opslag in.

5 Doelstation Selecteer het doelstation.

Bijwerken Er verschijnt een dialoogvenster voor selectie van het 
doelpad.

Nieuw netwerkstation Voegt een nieuw netwerkstation toe.

Netwerkstat. 
verbreken

Verwijdert een netwerkstation.

6 Toepassen Neemt de invoergegevens over.

Aantal te bewaren dagen (verstreken dagen):
Huidige dag opslaan
Zondag

Tijd: 11:00:00 (= begin van de opslag)

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
00:00:00 11:00:00 begin van het opslagproces

Opslagduur

Opslagperiode van de beelden Einde van het opslagproces en 
einde van de opgeslagen 
gegevens
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Voorbeeld 2:

Daarbij behorende opslagperiode:

Aantal te bewaren dagen (verstreken dagen):
Huidige dag opslaan
Zondag

Tijd: 11:00:00 (= begin van de opslag)

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
00:00:00 11:00:00 begin van het opslagproces

Opslagduur

Einde van het opslagproces

Opslagperiode van de beelden Einde van de opgeslagen gegevens
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4.11 Machtigingsniveaus aanmaken
Menu Machtigingsniveaus

In dit menu kunt u verschillende groepen van machtigingen maken als u over 
beheerdersrechten beschikt. In deze zogenaamde machtigingsniveaus legt u vast welke 
machtigingen de gebruiker in het systeem heeft.

1 Nieuw Maakt een nieuw machtigingsniveau aan.
Klik op de knop en geef in het invoerveld de naam op.
Opmerking:
– Het machtigingsniveau Beheerder beschikt over alle 

machtigingen.
– Een gebruiker met machtigingsniveau Geavanceerd mag 

alleen gebruikers aanmaken die minder machtigingen 
hebben dan of dezelfde machtigingen hebben als een 
gebruiker met machtigingsniveau Normaal.

2 Wissen Wist een bestaand machtigingsniveau.

3 Wachtwoord voor 
verbinding

Na klikken op de knop gaat er een dialoogvenster open. Voer 
het wachtwoord voor de verbinding in.
Opmerking:
Om een verbinding tot stand te kunnen brengen, moet het 
verbindingswachtwoord overeenkomen met het wachtwoord 
van het externe station.
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4 Gebruikersgroep 
selecteren...

Er wordt een dialoogvenster geopend. Selecteer een 
gebruikersgroep van de LDAP-server.
Na bevestiging van de selectie is deze gebruikersgroep (in de 
LDAP-server) aan het machtigingsniveau in Bosch Recording 
Station toegewezen.
Zie ook Paragraaf 4.11.1 Gebruikersgroep van een LDAP-server 
selecteren.

5 Activeer het selectievakje van de elementen (camera's, relais) 
die de eigenaar van dit machtigingsniveau ter beschikking 
moeten staan. Bij domecamera's en pan/tilt-camera's wordt 
er nog een 2e kolom met selectievakjes weergegeven.
Opmerking:
Er kunnen meerdere elementen worden geselecteerd. Klik 
vervolgens op een selectievakje. Alle selectievakjes van de 
desbetreffende kolom worden ingeschakeld of niet 
ingeschakeld.
Daarbij betekenen de selectievakjes vóór de elementen:

: in de live-modus krijgt de gebruiker alleen die camera's 
en relais te zien waarvan het selectievakje is ingeschakeld.

: in de live-modus kan de gebruiker alleen die 
domecamera's en pan/tilt-camera's besturen waarvan het 
selectievakje is ingeschakeld.
Opmerking:
Bosch Recording Station biedt uitsluitend IP-camera's aan die 
al zijn geconfigureerd. Wanneer nieuwe camera's worden 
aangemaakt, moet de toegang daartoe voor alle gebruikers 
met toegangsbevoegdheid achteraf worden geconfigureerd.

6 Selecteer door het activeren van de selectievakjes de 
toegangsrechten van het machtigingsniveau.
Opmerking:
Er kunnen meerdere elementen worden geselecteerd. Klik 
vervolgens op een selectievakje. Alle selectievakjes van de 
desbetreffende kolom worden ingeschakeld of niet 
ingeschakeld.
Daarbij betekenen de geactiveerde selectievakjes vóór de 
elementen:

: in de weergavemodus krijgt de gebruiker alleen die 
camera's te zien waarvan het selectievakje is ingeschakeld.

: de opgeslagen beelden met aanvullende gegevens (bijv. 
datum, tijd, gegevens van geldautomaten) kunnen gezocht, 
bekeken, geanalyseerd, gekopieerd en afgedrukt worden.

: de opgeslagen beelden van de desbetreffende camera 
kunnen gewist worden.
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4.11.1 Gebruikersgroep van een LDAP-server selecteren
Menu Machtigingsniveaus > Knop Gebruikersgroep selecteren...
Het gebruik van LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) maakt het bij 
gekoppelde Bosch Recording Stations mogelijk dat belangrijke informatie als 
gebruikersgroepen, wachtwoorden, enz. door een server wordt opgevraagd zodat deze in 
Bosch Recording Station kan worden gebruikt.
Het voordeel hiervan is:
– In het netwerk beschikbare gebruikers hoeven niet meer voor elk Bosch Recording 

Station te worden geconfigureerd, maar slechts één keer voor de LDAP-server.
– Eenvoudige verandering van het machtigingsniveau van een gebruiker door wijzigen van 

de groepstoewijzing van de gebruiker. Het wijzigen van de groepstoewijzing kan alleen op 
de LDAP-server plaatsvinden.

– Het toevoegen van nieuwe gebruikers en het wissen van niet meer bestaande gebruikers 
wordt alleen op de LDAP-server uitgevoerd.

– Lokale gebruikers zijn extra beschikbaar. Ze worden verder voor elk systeem 
aangemaakt.

Voor u de onderstaande instellingen kunt verrichten, moeten de afzonderlijke groepen en de 
bijbehorende groepsleden op de LDAP-server worden ingesteld. Deze groepen worden 
vervolgens in Bosch Recording Station aan de machtigingsniveaus toegewezen. De 
configuratie van de LDAP-server wordt doorgaans niet door de beheerder van Bosch 
Recording Station uitgevoerd, maar door de systeembeheerder.
Voor de volgende invoer heeft u de hulp van de systeembeheerder nodig.

Opmerking:
Geef alle paden zo nauwkeurig mogelijk op. U bekort daarmee het zoeken op de LDAP-server. 
De zoekduur is afhankelijk van de grootte van de database en kan meerdere minuten duren.

7 Configuratie Legt vast welke functie in de configuratie van Bosch 
Recording Station door de eigenaar van dit 
machtigingsniveau mag worden uitgevoerd. Schakel daartoe 
het selectievakje voor de betreffende functie in.

8 Video opslaan Operators met dit machtigingsniveau mogen videobeelden 
opslaan.
Opmerking:
Bij de drie voorgedefineerde machtigingsniveaus kan het 
opslaan van videobeelden niet uitgeschakeld worden.

9 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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LDAP-
serverinstellingen

1 LDAP-server*: Naam of IP-adres van de LDAP-server.

2 Poort*: Poortnummer van de LDAP-server.(Standaard: niet-
gecodeerd = 389; gecodeerd = 636)

3 Codering activeren Voor gecodeerde datatransmissie.

4 LDAP-basis voor 
gebruikers*:

Eenduidige naam (DN = distinguished name) van het LDAP-
pad waarin naar gebruikers moet worden gezocht.
Voorbeeld: 
Vraag bij uw systeembeheerder de unieke naam (DN) van de 
LDAP-basis.
U ontvangt bijvoorbeeld de volgende DN:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Filter voor 
gebruikers*:

Filter om de eenduidige naam van de gebruiker te zoeken.
Vraag uw systeembeheerder naar het filter om een gebruiker 
met de gebruikers-ID xy in de LDAP-server te vinden.
Voor gebruiker  xy ontvangt u bijvoorbeeld het volgende filter:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
Vervang xy door %username% en voer het filter in.

6 LDAP-basis voor 
groepen*:

Eenduidige naam van het LDAP-pad waarin naar groepen 
moet worden gezocht.
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7 Filter voor het zoeken 
naar groepsleden*:

Filter om de groepsleden van een groep te zoeken.
Voorbeeld:
Vraag uw systeembeheerder naar het filter om de gebruiker 
xy met bijbehorende DN (bijv. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com ) in 
de LDAP-server te vinden. 
U ontvangt bijvoorbeeld het volgende pad:
(&(objectclass=group)(member=DN).
Vervang DN door %usernameDN% en voer het pad in.

Proxy-gebruiker

8 Gebruikersnaam 
(DN)*:

Eenduidige naam van de proxy-gebruiker.

9 Wachtwoord*: Wachtwoord van de proxy-gebruiker.

10 Testen Test of de proxy-gebruiker toegang tot de LDAP-server heeft.

Test van de 
authenticatie en 
groepstoewijzing van 
gebruikers

11 Gebruikersnaam: Aanmeldings-ID van de gebruiker, bijv. userB. Hier moet de 
DN niet worden ingevoerd.

12 Wachtwoord: Wachtwoord van de gebruiker.

13 Testen Test of de gebruiker-ID en het wachtwoord juist zijn.

14 Groep (DN): Eenduidige naam van de groep. Is nodig om de 
groepstoewijzing van de gebruikers te controleren.

15 Testen Test de groepstoewijzing van de gebruiker.

Selectie van de 
gebruikersgroep

16 Filter voor groepen: Filter om de gebruikersgroepen te vinden.
Vraag uw systeembeheerder naar het filter om de 
gebruikersgroep in de LDAP-server te vinden.
U ontvangt bijvoorbeeld het volgende filter:
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Voer het filter in.

17 Gebruikersgroepen 
zoeken

Na aanklikken worden in de LDAP-server de 
gebruikersgroepen gezocht waarvan de gebruiker lid is.

18 beschikbare 
gebruikersgroep:

In de keuzelijst worden de gebruikersgroepen 
weergegeven.Selecteer de gewenste gebruikersgroep.

19 OK De gebruikersgroep wordt in het menu Machtigingsniveaus 
overgenomen.
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4.12 Gebruiker configureren
Menu Gebruiker

Om de toegang tot de systeemcomponenten en -gegevens te beveiligen, kunnen 
bedieningsprocedures alleen door aangemelde gebruikers worden verricht. Daarvoor wordt 
aan elke gebruiker een machtigingsniveau voor de werkzaamheden toegewezen die hij moet 
uitvoeren (zie ook Paragraaf 4.11 Machtigingsniveaus aanmaken).
Let op het volgende:
– Het aantal aan te maken gebruikers is niet begrensd.
– Het gebruikerswachtwoord geldt alleen voor het aanmelden van een lokale gebruiker.
– De machtiging Beheerder kan alleen door beheerders worden verstrekt.

AANWIJZING!
Beveilig de gebruiker met het machtigingsniveau Beheerder altijd met een wachtwoord. Zorg 
ervoor dat dit wachtwoord alleen bij personen die voor dit systeem verantwoordelijk zijn, 
bekend is.

1 Nieuw Maakt een nieuwe gebruiker aan.
Klik op Nieuw en voer in het invoerveld Naam: een 
gebruikersnaam in.

2 Wissen Wist een bestaande gebruikernaam.
Selecteer in het overzicht in het onderste gedeelte van het 
dialoogvenster de gebruikersnaam die u wilt wissen en klik 
op Wissen.

3 Naam: Naam van de gebruiker. Hier kunt u ofwel een nieuwe 
gebruikersnaam invoeren of een al bestaande naam wijzigen.

4 Wachtwoord Klik op de knop en voer een wachtwoord voor de gebruiker 
in. Bevestig uw invoer.
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5 Machtigingsniveau: Klik in het lijstveld op de pijl omlaag en selecteer voor de 
gebruiker een machtigingsniveau.

6 vier-ogen-principe Activeer de functie als de gebruiker zich alleen samen met 
een andere gebruiker in het systeem mag aanmelden.

7 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.13 Beveiligings- en netwerkinstellingen configureren
Menu Beveiliging en netwerk

In dit dialoogvenster kunt u beveiligingsinstellingen configureren, zoals browsertoegang en 
codering bij netwerkverbindingen.

1 Beveiligingsinstelling
en

Browser-toegang 
zonder aanmelding 
instaan

Schakel het selectievakje in als de toegang tot het systeem 
via browser (zonder aanmelding) toegestaan moet zijn.
Opmerking:
De functie is niet voor standaardaanmeldingen mogelijk, maar 
alleen voor zelf gegenereerde http-aanmeldingen.

Gemachtigde 
gebruiker:

Selecteer de gebruiker in de keuzelijst, wiens machtiging 
voor de toegang gebruikt wordt.

Het afsluiten van het 
videosysteem is 
toegestaan op elk 
machtigingsniveau

Schakel het selectievakje in wanneer alle gebruikers de 
machtiging moeten krijgen om het systeem af te sluiten.
Opmerking: In de standaardinstelling is alleen de beheerder 
gemachtigd om het systeem af te sluiten.

Externe configuratie 
toestaan

Staat externe configuratie van Bosch Recording Station toe. 
Schakel daartoe het selectievakje in.

2 Netwerkadapter: Selecteer de netwerkadapter.

3 Transmissiesnelheid

Transmissiesnelheid 
beperken

Schakel het selectievakje in als u de transmissiesnelheid wilt 
beperken.

Verzendsnelheid: Selecteer de verzendsnelheid voor verbindingen tussen 
Bosch Recording Station en de browser.
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Ontvangstsnelheid: Selecteer de ontvangstsnelheid.

4 UDP-tunneling (voor 
omgevingen met 
firewall)

Maakt een netwerkverbinding tussen computers met Bosch 
Recording Stations via één enkele poort mogelijk.

UDP-tunneling 
activeren

Schakel het selectievakje in wanneer u een 
netwerkverbinding tussen computers met Bosch Recording 
Stations via een vaste poort wilt toestaan.

Poortnummer: Voer een poortnummer in dat nog niet in het netwerk wordt 
gebruikt. Het poortnummer voor de Bosch Recording Station-
recorder en de Bosch Recording Station-ontvanger moet 
identiek zijn.
Opmerking:
Deze poort moet in het netwerk beschikbaar zijn. De 
Windows-firewall van de computer moet gedeactiveerd zijn.

Transmissiecodering 
activeren

Schakel het selectievakje in als een gecodeerde 
gegevenstransmissie moet plaatsvinden. 

Wachtwoord: Voer een wachtwoord in dat uit ten minste 10 tekens bestaat. 
Het wachtwoord moet op beide computers gelijk zijn.

5 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.14 Doorsturen van fouten configureren
Menu Doorsturen van fouten en SNMP

In geval van storing kunnen bijvoorbeeld externe apparaten via netwerk (= net send) SMS, e-
mail of een batch-bestand worden geïnformeerd. Het doorsturen van storingen geldt ook voor 
het storingsrelais.

1 Notificatie Maak hier de te informeren plaatsen aan.

Toevoegen Opent een dialoogvenster. Er kan een nieuwe ontvanger 
worden toegevoegd, die bij storingen wordt geïnformeerd.
Opmerking: De naam van de computer mag geen speciale 
tekens bevatten. De messenger-dienst in de ontvanger moet 
gestart zijn.

Wijzigen Opent een dialoogvenster. Gegevens over bestaande 
ontvangers kunnen gewijzigd worden.
Selecteer in het overzicht de ontvanger en klik op de knop.

Verwijderen Een bestaande ontvanger kan uit de notificatielijst worden 
verwijderd.
Selecteer in het overzicht de ontvanger en klik op de knop.

Testen Test de verbinding met de ontvanger.
Selecteer in het overzicht de ontvanger en klik op de knop.

2 Instellingen Verricht hier de instellingen van de e-mailserver en SMS-
service.

E-mailserver Na klikken op de knop gaat de setup van de e-mailserver 
open. Voer in de setup gegevens over de naam van de 
afzender, e-mailadres, gebruikersnaam enz. in.
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De volgende gebeurtenissen leiden tot het doorsturen van fouten:
– de camera levert geen videosignaal
– het logboek kan niet worden gemaakt of bijgewerkt
– de beelden kunnen niet door de databaseserver geregistreerd worden
– de databaseserver kan niet worden gestart
– uitvallen van de harde schijf: station X uitgeschakeld, alle stations X uitgeschakeld
– de vaste schijf is vol (beveiligde gegevens)
– interne databasefout
– apparaat kon niet worden gestart
– fout bij tijdgestuurde opslag
– Vergelijking met referentiebeeld mislukt

SMS-service Na klikken op de knop gaat de configuratie van de SMS-
service open. Voer in de SMS-configuratie gegevens over de 
kiesopties en modems, zendopties enz. in.

3 Storingsrelais Selecteer het relais waarmee het doorsturen van storingen 
wordt geactiveerd.

4 SNMP Bosch Recording Station verzendt via SNMP (Simple Network 
Management Protocol) statusmeldingen over camera's, relais, 
ingangen en de database naar een SNMP-ontvanger.
Zie ook Paragraaf 4.15.1 MIB-lijst voor SNMP en 
Paragraaf 4.15.2 Notificatie via SNMP
Opmerking:
Het verzenden van meldingen over relais, ingangen en de 
database kan in- en uitgeschakeld worden. Camerameldingen 
kunnen niet uitgeschakeld worden.

Ontvanger 1: IP-adres of computernaam van de eerste ontvanger.

Ontvanger 2: IP-adres of computernaam van de tweede ontvanger.

SNMP GET Port: Nummer van de poort via welke de status van ingangen, relais 
en camera's kan worden opgevraagd.

Statusmelding: Geeft de statussen weer waarbij een SNMP-bericht wordt 
geactiveerd. Schakel deze optie in met het desbetreffende 
selectievakje.

5 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.14.1 Een ontvanger toevoegen/Gegevens van een ontvanger wijzigen
Menu Doorsturen van fouten en SNMP > Knop Toevoegen of Knop Wijzigen
Hier voert u de ontvanger in die in geval van storingen moet worden geïnformeerd.

Notificatie via het netwerk:

Notificatie via e-mail:

Notificatie via SMS:

Notificatie via batch-bestand:

Type transmissie: Selecteer het type transmissie Netwerk (= net send).

Computernaam/IP-
adres

Voer de naam van de computer of het IP-adres van de ontvanger in.
Opmerking:
De naam van de computer mag geen speciale tekens bevatten. De 
messenger-dienst in de ontvanger moet gestart zijn.

OK Neemt de invoergegevens over.

Type transmissie: Selecteer het type transmissie E-mail.

E-mailadres Voer het e-mailadres van de ontvanger in.

OK Neemt de invoergegevens over.

Type transmissie: Selecteer het type transmissie SMS.

Telefoonnummer Voer het telefoonnummer van de ontvanger in.

OK Neemt de invoergegevens over.

Type transmissie: Selecteer het type transmissie Batch-bestand.

Batch-bestand Voer de bestandsnaam in of klik op de knop ernaast en selecteer 
het bestand.

OK Neemt de invoergegevens over.
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4.15 Opties configureren
Menu Opties

In dit dialoogvenster heeft u de mogelijkheid optionele instellingen, bijv. verbinding 
automatisch verbreken, Instant Playback, akoestische signalen, te verrichten.

1 Configuratiegegevens

Laden Er kan een nieuwe configuratie geladen worden. De nieuwe 
configuratie overschrijft de vorige.

Opslaan De configuratie kan op een netwerkstation of gegevensdrager 
opgeslagen worden.
Opmerking:
Om veiligheidsredenen dient de configuratie altijd op een 
externe gegevensdrager opgeslagen te worden.

2 Taal Selecteer de taal voor Bosch Recording Station. Wijzigingen 
worden pas geïmplementeerd nadat Bosch Recording Station 
opnieuw is gestart.

3 Alle weergaven met 
meer dan 9 
beeldvensters 
uitschakelen

Deactiveert in de interface van Bosch Recording Station alle 
knoppen waarmee meer dan 9 beeldvensters worden 
weergegeven.

Alle weergaven met 
meer dan 4 
beeldvensters 
uitschakelen

Deactiveert in de interface van Bosch Recording Station alle 
knoppen waarmee meer dan 4 beeldvensters worden 
weergegeven.



Bosch Recording Station Appliance  Standaardconfiguratie | nl 85

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Intallatiehandleiding software - | V1 | 2011.10

4 Beeldvenster met 
beeldverhouding 16:9 
weergeven

Geeft in de interface de beeldvensters in deze 
beeldverhouding weer.

5 Naam van extern 
station op de titelbalk 
van het beeldvenster 
weergeven

Geeft in de interface de naam van het externe station in de 
titelbalk weer.

6 Volledig-
schermmodus 
uitschakelen

Schakelt de knop voor volledig beeld in de interface van 
Bosch Recording Station uit. Bij een touchscreen is deze 
instelling zinvol, omdat afhankelijk van het model niet naar de 
modus voor volledig beeld kan worden teruggekeerd.

7 Venster van 
Recording Station-
toepassing 
verkleinbaar

Selecteer of de interface kan worden verkleind. Wijzigingen 
worden pas geïmplementeerd nadat Bosch Recording Station 
opnieuw is gestart.

8 Virtuele ingangen 
verbergen

Geeft virtuele melders niet langer weer in de interface.

9 Terugspoeltijd voor 
uitgestelde weergave 
(Instant Playback) 
[seconden]

Voer hier de tijd in. Er kan een tijd tussen 2 seconden en 
300 seconden worden gekozen.
Bij de weergave (Instant Playback) worden de opgeslagen 
beelden van de geselecteerde camera met vertraging ten 
opzichte van het live-beeld weergegeven. U ziet daardoor het 
live-beeld van de camera en het beeld van deze camera van 
bijv. 30 seconden geleden. De weergave vindt in real-time 
plaats.

10 Tijd tot de 
automatische 
afmelding wanneer 
het systeem niet 
wordt bediend 
[seconden]

Voer hier in na hoeveel tijd er een automatische afmelding 
moet plaatsvinden, wanneer het systeem niet wordt bediend.

11 Recording Station-
toepassing met 
Windows-sessie 
starten

De toepassing wordt automatisch gestart wanneer Windows 
wordt gestart.

12 Verbinding 
automatisch 
verbreken

Met deze functie worden het lokale live-beeld en alle ISDN- 
en netwerk-verbindingen, die eerder door Bosch Recording 
Station zelfstandig tot stand zijn gebracht, na een bepaalde 
tijd automatisch verbroken.

Tijd tot de weergave 
van het 
waarschuwingsvenste
r [seconden]

Voer hier de tijd in waarna een waarschuwingsvenster moet 
worden weergegeven.
Opmerking:
Het waarschuwingsvenster biedt u de mogelijkheid de 
verbinding niet of meteen te verbreken.
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Tijd tot het verbreken 
van de verbinding 
indien geen reactie op 
het 
waarschuwingsvenste
r plaatsvindt 
[seconden] 

Voer hier de tijd in waarna het verbreken moet plaatsvinden 
indien er geen reactie op het waarschuwingsvenster 
plaatsvindt (de waarde 0 betekent, er wordt niet verbroken).

13 Alarmbehandeling bij 
inkomende 
alarmtransmissie

Legt vast hoe in een live- of weergavemodus inkomende 
alarmen worden weergegeven.

Alarmcamera's in live-
modus automatisch 
weergeven

Geeft in live-modus bij inkomende alarmen de bij een alarm 
betrokken camera's of externe stations in de apparatenlijst 
weer. De beelden worden automatisch weergegeven.

Aanvullend in de 
weergavemodus

In de weergavemodus vindt bij de alarmingang een 
omschakeling naar de live-modus plaats. De bij een alarm 
betrokken camera's of externe stations worden in de 
apparatenlijst weergegeven. De beelden worden automatisch 
weergegeven.

Akoestisch signaal Hiermee wijst u aan inkomende video-alarmen een akoestisch 
signaal (wav-bestand) toe. Voer pad en bestandsnaam in of 
klik op Zoeken....

Afspelen Speelt het akoestisch signaal af.

Stop Het afspelen van het akoestische signaal beëindigen.

Automatische 
alarmregistratie

Registreert op de Bosch Recording Station-ontvanger 
automatisch alle inkomende alarmen.
Opmerking:
De automatische alarmregistratie wordt op de 
gebruikersinterface weergegeven.

Instellingen... Opent een dialoogvenster. Definieer nadere gegevens voor de 
automatische alarmregistratie.
Zie ook Paragraaf 4.15.3 Automatische alarmregistratie 
configureren

13 Toepassen Neemt de invoergegevens over.



Bosch Recording Station Appliance  Standaardconfiguratie | nl 87

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Intallatiehandleiding software - | V1 | 2011.10

4.15.1 MIB-lijst voor SNMP
De MIB-lijst (MIB = Management Information Base) toont de hiërarchische opbouw van de 
object-ID's (OID = Object IdentifierI) die gebruikt worden om de afzonderlijke objecten een 
unieke aanduiding te geven.
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4.15.2 Notificatie via SNMP
De volgende gebeurtenissen leiden tot een notificatie:
– de camera levert geen videosignaal
– het logboek kan niet worden gemaakt of bijgewerkt
– de databaseserver kan niet worden gestart
– uitvallen van de vaste schijf: station X uitgeschakeld, station X niet uitgeschakeld
– de vaste schijf is vol (beveiligde gegevens)
– interne databasefout
– Live-beeld en referentiebeeld verschillen
– beeld is onduidelijk
– beeld is te donker
– beeld is te licht
– Relais is geactiveerd
– relais is niet geactiveerd
– interne storing of storing van externe vaste schuiven (bijv. storingsrelais is bekrachtigd, 

vaste schijf is vol
– Ingangen geactiveerd (alle Bosch Recording Station-ingangen)
– ingangen uitgeschakeld (alle ingangen)
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4.15.3 Automatische alarmregistratie configureren
Menu Opties > Knop Instellingen...

In dit dialoogvenster kunt u de automatische registratie van een alarm van een extern station 
configureren.

1 Doelmap:
Klik op  en selecteer de map waarin de gegevens 
moeten worden opgeslagen.

2 Registratie automatisch 
starten

Schakel het selectievakje in om de gegevens bij 
Alarmingang automatisch op te slaan.

3 Gegevensomvang in doelmap 
bewaken

Schakel het selectievakje in om de omvang van de 
opgeslagen gegevens te bewaken.

4 Waarschuwing bij meer dan 
[MB]:

Voer de waarde voor de gegevensomvang in de 
doelmap in. Bij overschrijding van de waarde wordt 
een waarschuwing weergegeven.

5 Vrije schijfruimte op 
doelstation bewaken

Schakel het selectievakje in om de vrije schijfruimte 
op het doelstation te bewaken.

6 Foutmelding bij minder dan 
[MB]:

Voer de waarde voor de vrije schijfruimte in waarbij 
een waarschuwing wordt weergegeven wanneer er 
minder schijfruimte is.

7 Oude gegevens wissen Schakel het selectievakje in als u gegevens wilt 
wissen.

8 Ouder dan [dagen]: Voer het aantal dagen in vanaf wanneer de gegevens 
automatisch worden gewist.
Voorbeeld: 3 wil zeggen dat gegevens die ouder zijn 
dan 3 dagen automatisch worden gewist.

9 OK Neemt de invoergegevens over.
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4.16 Softwarelicenties activeren
Menu Softwarelicenties

In dit dialoogvenster kunt u licentiepakketten activeren. U activeert de software met een 
licentie-activeringssleutel.

Opmerking:
Bosch Recording Station-licentiepakketten worden geleverd met een autorisatiebrief of een e-
mailbericht met autorisatie; de brief of het e-mailbericht bevat een autorisatienummer. Deze 
moeten na de installatie van de software met een licentie-activeringssleutel worden 
geactiveerd. In Paragraaf 4.16.1 Dialoogvenster Licentie activeren leest u hoe u deze 
activeringssleutel verkrijgt.

1 Activeerbare 
licentiepakketten

Selecteer het licentiepakket dat u wilt activeren.

2 Activeren... Opent een dialoogvenster. Geef de activeringssleutel voor het 
geselecteerde licentiepakket op.

3 Geactiveerde 
pakketten

Geeft de geactiveerde licentiepakketten weer.

4 Vrijgegeven services Geeft de prestatiekenmerken die zijn geactiveerd weer.

5 Toepassen Neemt de invoergegevens over.
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4.16.1 Dialoogvenster Licentie activeren
Menu Softwarelicenties > Dialoogvenster Licentie-activering > Licentie selecteren > Knop 
Activeren...
of
Configuratie-wizard > Dialoogvenster Licentie-activering > Licentie selecteren > Knop 
Activeren...

In dit dialoogvenster kunt u de licentie-activeringssleutel invoeren om een licentiepakket te 
activeren.

Opmerking:
Als uw computerhardware geen eenduidige computerondertekening levert, kunt u een dongle 
met een vaste dongle-ID aanschaffen.
Pakketten waarvoor al een licentie bestaat, moeten naar de dongle-ID worden gekopieerd. 
Neem hiervoor contact op met de Technische Service van Bosch Sicherheitssysteme.
De dongle bevat niet de licentie zelf. Voor activering is nog steeds een licentie-
activeringssleutel nodig.

U bezit een autorisatienummer en hebt een licentie-activeringssleutel nodig:
1. Noteer of de computerondertekening of kopieer deze naar een tekstbestand.
2. Voer op een computer met internetverbinding de volgende URL in de browser in: 

https://activation.boschsecurity.com

U wordt dan naar Bosch License Manager geleid.

Volg de instructies om de licentie-activeringssleutel aan te vragen. Noteer de licentie-
activeringssleutel of kopieer deze naar een tekstbestand.

3. Voer de licentie-activeringssleutel die u hebt verkregen via Bosch License Manager in het 
dialoogvenster Licentie activeren van de Bosch Recording Station-configuratie in en klik 
vervolgens op de knop Activeren. Het licentie-pakket wordt geactiveerd.
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Opmerking:
Bewaar het autorisatienummer, de computerhandtekening en de activeringssleutel voor 
mogelijke technische vragen.
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5 Externe configuratie
Een extern station kan via de interface op afstand worden geconfigureerd wanneer dit extern 
station in de apparatenlijst van het lokale Bosch Recording Station staat.
In tegenstelling tot de standaardconfiguratie heeft de externe configuratie de volgende 
beperkingen:
– De menu's Schijfstations voor opname, Beveiliging en netwerk en Softwarelicenties 

kunnen niet worden geconfigureerd.
– In het menu Tijdgestuurde opslag kunnen geen netwerkstations worden aangemaakt. Er 

kan een doelpad worden geselecteerd.
– In het menu Opties kan de alarmbehandeling niet worden geconfigureerd.
– Op de configuratiepagina van BVIP-apparaten kan geen live-beeld worden weergegeven.

Opmerking:
Een externe configuratie van externe DiBos-stations is niet mogelijk.

LET OP! 
Controleer of er niet tegelijkertijd een Bosch Recording Station op afstand wordt 
geconfigureerd wanneer de lokale configuratie al is geopend. Dit kan tot verlies van gegevens 
leiden.



94 nl | Beheer Bosch Recording Station Appliance

- | V1 | 2011.10 Intallatiehandleiding software Bosch Sicherheitssysteme GmbH

6 Beheer

6.1 Aanmelding als Windows-gebruiker
Ga als volgt te werk als u zich onder Windows als gebruiker wilt aanmelden:
1. Selecteer onder Windows de opdracht Start > Afmelden. Het Windows-dialoogvenster 

voor afmelden wordt geopend.
2. Het systeem meldt zich automatisch als standaardgebruiker (BRSuser) aan en start de 

software van het Recording Station.

6.2 Aanmelding als Windows-beheerder

Ga als volgt te werk om u als Windows-beheerder aan te melden of om van het 
standaardgebruikersniveau om te schakelen naar het Windows-beheerdersniveau.
1. Sluit het systeem af. Selecteer daartoe op de menubalk de opdracht Systeem > 

Afsluiten.
2. Selecteer onder Windows de opdracht Start > Afmelden. Het Windows-dialoogvenster 

voor afmelden wordt geopend.
3. Druk op de linker Shift-toets en klik op de knop Afmelden. Houd daarbij de linker Shift-

toets ingedrukt tot het Windows-aanmeldingsscherm wordt weergegeven.
4. Meld u aan met de gebruikersnaam.

6.3 Wijzigen van het wachtwoord van de beheerder

Ga als volgt te werk om het wachtwoord te wijzigen:
1. Meld u aan als Windows-beheerder (zie Paragraaf 6.2 Aanmelding als Windows-beheerder).
2. Druk op CTRL+ALT+DELETE. Het dialoogvenster Windows-veiligheid verschijnt.
3. Klik op Wachtwoord wijzigen. Het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen verschijnt.
4. Voer in de desbetreffende velden het oude en het nieuwe wachtwoord in en voer ter 

bevestiging nogmaals het nieuwe wachtwoord in.
5. Klik op OK.

AANWIJZING!
Bij een automatische start, bijvoorbeeld na een stroomstoring, vindt aanmelding als 
standaardgebruiker plaats.

Mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd geschoold personeel!

AANWIJZING!
Om veiligheidsredenen dient u het wachtwoord na de installatie te wijzigen (zie 
Paragraaf 6.3 Wijzigen van het wachtwoord van de beheerder).

Mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd geschoold personeel!
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7 Aansluitingen

7.1 Netwerkverbinding via DSL

De aansluiting wordt aan de hand van het volgende voorbeeld verduidelijkt:

Netwerkverbinding Bosch Recording Station-recorder met Bosch Recording Station-
ontvanger via DSL

Bij de Bosch Recording Station-recorder
In de configuratie van de recorder:
1. Selecteer in de configuratie het menu Externe stations.
2. Klik op Nieuw en geef de naam van het externe station (Bosch Recording Station-

ontvanger) op.
3. Geef het openbare adres (internetadres) van de router van het externe station (Bosch 

Recording Station-ontvanger) op, bijvoorbeeld 193.252.10.5.
4. Selecteer, indien nodig, Geringe bandbreedte (live-modus).
5. Klik op OK.
6. Selecteer in de configuratie het menu Beveiliging en netwerk.
7. Selecteer UDP-tunneling activeren.
8. Geef onder Poortnummer: een beschikbaar nummer op (bijv. 1750).

Opmerking:

Controleer met de opdracht netstat -a of de poort onbezet is.

9. Klik op OK.
Mapping van IP-adressen en computernamen:
1. Open het programma Notepad.

Mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd geschoold personeel!

1 Bosch Recording Station-recorder 4 Bosch Recording Station-ontvanger

Computernaam: BRS1 Computernaam: Receiver1

IP-adres: 192.168.1.10 IP-adres: 192.168.0.2

Subnetmasker: 255.255.255.0 Subnetmasker: 255.255.255.0

2 UDP-poort: 1750 5 UDP-poort: 1750

3 DSL-router 6 DSL-router

Gateway:
(Intranet-adres van de 
router in het LAN)

192.168.1.1 Gateway:
(Intranet-adres van de 
router in het LAN)

192.168.0.254

Openbaar adres 
(internetadres) van de 
router:

193.251.9.31 Openbaar adres 
(internetadres) van de 
router:

193.252.10.5
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2. Geef het openbare adres (internetadres) van de router van het externe station en de 
computernaam van het externe station (Bosch Recording Station-ontvanger) op. Het 
adres en de computernaam moeten door ten minste een spatie of tab worden 
gescheiden.

3. Sla het bestand op onder de bestandsnaam lmhosts in de map 
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.

4. Verwijder in Windows Explorer de bestandsextensie .txt. Het bestand mag geen 
extensie bevatten.

5. Start de computer opnieuw op.
In de configuratie van de router:
1. Gebruik de standaardconfiguratie van de netwerkprovider.
2. Activeer de firewall van de router.
3. Activeer de poortdoorsturing en stuur de in Bosch Recording Station geconfigureerde 

UDP-poort (bijv. 1750) door naar het IP-adres van de Bosch Recording Station-recorder 
(bijv. 192.168.1.10). Gebruik hierbij de documentatie bij de router.

Opmerking:
DSL-router en Bosch Recording Station-recorder moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

Bij de Bosch Recording Station-ontvanger
In de configuratie van de ontvanger:
1. Selecteer in de configuratie het menu Externe stations.
2. Klik op Nieuw en geef de naam van het externe station (Bosch Recording Station-

recorder) op.
3. Geef het openbare adres (internetadres) van de router van het externe station (Bosch 

Recording Station-recorder) op, bijvoorbeeld 193.251.9.31.
4. Selecteer, indien nodig, Geringe bandbreedte (live-modus).
5. Klik op OK.
6. Selecteer in de configuratie het menu Beveiliging en netwerk.
7. Selecteer UDP-tunneling activeren.
8. Geef onder Poortnummer: het poortnummer op dat u al in de Bosch Recording Station-

recorder hebt gebruikt (bijv. 1750).
Opmerking:

Controleer met de opdracht netstat -a of de poort onbezet is.

9. Klik op OK.
Mapping van IP-adressen en computernamen:
1. Open het programma Notepad.
2. Geef het openbare adres (internetadres) van de router van het externe station en de 

computernaam van het externe station (Bosch Recording Station-recorder) op. Het adres 
en de computernaam moeten door ten minste een spatie of tab worden gescheiden.

3. Sla het bestand op onder de bestandsnaam lmhosts in de map 
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
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4. Verwijder in Windows Explorer de bestandsextensie .txt. Het bestand mag geen 
extensie bevatten.

5. Start de computer opnieuw op.
In de configuratie van de router:
1. Gebruik de standaardconfiguratie van de netwerkprovider.
2. Activeer de firewall van de router.
3. Activeer de poortdoorsturing en stuur de in Bosch Recording Station geconfigureerde 

UDP-poort (bijv. 1750) door naar het IP-adres van de Bosch Recording Station-recorder 
(bijv. 192.168.0.2). Gebruik hierbij de documentatie bij de router.

Opmerking:
DSL-router en Bosch Recording Station-ontvanger moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

Bij meerdere Bosch Recording Station-recorders achter de DSL-router

Opmerking:
Wanneer zich meerdere Bosch Recording Station-recorders achter de DSL-router bevinden, 
wordt het gebruik van een VPN (Virtual Private Network) aanbevolen. Neem contact op met 
Bosch Security Systems voor nadere informatie over de VPN-instellingen.
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7.2 Aansluiting geldautomaat (serieel)
Via een interfaceprocessor kunnen op Bosch Recording Station maximaal 4 geldautomaten of 
3 geldautomaten en 1 toegangscontrolesysteem worden aangesloten. 
Voor de aansluiting van geldautomaten is een keuze mogelijk uit de volgende varianten: 

Variant 1: 
De geldautomaten zijn niet ver van Bosch Recording Station opgesteld. Bosch Recording 
Station en de interfaceprocessor enerzijds en de interfaceprocessor en de geldautomaten 
anderzijds kunnen zo op elkaar worden aangesloten, dat de afstand in beide gevallen korter is 
dan 15 meter.
Mogelijke oplossing: 
De afzonderlijke geldautomaten worden direct op de interfaceprocessor aangesloten met voor 
de geldautomaat specifieke instellingen. De afstand tussen Bosch Recording Station en de 
interfaceprocessor en tussen de interfaceprocessor en de geldautomaten is max. 15 meter.
Aansluitschema:

Aansluitingsdetails:

Variant 2: 
De geldautomaten zijn ver van Bosch Recording Station opgesteld. Bosch Recording Station 
en de interfaceprocessor enerzijds en de interfaceprocessor en de geldautomaten anderzijds 
kunnen niet zo op elkaar worden aangesloten, dat de afstand in beide gevallen korter is dan 
15 meter. De geldautomaten staan echter zo dicht bij elkaar dat ze allemaal zo op de 
interfaceprocessor kunnen worden aangesloten, dat de afstand tussen de interfaceprocessor 
en de afzonderlijke geldautomaten korter is dan 15 meter. 
Mogelijke oplossing: 
De afzonderlijke geldautomaten worden direct op de interfaceprocessor aangesloten met voor 

1 Bosch Recording Station 3 Interfaceprocessor

2 Max. 15 m 4 Geldautomaat1 - geldautomaat4

1 Bosch Recording Station 4 Interfaceprocessor 

2 COM x 5 Geldautomaat1 - geldautomaat4 

3 Verbindingskabel 9-polig 

1

2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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de geldautomaat specifieke instellingen. Voor het vergroten van het bereik zijn twee open 
verdelers vereist tussen Bosch Recording Station en de interfaceprocessor.
Aansluitschema:

Aansluitingsdetails: 

1 Bosch Recording Station 4 Max. 1000 m

2 Max. 15 m 5 Interfaceprocessor

3 Open verdeler 6 Geldautomaat1 - geldautomaat4 

1 Bosch Recording Station 6 Max. 1000 m

2 COM x 7 Open verdeler 2
BR1 en BR2: stand 2/3
ST3: pin 2 = inkomend, pin 3 = 
uitgaand

3 9-pol. 8 Interfaceprocessor

4 Verbindingskabel 9-polig, 
artikelnummer 4.998.079.686 
(verbinding 1:1)

9 Naar geldautomaat1 - geldautomaat4

5 Open verdeler 1
BR1 en BR2: stand 1/2
ST3: pin 2 = uitgaand, pin 3 = 
inkomend
(Door het omzetten van de jumpers 
BR1 en BR2 in de open verdeler 
kunnen het inkomende en uitgaande 
signaal worden verwisseld.)

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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Variant 3:
De geldautomaten zijn ver van Bosch Recording Station opgesteld. Bosch Recording Station 
en de interfaceprocessor enerzijds en de interfaceprocessor en de geldautomaten anderzijds 
kunnen niet zo op elkaar worden aangesloten, dat de afstand in beide gevallen korter is dan 
15 meter. De geldautomaten staan niet dicht genoeg bij elkaar om ze allemaal zo op de 
interfaceprocessor aan te sluiten, dat de afstand tussen de interfaceprocessor en de 
afzonderlijke geldautomaten nooit meer bedraagt dan 15 meter.
Mogelijke oplossing:
De interfaceprocessor wordt rechtstreeks op Bosch Recording Station aangesloten. Voor het 
vergroten van het bereik zijn steeds twee open verdelers nodig tussen de interfaceprocessor 
en geldautomaten.
Aansluitschema:

Aansluitingsdetails:

1 Bosch Recording Station 4 Open verdeler

2 Max. 15 m 5 Max. 1000 m

3 Interfaceprocessor 6 KBA1-KBA4

1 Interfaceprocessor 7 Open verdeler 1
BR1: stand 1/2
BR2: stand 1/2
ST3: pin 2 = uitgaand, pin 3 = 
inkomend

2 Verbindingskabel naar Bosch 
Recording Station (COM x)

8 Bereik max. 1000 m

3 Als geldautomaat1 9 Open verdeler 2 (jumperinstelling 
overeenkomstig geldautomaat)

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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4 naar KBA2 - KBA4 10 Geldautomaat-specifieke 
kabelverbinding of adapter

5 Verbindingskabel 9-polig, 
artikelnummer 4.998.079.686 
(verbinding 1:1) 

11 Geldautomaat1

6 9-pol.

Opmerking:
Door het omzetten van de jumpers BR1 en BR2 in de open verdeler kunnen het inkomende 
en uitgaande signaal worden verwisseld.
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7.3 Aansluiting van een meldinstallatie

7.3.1 Algemeen
De aansluiting van Bosch Recording Station op een meldinstallatie (GMA) vindt plaats via een 
RS232-poort op COM x, bijv. met tussenplaatsing van een open verdeler als poortconverter. 

Bij de aansluiting van Bosch Recording Station zijn voor het desbetreffende GMA geen 
alarmspecifieke wijzigingen vereist (de benodigde interfacemodule moet beschikbaar zijn). 
Alle instellingen worden ingevoerd via de gebruikersinterface van Bosch Recording Station. 
De datatransmissie moet voor het GMA beschikbaar zijn gesteld en het GMA moet met een 
geschikte poortmodule zijn uitgerust (zie de desbetreffende aansluiting).
Met behulp van de open-verdeler-module kunnen eventueel verschillende zend- en 
ontvangstinstellingen van apparaten aan de kant van de V.24-verbinding met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht. De jumpers BR1 en BR2 moeten worden omgezet.

1 Bosch Recording Station 

2 COM x 

3 RS232-poort 

4 Open verdeler als poortconverter

5 Bosch GMA

OPTOST3

1

52

3

4
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Jumperinstellingen van de open verdeler als poortconverter

Omwisseling van zend- en ontvangstader 
– Variant 1:

BR2, BR1: stand 1/2

ST3: pin 2 = uitgaand, pin 3 = inkomend

– Variant 2:
BR2, BR1: stand 2/3

ST3: pin 2 = inkomend, pin 3 = uitgaand

Opmerking:
Als kabel wordt de telecommunicatiekabel type J-Y(St)Y 2x2x0,6 aanbevolen. De kabelmantel 
dient ter voorkoming van aardstromen centraal te worden geaard.

1 Open verdeler

2 Aansluiting 12 V/24 V

Let op:
Neem voor het openmaken van de open 
verdeler de stekker uit het stopcontact!

Bij een netspanning van 12 V/24 V 

BR4: stand 1/2

BR5: stand 1/2

BR6: stand 1/2

Bij een netspanning van 230 V 

BR4: stand 2/3

BR5: stand 2/3

BR6: open

Stekkeraansluiting OPTO Stekkeraansluiting V.24 (ST3)

Richting Aansluiting Richting Aansluiting

Ingang - 1 Zender/ontvanger * 2

Ingang + 6 Ontvanger/zender * 3

Uitgang + 5 0 V 5

Uitgang - 9

* afhankelijk van 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 Aansluiting op NZ 500 (20 mA)

7.3.3 Aansluiting op BZ 500 (20 mA)

Afschermingsader alleen aansluiten op NZ 500.
Installatiekabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Bereik max. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 Open verdeler 6 SU 500 (BR1 gesloten = 1200 bit/s)

Afschermingsader alleen aansluiten op NZ 
500.
Installatiekabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 2 en COM 3 alleen met 
interfaceconstructie ERSE 10

1 Bosch Recording Station 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 Open verdeler 7 ANNE 10

4 Bereik max. 1000 m 8 COM 1 tot COM 3
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7.3.4 Aansluiting op AZ 1010/NZ 1008 

V.24-aansluiting op AZ 1010/NZ 1008

20 mA-aansluiting op AZ 1010/NZ 1008

Jumperinstellingen (V) op de SMA
Jumper V1 in stand 2/3
Peiler voor V.24-interface

De aansluiting van de AZ 1010/NZ 1008 moet 
centraal worden geprogrammeerd.

1 Bosch Recording Station 4 AZ 1010/NZ 1008 (aansluiting moet 
centraal worden geprogrammeerd)

2 COM x 5 SMA

3 Max. 25 m 6 SMA (jumper V1 in stand 2/3, peiler 
voor V.24-interface)

Jumperinstellingen (V) op de SMA
Jumper V1 in stand 1/2
Peiler voor V.24-interface

Afschermingsader alleen aansluiten op AZ 
1010/NZ 1008. Kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Bereik max. 1000 m

2 COM x 6 GOM

3 Open verdeler 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 Aansluiting op NZ 1012

V.24-aansluiting op NZ 1012

20 mA-aansluiting op NZ 1012

1 Bosch Recording Station 5 EAN

2 COM x 6 SSM

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

Dipswitch-instellingen (S) en jumpers (V) op de SSM

Poort 1: Poort 2: 

S0 in: 1200 Baud S4 in: 1200 Baud

S1 uit: Bosch Recording 
Station

S5 uit: Bosch Recording 
Station

S2 in: Zendprioriteit bij NZ 
1012

S6 in: Apparaat is 
aangesloten

S3 in: Apparaat is 
aangesloten

S7 in: Zendprioriteit 
bij NZ 1012

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

Opmerking:
Een aansluiting op poort 2 is mogelijk.

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1012 (jumpers van de SSM op 20 
mA zetten.)

2 COM x 6 GOM

3 Open verdeler 7 EAN

4 Bereik max. 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 Aansluiting op NZ 1060 

V.24-aansluiting op NZ 1060 

Gebruik bij voorkeur de poorten 6 tot 9, indien nodig voor een project is ook een aansluiting 
op de poorten 2 tot 5 mogelijk.
Desbetreffende poort programmeren op AUX (1200 Baud), jumpers op SIE (V1, V3) voor V.24-
interface zetten.

20 mA-aansluiting op NZ 1060

Gebruik bij voorkeur de poorten 6 tot 9, indien nodig voor een project is ook een aansluiting 
op de poorten 2 tot 5 mogelijk. Desbetreffende poort programmeren op AUX (1200 Baud), 
jumpers op SIE (V2, V4) voor 20 mA-interface zetten.

1 Bosch Recording Station 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 Max. 25 m 7 ZVE (SW-edities: 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 Open verdeler 7 ZAN

4 Bereik max. 1000 m
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7.3.7 Aansluiting op UEZ 1000 (20 mA)

7.3.8 Aansluiting op UEZ 2000 (20 mA)

Afschermingsader alleen aansluiten op UEZ 1000. Installatiekabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 Open verdeler 7 20 mA-1 tot 20 mA-3

4 Bereik max. 1000 m

Afschermingsader alleen aansluiten op UEZ 2000.
Installatiekabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 en COM 5 alleen met 
interfaceconstructie SEMO1

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 Open verdeler 7 AVM 100

4 Bereik max. 1000 m 8 COM 1 tot COM 5
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7.3.9 Aansluiting op UGM 2020

20 mA-aansluiting op UGM 2020 over TESP (bij telefonie)

20 mA-aansluiting op UGM 2020 over UESS

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Jr. 1-4 open)

3 Open verdeler 7 SGK (SW-editie: SGKUGM)

4 Bereik max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (vanaf EAPS-4, EAPS-5)

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 Overspanningsbeveiliging

3 Open verdeler 7 SGK (SW-editie: SGKUGM)

4 Bereik max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (vanaf EAPS-4, EAPS-5)
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8 Storingen oplossen en controleren
In dit hoofdstuk staan aanwijzingen omtrent de oorzaken voor storingen die bij ingebruikname 
of tijdens het gebruik kunnen optreden. Als u de oorzaken voor storingen niet kunt 
wegnemen, wendt u zich tot de videoproductservice van de fabrikant.

8.1 Storingen oplossen

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Apparaat loopt vast tijdens 
de opstartfase van de 
computer.

Maak de installatie van Bosch 
Recording Station ongedaan 
en installeer de software 
vervolgens opnieuw.De Bosch Recording Station-

toepassing loopt vast.

Melding dat zich bestanden 
op de stations bevinden 
waartoe geen toegang kan 
worden verkregen.

Er bevinden zich beschadigde 
sectoren of bestanden op de 
stations.

Controleer met het 
programma Chkdsk het 
station waarop het 
besturingssysteem is 
geïnstalleerd.
Om stations te controleren 
die beeldgegevens bevatten, 
start u het programma 
AnalyzeDatabase.exe.
Verwijder in beide gevallen 
de desbetreffende 
bestanden. Verwijder ook de 
mappen waarin zich defecte 
bestanden bevinden.
Opmerking:
Telkens wanneer Bosch 
Recording Station wordt 
gestart, wordt een lijst met 
de beschadigde bestanden 
naar het logboekbestand van 
de DBServer geschreven.

Alle camera's zijn 
doorgekruist.

Geen videosignaal aanwezig. Controleer de 
netwerkverbinding.

Licentieregistratie ontbreekt. Registreer de licentie.

Netwerkverbinding kan niet 
tot stand worden gebracht en 
camera's zijn doorgekruist.

Computernaam is meer dan 
één keer toegewezen.

Computernaam niet meer 
dan één keer toewijzen.

IP-adres is onjuist. Juiste IP-adres invoeren.

Firewall is geactiveerd. Firewall deactiveren of, 
indien niet mogelijk, UDP-
tunneling gebruiken.

Alle ingangen van het GMA 
geven langer dan 10 
seconden alarm.

Interfacestoring naar het 
GMA. 

Interfacestoring opheffen.

Licentieregistratie ontbreekt. Registreer de licentie.
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8.2 Netwerkverbinding controleren 
Netwerkgegevens 
U hebt de volgende gegevens van de provider nodig om het netwerk in bedrijf te kunnen 
nemen en te kunnen controleren:
– IP-adres
– Subnetmasker
– (Gateway)

Aanwijzingen voor het controleren van het netwerk
Gebruik de volgende testprogramma's bij het in gebruik nemen en controleren van het 
netwerk:
1. Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Opdrachtprompt.
2. U kunt o.a. de volgende opdrachten gebruiken:

ping

Deze opdracht is alleen beschikbaar als u het TCP/IP-protocol hebt geïnstalleerd. 

ping localhost

Het programma controleert de communicatie naar de eigen computer.

ping <naam van extern station> of 
ping <TCP/IP-adres van extern station>

Het programma controleert de communicatie met het externe station.

arp -a 

Het programma somt andere computers op waarmee al contact is gelegd. 

ipconfig

Weergave van alle actuele TCP/IP-netwerkconfiguratie-instellingen (IP-adressen, 
subnetmasker, standaard-Gateway) 

tracert <naam van extern station>

Het programma toont de route naar een bestemming. 

net view 

Geeft alle beschikbare externe stations aan. 

Opmerking:
Ping werkt niet als in de configuratie UDP-tunneling is ingeschakeld.

Videosignaal van een camera 
ontbreekt.

Geen videosignaal aanwezig. Videosignaal controleren.

Beelden zijn niet 
weggeschreven.

De beelden worden naar te 
veel archieven geschreven.

Registratie aanpassen.

Software-prestatiekenmerk 
functioneert niet.

Licentieregistratie ontbreekt. Registreer de licentie.
Licentieregistratie is in de 
configuratie te vinden.

Geen ISDN-verbinding 
aanwezig.

Verbindingswachtwoord bij 
zender en ontvanger komen 
niet overeen.

Verbindingswachtwoord 
controleren.

Verkeerd protocol ingesteld. Het juiste protocol (EURO-
ISDN) selecteren via een 
ISDN-PCI-Setup.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
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8.3 De optionele aansluiting van geldautomaten controleren
U kunt het datatelegram tussen Bosch Recording Station en geldautomaat controleren met 
het programma HyperTerminal van Windows® XP.
– Start het programma via Start > Alle Programma's > Accessoires > Communicatie > 

HyperTerminal.
– Voer als het programma is gestart, een naam (een testnaam) in het dialoogvenster in en 

kies "OK" om verder te gaan.
– Selecteer in het volgende dialoogvenster de interface waarop de interfaceprocessor is 

aangesloten (in de keuzelijst Verbinding maken via). Bevestig de invoer door op OK te 
klikken.

– Voer de volgende parameters in: 
- Bits per seconde 9600 
- Databits: 8 
- Pariteit: Geen 
- Stopbits: 1 
- Datatransportbesturing: Geen
   Bevestig de invoer met OK.

– Activeer in het menu Bestand -> Eigenschappen -> Instellingen -> ASCII-instellingen het 
selectievakje Regelinvoer aan binnenkomende regeleinden toevoegen. Bevestig de 
invoer door op OK te klikken.

Daarmee is de configuratie van HyperTerminal voltooid. De gegevens kunnen worden 
geëvalueerd.

Datatelegram tussen Bosch Recording Station en interfaceprocessor: 

Opmerking:
Actie 1 = Melding Kaart in geldautomaat
Actie 2 = Melding Hand aan het geld

1 Kaart in geldautomaat 8 Datum

2 Kaart door geldautomaat 
herkend

9 Tijd

3 Bedrag ingevoerd 10 Transactienummer (afhankelijk van 
geldautomaat en 
rekencentrum (niet altijd 
beschikbaar)

4 Hand aan het geld 11 Automaatnummer

5 Gelduitname 12 Bankcodenummer

6 Einde transactie 13 Rekeningnummer

7 Interfacenummer 
(0 - 3 voor KBA1 - KBA4)

14 Bedrag

15 Cameranummer/Actie

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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Bij sommige geldautomaten volgt een melding direct na het insteken van de kaart, echter 
zonder bankcodenummer en rekeningnummer. Bij andere geldautomaten volgt pas een 
melding nadat bankcodenummer en rekeningnummer zijn gelezen en de pincode correct is 
ingevoerd.

8.4 Webaansluiting controleren 
Controleer na het starten van de webapplicatie of u daadwerkelijk toegang hebt. 
Ga daarbij als volgt te werk: 
1. Start de webbrowser (Internet Explorer 6.x en hoger). 
2. Voer in de browser bij adres http://<hostname> in. Als <hostname> kunt u zowel het 

IP-adres als de naam van de computer waarop de webserver is geïnstalleerd, opgeven.  
Het aanmeldingsvenster van de webtoepassing van Bosch Recording Station wordt 
weergegeven wanneer de verbinding is gemaakt. U kunt u nu aanmelden.
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9 Aanwijzingen voor onderhoud en service

9.1 Uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
Voer de volgende werkzaamheden voor onderhoud uit:
– In het systeem zelf:

– alle kabelaansluitingen controleren
– ventilator controleren en zo nodig reinigen
– beeldscherm reinigen wanneer dit vuil is
– systeemtijd controleren en zo nodig instellen

– Per camera dienen de laatste vijf opgeslagen beelden op kwaliteit (bijv. scherpte, 
helderheid, contrast) te worden gecontroleerd.

– Controleer steekproefsgewijs de in de archieven opgeslagen beelden (op beeldkwaliteit 
en aanvullende gegevens).

– Voer minstens één activering uit via een eventueel aangesloten GMA of een direct 
aangesloten contact. Controleer de beelden die daarbij worden opgeslagen in het archief 
en wis die daarna.

– Controleer de belasting van de vaste schijven. Eventueel dienen, in overleg met de klant, 
beelden te worden gewist.

– Alle vrij toegankelijke camera's en objectieven, alsmede domecamera's en voorzetglazen 
van buitencamera's, dienen te worden gereinigd. Controleer daarbij tevens alle 
aansluitkabels en stekkers.

– Vergelijk de bij de installatie afgedrukte of opgeslagen referentiebeelden met de live-
beelden van de desbetreffende camera met betrekking tot de zichtlijnen. De klant is 
verantwoordelijk voor de ingestelde beelduitsnede met betrekking tot de 
bedrijfsongevallenverzekering.

– Controleer minstens eenmaal per maand op naleving van de veiligheidsvoorschriften. De 
SP 9.7/7 „Anforderungen an die Prüfung von optischen Raumüberwachungsanlagen” 
dient te worden nageleefd.

– Controleer de printer van de klant (1 afdruk).
– Maak bij een ISDN-aansluiting een testverbinding. 
– Bij aansluiting van een geldautomaat:

– aansluitkabels op de interfaceprocessor en op de open verdeler controleren
– transmissie van de transactiedata controleren
– Zuko-dataopname (verbindingskabel met de Zuko) controleren

– Houd in het logboek aantekeningen bij van alle uitgevoerde werkzaamheden.

Onderhoudswerkzaamheden voor de gebruiker 
De gebruiker dient de volgende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:
– tonercartridge vervangen van de laserprinter,
– papier bijvullen in de videoprinter en
– kleurpatronen vervangen bij de inkjetprinter. 

AANWIJZING!
Werkzaamheden aan het systeem die de registratie verstoren, mogen alleen worden 
uitgevoerd na voorafgaande afspraak met de klant. Werkzaamheden aan apparaten waarbij 
veiligheidsvoorschriften in het geding zijn, dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd als de 
loketten zijn gesloten. 
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9.2 Software-update
De software wordt principieel door de Windows-beheerder geïnstalleerd.

9.3 Storingen oplossen 
De volgende storingen dienen zo nodig te worden verholpen:
– Tegenlicht:

Als de kwaliteit van opnamen nadelig wordt beïnvloed door tegenlicht, moet de lichtbron 
worden afgedekt, bijv. door middel van gordijnen voor ramen, afscherming van lampen, 
of moet de positie van de camera worden aangepast.

– Weerspiegeling:
Als de optische surveillance-installatie voor de ruimte is geïnstalleerd achter kogelvrij of 
onbreekbaar glas, kunnen verschillen in de belichting van de ruimten leiden tot 
weerspiegeling. De weerspiegeling wordt sterker naarmate de belichting in de ruimte 
met de installatie sterker is. Dergelijke weerspiegeling kan o.a. worden gereduceerd door 
de ruimte buiten het glas sterker te belichten en de camera's dichter bij het glas te 
plaatsen. Weerspiegeling kan ook worden tegengegaan met minder sterke lichtbronnen 
bij of achter de camera. Als deze maatregelen geen effect sorteren, kan op het objectief 
een polarisatiefilter worden geplaatst. 

– Scherpte:
Let er bij het controleren van de opnamen op of personen en voorwerpen in het 
opnamebereik scherp worden weergegeven. Met een zogenoemd grijs- of ND-filter op het 
objectief wordt het gemakkelijker om scherp te stellen. 

– Verontreiniging:
De kwaliteit van opnamen wordt vaak nadelig beïnvloed door verontreiniging van het 
objectief of het glas van de veiligheidsconstructie. 

Uitgevallen functies en storingen kunnen vaak worden opgelost door 
1. de lokale verbinding of de verbinding op afstand te verbreken en opnieuw tot stand te 

brengen,
2. het programma af te sluiten en daarna opnieuw op te starten 
3. of een warme herstart van het systeem, of het uit- en weer inschakelen van het systeem 

(met daartussen wachttijd van ongeveer 20 seconden). 
Als dat geen probleemloos functioneren tot gevolg heeft, moet de configuratie worden 
gecontroleerd. 
Als de storing niet kan worden verholpen, moet het systeem worden vervangen. 
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10 Technische gegevens
De technische gegevens vindt u in het gegevensblad.
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Trefwoordenregister
A
Adressen van een GMA (Bosch G-serie) aan de ingangen 
toewijzen 53
Adressen van een GMA aan de ingangen toewijzen 52
Alarmbewerking configureren 60
Alarmcamera's weergeven 84
Alarmsequentie configureren 60
Alarmsimulatie configureren 42
Alarmtransmissie configureren 66
ATM/POS-ingangen configureren 56
Automatische alarmregistratie 84
Automatische registratie van een alarm van een extern 
station configureren 89
B
Browsertoegang configureren 79
D
Domecamera's en pan/tilt-camera's configureren 29
Doorsturen van fouten configureren 81
E
E-mailserver setup configureren 63
Externe stations configureren 64
F
Feestdagen toevoegen 35
Feestdagenbestand laden 35
G
Gebruiker configureren 77
Geldautomaten configureren 44
GMA-ingangen configureren 49
I
I/O-module configureren 58
Instant Playback 84
IP-camera's en encoder 22
IP-camera's toevoegen/wijzigen 22
IP-camera's zoeken 22
J
JPEG IP-camera's configureren 32
L
LDAP-Server - gebruikersgroepen selecteren 74
Leeseenheid configureren 46
Licenties activeren 90
Lijnstatussen van een GMA aan de ingangen toewijzen 
51
M
Machtigingsniveaus aanmaken 72
MIB-lijst 87
MPEG4/H.264 IP-camera's automatisch toevoegen 16, 
23
MPEG4/H.264 IP-camera's bewerken 24
MPEG4/H.264 IP-camera's configureren 26
N
Netwerk doorzoeken 16, 23
O
Opname-instellingen van de MPEG4/H.264 IP-camera's 
configureren 37
Opname-instellingen van JPEG IP-camera's configureren 
40

Opties configureren 84
P
POS-ingangen configureren 54
R
Registratiestations configureren 20
S
Skimming-beveiliging 46
SNMP configureren 84
Standaardconfiguratie

algemeen 20
T
Tijdgestuurde opslag configureren 69
Tijdschema's configureren 35
Tijdsregeling van de leeseenheid configureren 48
U
UDP-tunneling 79
V
Verbinding automatisch verbreken 84
Verbinding verbreken - automatisch 84
Virtuele ingangen configureren 43
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