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1 Indledning

1.1 Om denne vejledning
Denne vejledning er beregnet til personer, der vil konfigurere 
og/eller betjene Archive Player. Vejledningen beskriver, hvordan 
Archive Player skal betjenes.

1.2 Konventioner i denne vejledning
I denne vejledning anvendes følgende symboler og forklaringer 
til at gøre opmærksom på særlige situationer:

Termer, du kan støde på i programmet, f.eks. menuvalg, skrives 
med fed skrift.

1.3 Archive Player
Archive Player er software, der bruges til at afspille og 
eksportere gemte videosekvenser. Archive Player viser, hvor 
optagelser fra et specifikt kamera arkiveres i systemet. 
Optagelserne kan gennemsøges og afspilles efter eget valg.
Hvis du administrerer dine optagelser med VRM Video 
Recording Manager, kan du bruge Archive Player til at se dem 
med.
Archive Player er udvidet af forskellige algoritmer for 
bevægelsesdetektering (MOTION+, IVMD, IVA) der faciliterer 
analyse af optagelserne.

!
FORSIGTIG! 
Sikkerhedsinstruktioner, hvor manglende overholdelse kan føre 
til tab af data, markeres med dette symbol.

i
OPLYSNING! 
Dette symbol angiver særlige funktioner og giver tips og 
oplysninger om nemmere og mere brugervenlig anvendelse af 
softwaren.
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Eksportfunktionen giver også mulighed for at eksportere 
optagelser eller uddrag fra dem og brænde dem til cd eller dvd 
til brug andetsteds.
Sammen med Archive Player, installeres Configuration Manager 
programmet også, hvilket bruges til at konfigurere systemet 
med.
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1.4 Systemkrav til betjening af Archive Player

Operativsystem: Windows XP Home
Windows XP Professional

CPU: Pentium IV, 3.0 GHz eller hurtigere

RAM: 256 MB eller mere

Grafikkort: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
eller bedre

Netværkskort: 100 Mbps

Cd- eller dvd-
brænder:

Anbefalet 
(for at få fuldt udbytte af 
eksportfunktionen)

Lydkort: Anbefalet

Software: DirectX 9.0c

Harddiskplads: 
(til installation)

120 MB (.NET-miljø, MPEG ActiveX, Archive 
Player)

i
OPLYSNING! 
Installer Configuration Manager programmet fra installations-
cd'en. Dermed kan du sikre dig, at du bruger den version, der er 
kompatibel med Archive Player 2.2. 
Bosch Security Systems Betjeningsvejledning V 2.2 | 2007.05
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1.5 Yderligere dokumentation
Når Archive Player er blevet installeret, er dette dokument også 
tilgængeligt i programmets online-hjælp. Afhængigt af dit 
systems konfiguration er den følgende dokumentation måske 
også nyttig:

Configuration Manager Dette konfigurationsprogram er er 
en del af alle Archive Player 
installationer.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Hvert program forklares i et 
særskilt dokument.

Kriminalteknisk søgning Når du køber en licens til 
kriminalteknisk søgning, giver 
Bosch dig omfattende 
dokumentation om 
konfigurationsindstillingerne.

Kameradokumentation Du kan få særskilt dokumentation 
om hvert kamera fra producenten.

VideoJet, VIP osv.
NVR

Du kan få dokumentation om hver 
enhed fra Bosch. Disse forklarer de 
mest almindelige 
enhedsindstillinger.
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2 Installation og opstart

2.1 Installation
Konfigurationsprogrammerne Configuration Manager og Player, 
afspilningsprogrammet til eksporteret videodata, installeres 
sammen med Archive Player.
Hvis du ønsker at bruge Archive Player eksportfunktionen, skal 
du aktivere indstillingen Additional elements for export CDs 
under installationen.

2.2 Sådan startes programmet
Efter en vellykket installation kan du finde følgende ikoner på 
skrivebordet:

Dobbeltklik på et ikon for at starte det relevante program.
Archive Player kan også startes via Windows menuen Start eller 
fra Configuration Manager programmet.

2.2.1 Archive Player og VIDOS Server
Hvis Archive Player bruges på et system, der bruger VIDOS 
Server til at administrere enheder og brugere, skal du logge ind, 
når Archive Player startes.
Loginvinduet vises, før programmet starter. Indtast dit 
brugernavn og din adgangskode her.
Bekræft dine indtastninger ved at trykke på Enter.
Alle brugere, der skal arbejde med Archive Player under VIDOS 
Server, skal bruge rettighed til Optagelsemenu. Denne 
rettighed aktiveres i programmet Configuration Manager under 
System > Applikationer > VIDOS Server. 
Bosch Security Systems Betjeningsvejledning V 2.2 | 2007.05
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For yderligere oplysninger om brugeradministration henvises til 
dokumentationen til VIDOS Server.
Login er ikke påkrævet, hvis der allerede er etableret en 
serverforbindelse i programmet Configuration Manager, og 
Archive Player startes direkte fra programmet.

2.2.2 Archive Player og VRM
Hvis Archive Player bruges på et system, der bruger VRM Video 
Recording Manager til at administrere optagelser, skal du logge 
ind, når Archive Player startes.
Loginvinduet vises, før programmet starter. Indtast dit 
brugernavn og din adgangskode her.
Bekræft dine indtastninger ved at trykke på Enter.
Om nødvendigt kan VRM Configurator bruges til at tildele 
rettigheder, der begrænser brugen af visse Archive Player 
funktioner. 
For yderligere oplysninger om denne funktion henvises til 
dokumentationen til VRM Video Recording Manager.

2.3 Afinstallation
Hvis du ikke længere ønsker at bruge Archive Player på din pc, 
kan du afinstallere programmet. 
1. Klik på Start > Indstillinger > Kontrolpanel. 
2. Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.
3. Vælg Bosch Archive Player posten. 
4. Klik på Fjern.

2.4 Licenser
Efter installationen kan du bruge programmet Archive Player 
inkl. søge- og eksportfunktionerne som en demoversion i en 
periode på 30 dage. 
Archive Player selv (til afspilning af gemte filer) kan så stadig 
bruges uden en licens. Der kræves en licens for at bruge den 
ekstra eksportfunktion til at eksportere filer og gemme på cd 
eller dvd. 
V 2.2 | 2007.05 Betjeningsvejledning Bosch Security Systems
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Der kræves også en licens til at fortsætte med at bruge 
kriminalteknisk søgning med de udvidede indstillinger til 
videoanalyse (IVMD, IVA) i optagelser. Basemodulet til 
bevægelsesdetektering (MOTION+) kan også stadig bruges 
uden en licens.
Licensstyring til Archive Player udføres vha. programmet 
Configuration Manager på den pc, der skal licenseres.
1. Start programmet Configuration Manager på den pc, du vil 

licensere.
2. Klik på Hjælp > Om....
3. I dialogboksen Om Configuration Manager skal du klikke 

på fanebladet Licens og derefter Licensvisning....
Vinduet License Viewer vises.

4. Skriv den anden installationskode (Installation Code: 
Code 2) ned – brug eventuelt kopier og indsæt-funktionen. 
Du skal bruge den til at generere aktiveringsnøglerne til din 
licens.

5. Åbn følgende websted fra en pc:
https://activation.boschsecurity.com/
Brugergrænsefladen til Bosch Security Systems Software 
License Manager vises. Siden er på engelsk.

6. Log på, hvis du allerede har en konto.
Du kan også oprette en ny konto, hvis du vil. Fordelen ved 
en konto er, at du kan se alle dine tidligere 
licensaktiveringer.
Når du har logget på, vises velkomstdialogboksen.
Du kan også fortsætte uden at logge på.
Derefter vises skærmbilledet License Activation.

7. Generer de ønskede aktiveringsnøgler.
8. Gå tilbage til Configuration Manager.
9. Genåbn vinduet License Viewer som beskrevet i trin 2 og 3.

i
OPLYSNING! 
Når du køber produkter, der kræver en licens, modtager du et 
separat autorisationsnummer for hver licens og arbejdsstation; 
du skal også bruge dette nummer til at generere de relevante 
aktiveringsnøgler.
Bosch Security Systems Betjeningsvejledning V 2.2 | 2007.05



12 da | Installation og opstart Archive Player 2.2
10. Klik på Activation Key, og indtast den første 
aktiveringsnøgle (Activation Key 1) – brug eventuelt 
kopier og indsæt-funktionen.

11. Klik på OK for at gemme aktiveringsnøglen.
12. Gentag denne proces for at gemme den anden 

aktiveringsnøgle (Activation Key 2).
Det frigiver licensversionen.

Du kan bruge Licensvisning på et hvilket som helst tidspunkt til 
at finde ud af, hvilken licensversion der er aktiv på den 
pågældende pc.

2.5 Konfiguration med Configuration Manager
Programmet Configuration Manager installeres sammen med 
programmet Archive Player. Du kan bruge Configuration 
Manager til at integrere enheder i systemet og konfigurere 
enheder og kameraer.

Programmet Configuration Manager leveres med omfattende 
dokumentation med oplysninger om brug af programmet.

!
FORSIGTIG! 
Licensen er tilknyttet til din pc. Hvis du har afinstalleret Archive 
Player og derefter ønsker at geninstallere den på en anden pc, 
skal du anmode om en ny aktiveringsnøgle.

i
OPLYSNING! 
Archive Player kan kun få adgang til kameraer og enheder, der 
er integreret i systemet vha. programmet Configuration 
Manager.

i
OPLYSNING! 
I systemer, hvor optagelser administreres med VRM Video 
Recording Manager, håndterer VRM Configurator de fleste af 
disse opgaver. Men du skal stadig bruge Configuration Manager 
for at integrere Archive Player i systemet VRM.
V 2.2 | 2007.05 Betjeningsvejledning Bosch Security Systems
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Følgende indstillinger, der udelukkende påvirker Archive Player, 
foretages i programmet Configuration Manager: 
1. I programmet Configuration Manager skal du klikke på 

fanebladet System i venstre side.
2. I træstrukturen skal du vælge Applikationer > Archive 

Player.

2.5.1 Eksporter

Standard eksportformat
Her kan du vælge filformat for eksport. Vælg funktionen 
Afsenderformat, hvis dataene skal vises med Archive Player 
eller Player. Vælg funktionen WMV (windows media video), 
hvis dataene skal vises på en Windows-pc, uanset 
videoovervågningssystemet.
Bosch Security Systems Betjeningsvejledning V 2.2 | 2007.05
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Standard eksportsti
Her kan du vælge stien til mappen, som Archive Player vil 
eksportere optagelserne til. Stien kan ændres efterfølgende i 
programmet Archive Player for individuel eksport.
Hvis du ikke indtaster noget her, bruges følgende 
standardindstilling:
%aktuel bruger%\Mine dokumenter\Bosch\VIDOS\Export

Maksimalt antal samtidige downloads
Archive Player gemmer optagelser fra alle tilgængelige enheder 
i netværket lokalt på en pc, og muliggør eksport af de 
tilhørende filer. Under visse omstændigheder kan eksport af 
optagelser belaste netværket meget. Derfor kan du begrænse 
antallet af samtidige downloads her. Denne indstilling afhænger 
af både det lokale netværks og pc'ens specifikation.

Maksimalt antal download-forsøg
Hvis en optagelse ikke kan eksporteres i første omgang, 
gentager Archive Player forsøget flere gange. Disse forsøg 
blokerer for andre eksporter. Derfor kan du begrænse antallet 
af downloads her.

Maks. downloadhastighed (%)
Downloadhastigheden kan justeres.

Genoptag afbrudte eksporter
Vælg indstillingen Til, hvis du ønsker, at afbrudte eksporter skal 
genoptages, når programmet genstartes.

2.5.2 Layout

Animer monitorlayoutskift
Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres her.

2.5.3 IntuiKey-tastatur

COM-port
Hvis programmet betjenes via et IntuiKey-kontrolpanel, skal du 
indtaste nummeret på COM-porten her.
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2.5.4 Afspil

Maks. trickplay-hændelser
Afhængigt af din hardwares specifikation, kan du vælge antallet 
af afspilningshændelser, som du vil anvende trickplay på 
samtidigt.

Aktiver jævn afspilning
Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres her.

2.5.5 VRM-server
Serverindstillingerne VRM kan findes på deres eget faneblad.

Tilslut til server
Aktiver denne funktion, hvis VRM Video Recording Management 
bruges på dit system.

Serverens IP-adresse / IP-adresse til backupserver 1 / IP-
adresse til backupserver 2
Indtast IP-adressen til VRM-serveren og VRM-backupserveren, 
hvis det er muligt.

2.6 Forberedelse til udveksling af krypteret 
data
For at aktivere afspilning af krypteret data med Archive Player 
skal du tilpasse indstillingerne for den relevante afsender vha. 
Configuration Manager.
1. Vælg hovedfanebladet Enheder i programmet 

Configuration Manager og fremhæver de relevante 
sendere.

2. Vælg fanebladet Netværk fra displayområdet.
Aktiver funktionen Automatisk nøgleskift under 
Kryptering.
Klik på Angiv for at gemme indstillingerne.

3. Vælg fanebladet Enhedsadgang.
Vælg indstillingen HTTPS fra listen Protokol under Adgang 
til enheden.
Klik på Angiv for at gemme indstillingerne.
Bosch Security Systems Betjeningsvejledning V 2.2 | 2007.05
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3 Betjening
I programmet Archive Player har du adgang til alle kameraer, 
der tidligere er blevet integreret i systemet vha. Configuration 
Manager eller  VRM Configurator. Begge programmer giver dig 
mulighed for at kombinere kameraerne i grupper, for eksempel 
efter placering. For yderligere oplysninger henvises til den 
relevante dokumentation.
Archive Player har de nedenstående funktioner:
– Filsøgning i alle arkiver

Alle optagelser fra et kamera vises. Optagelserne kan 
gemmes i en afsenders lokale hukommelse (for eksempel 
VideoJet X40), på NVR, på et iSCSI-lagringssystem på din 
pc's harddisk. Du kan begrænse søgningen efter optagelser 
vha. filtre.

– Visning
Eksisterende optagelser kan afspilles på din pc. Du kan 
spole frem og tilbage i en optagelse med forskellige 
hastigheder.

– Bogmærker
Du kan angive bogmærker på steder, der er relevant for 
dig. På den måde kan du hurtigt finde bestemte sekvenser i 
lange optagelser. Mærkerne for alarmhændelser vises, og 
du kan springe hen til dem som til bogmærker.

– Kriminalteknisk søgning i gemte videosekvenser 
(funktionen kræver licens)
Optagelser kan analyseres for ændringer og genstande, der 
bevæger sig med hjælp fra forskellige algoritmer. 
Genstande kan filtreres efter bestemte kriterier, som f.eks. 
hastighed, farve eller den retning, de bevæger sig i.

– Eksporter (funktionen kræver licens)
Optagelser kan eksporteres og brændes på cd eller dvd.
Bosch Security Systems Betjeningsvejledning V 2.2 | 2007.05
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3.1 Brugergrænseflade

Nr. Forklaring

1 Filsøgning

2 Softwarezoom

3 Kriminalteknisk søgning med VCA (Video Content 
Analysis)

4 Eksporter

5 Afspilningsvindue med skærme

6 Skift til VIDOS Lite Viewer
(hvis det er installeret via VIDOS Pro Suite)

7 Skift til Configuration Manager

8 Lydstyrke

9 CPU-belastningsdisplay
V 2.2 | 2007.05 Betjeningsvejledning Bosch Security Systems
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Du kan øge pladsen til visning af søgeresultaterne og tidslinjen 
ved at placere musen på den øverste kant af det relevante 
afsnit, indtil markøren ændres til følgende symbol:

Hold museknappen nede, og træk den øverste kant op eller 
ned. Afsnitsvisningen øges eller mindskes, og størrelsen på 
afspilningsvinduet ændres tilsvarende. Antallet af viste skærme 
justeres også variabelt.

10 Vælg/spring til mærker, og angiv bogmærke

11 Udskriv snapshot

12 Gem snapshot

13 Betjeningshjul
(Spol hurtigt frem og tilbage med forskellige 
hastigheder)

14 Afspil/pause

15 Søgeresultater

16 Tidslinje

17 Kameraliste

18 Yderligere indstillinger

19 Kalender

Nr. Forklaring

i
OPLYSNING! 
Mindst en optagelse skal vælges til justering af 
displaystørrelsen af tidslinjen.
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3.2 Hovedmenu

Menu Menuvalg Forklaring

Filer Åbn fil... Udvælgelsesdialogboksen til 
åbning af mp*-filer vises. Du kan 
bruge denne til at vælge en 
optagelse, der derefter vises i den 
aktive skærm.
Kun optagelser, der er gemt fra et 
BVIP program eller 
webbrowservisningen i et kamera, 
kan afspilles.

Kontroller 
ægthed...

Denne funktion kontrollerer, om 
den valgte optagelse er blevet 
manipuleret med tilbagevirkende 
kraft.

Afslut Lukker Archive Player.

Rediger Angiv start for valg F5 Sætter startmarkøren for et valg.

Angiv slut for valg F6 Sætter slutmarkøren for et valg.

Gem snapshots P Gemmer et snapshot fra hver 
skærm, som en optagelse afspilles 
på.

Udskriv 
snapshots...

Alt+P Åbner dialogboksen for at 
udskrive gemte snapshots.

Valg til eksport... Alt+E Begynder at eksportere valget.
(Se også: 
Afsnit 3.7.2 Eksportmærker, 
Side 41)

Tilføj bogmærke... B Tilføjer bogmærke.
(Se også: Afsnit Tilføj bogmærke..., 
Side 31)

Næste hændelse Page 
Up

Hopper til næste hændelse i aktiv 
afspilning (bogmærke, 
alarmhændelse, beskyttet 
sekvens, videooptagelse osv.)
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Forrige hændelse Page 
Down

Hopper til den forrige hændelse i 
aktiv afspilning.

Visning Enkeltvisning F10 Viser kun den aktive skærm i 
vinduevisningen.

Fuld skærm med 
kontrolenheder

F11 Skifter mellem visning i fuld 
skærm med kontrolenheder og 
vinduevisning.

Fuld skærm F12 Skifter mellem visning i fuld 
skærm og vinduevisning.

Layout Vælg antallet af og layout for viste 
skærme. Forudindstillede layouts 
kan fås. Layoutet justeres 
automatisk efter den mængde 
plads, som er til rådighed, på pc-
skærmen. Hvis du justerer 
displaystørrelsen for 
søgeresultater eller tidslinjen, 
justeres det valgte layout 
tilsvarende helt af sig selv. Der er 
en eller to skærme til rådighed om 
nødvendigt. 
Alle skærme, der stadig kan vises i 
fuld skærm på pc-skærmen, vises 
med lysegråt.

Vandmærker Viser/skjuler optagelsens 
vandmærkeikon. Ikonet kan kun 
vises, hvis det relevante kameras 
overlejring allerede er aktiveret.

Menu Menuvalg Forklaring
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Menu Menuvalg Forklaring

Indstillinger Trick-tilstand Tænder for trick-tilstand.
Trick-tilstand sikrer, at alle åbnede 
optagelser kan afspilles synkront.
Hvis du bruger en mus med et rullehjul, kan 
du se optagelser ramme for ramme i trick-
tilstand. For at gøre dette skal du placere 
musemarkøren i tidslinjen under 
tidsskalaen og dreje rullehjulet. Afspilning 
stoppes automatisk (sat på pause) under 
scrolling.
Trick-tilstand kræver betydeligt større 
lagerplads og computerressourcer. Af 
denne grund kan antallet af kameraer, der 
anvendes i denne tilstand, være begrænset 
i programmet Configuration Manager. (Se: 
Afsnit 2.5.4 Afspil, Side 15)

Automatisk leap Her kan du aktivere individuelle 
indstillinger, så du kun kan hoppe 
automatisk til specifikke punkter i 
optagelserne under afspilninger. Det giver 
dig mulighed for at fjerne uinteressante 
afsnit fra afspilning og skaffe dig et hurtigt 
overblik.
Du har følgende valgmuligheder:

Video
Hopper til den næste tilgængelige 
optagelses udgangspunkt. Det er brugbart 
for enheder, der er indstillet til kun at 
optage på bestemte tidspunkter eller 
under bestemte forhold.

Alarm
Hopper til næste alarmhændelse.

Beskyttet
Hopper til den næste tilgængelige 
optagelsesbeskyttelses udgangspunkt.
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Aktiver alt
Hopper til alle punkter, der skiftevis 
beskrives ovenfor.

Deaktiver alt
Sletter fluebenene ved de valgte 
indstillinger. Den automatiske leap-
funktion er deaktiveret.

Automatisk 
skærmtildeling

I standardindstillingen vises alle 
optagelser, der hentes fra 
søgeresultaterne, på den aktive skærm. 
Den aktive skærm identificeres vha. en 
grøn kant. Forbindelsen til en optagelse, 
der allerede kører på denne skærm, 
afbrydes.
Vælg denne indstilling, hvis alle optagelser 
skiftevis skal startes på en separat skærm. 
Hvis alle skærme, der vises i det valgte 
visningslayout, er optagede, startes den 
valgte optagelse på skærmen med den 
længstvarende forbindelse.

Hjælp Online-hjælp… Åbner online-hjælpen.

Om… Leverer oplysninger om softwareversionen.

Menu Menuvalg Forklaring

Skifter til VIDOS Lite Viewer, hvis den ikke er installeret på 
pc'en via VIDOS Pro Suite.

Skifter til Configuration Manager.

Justerer gradvist lydstyrken for filer, der afspilles.

Viser processorbelastningen på computeren.
Det er ikke muligt at eksportere ved belastninger på over 50 % 
(rød).
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3.3 Filsøgning
Her kan du søge efter optagelser, der er lavet inden for et 
bestemt tidsinterval. Du kan indstille yderligere filtre for 
lagringsplaceringen og kameraet til din søgning.

3.3.1 Indstilling af et filter
Når du starter Archive Player, vises den nuværende måned 
øverst i fanebladet filsøgning. Du kan også finde denne visning 
på ekportfanebladet.

1. Klik på  eller  for at vise forrige/næste måned. 

2. Klik på . 

Kalendervisningen udvides til at omfatte den næste måned, 
og filterindstillingerne vises.

3. Klik på en dag for at fremhæve den
eller
hold venstre museknap nede, og flyt musen over de 
ønskede dage for at vælge en længere periode.
Den valgte periode er fremhævet med grønt.

4. Her kan du angive et start- og sluttidspunkt.
Hvis den valgte periode dækker flere dage, gælder 
starttidspunktet for den første valgte dag og 

i
OPLYSNING! 
Så snart du ændrer et af parametrene for filsøgningen (for 
eksempel vælger du et andet kamera), initieres en ny søgning 
automatisk.
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sluttidspunktet for den sidst valgte. På den måde kan du 
nøjagtigt begrænse den valgte periode.

5. Rullelisten Filter... giver dig mulighed for at begrænse 
søgningen til bestemte lagerplaceringer:

6. Vælg et kamera fra kameralisten
eller
vælg flere kameraer ved at holde Ctrl- eller Shift-tasten 
nede, mens du klikker på dem.
Hvis kameraer grupperes i mapper, for eksempel efter 
installationens placering, kan du vælge en mappe. I dette 
tilfælde bliver optagelser fra alle kameraer i mappen 
gennemsøgt og vist.

Så snart du har afsluttet kameravalget, begynder søgningen 
efter optagelser. Alle optagelser, der er produceret i den valgte 
periode vha. de(t) valgte kamera(er) og gemt det valgte sted, 
vises som søgeresultater. 
Selve kameraet behøver ikke at være klar til brug eller 
installeret på nuværende tidspunkt, for at eksisterende 
optagelser kan vises. Det er kun de enheder, som de optagede 
data gemmes på (for eksempel videosender med lokalt 
lagringsmedie, NVR) der skal være tilgængelige i netværket.

i
OPLYSNING! 
Hvis du har ændret navnet på et kamera, men optagelser fra det 
stadig gemmes i systemet under det gamle navn, vises disse 
optagelser under det gamle kameranavn. Kameraet er dog 
markeret som ikke tilgængeligt.
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3.3.2 Søgeresultater
Sorter de gemte optagelser ved at klikke på en af 
kolonneoverskrifterne (Fra, Til, Kilde eller Info). Det andet klik 
vender om på sorteringsrækkefølgen. Brug rullebjælkerne til at 
rulle igennem listen. 
I første kolonne vises optagelsens lagringsplacering med et 
ikon:

Klik på en post.
Afspilning af de tilhørende optagelser er startet.

Optagelsen er placeret på din pc.

Optagelsen er placeret på NVR (Network Video Recorder) 
eller i et VRM system.

Optagelsen er placeret lokalt på lagringsmediet for en 
installeret videosender (for eksempel VideoJet X40).
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3.4 Kontrolenheder for afspilning

3.4.1 Tidslinje
Tidslinjen bruges til navigation.. Det grønne afspilningsmærke 
angiver det tidspunkt, hvor det aktuelle billede blev lavet.

Perioder, som en optagelse er tilgængelig inden for, vises i 
lysegråt.
Den viste periode i tidsskalaen kan ændres:
– Du kan flytte den viste periode ved at flytte musen langs 

tidsskalaen, mens du holder højre museknap nede.
– Den viste periode kan gøres større eller mindre med: 

– Klik på et af forstørrelsesglasikonerne i ruden på højre 
side

– Placer musemarkøren i tidsskalaen ovenover 
tidslinjen, og drej rullehjulet.

For at få vist en anden periode skal du vælge en anden 
optagelse fra søgeresultaterne, eller klik på et andet gråt 
mærke.

Nr. Forklaring

1 Kameranavn (aktiv skærm i bold script)

2 Tidsskala

3 Periode repræsenteret af den valgte optagelse

4 Forstør periode

5 Formindsk periode

6 Bogmærker

7 Afspilningsmærke
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Hvis der vises flere optagelser, vises der et tilhørende spor med 
de relevante mærker i tidslinjen for hver skærm.

Videomanipulation
Videomanipulation er nyttig i forbindelse med hurtig søgning af 
store mængder af videodata, for eksempel hvis du leder efter 
en bestemt hændelse.
For at gøre dette skal du trække det grønne afspilningsmærke 
ovenover kamerasporet til venstre eller højre, mens du holder 
højre museknap nede. Mens du trækker, opdateres I-rammerne 
på de tilhørende skærme, hvilket gør det muligt at få et hurtigt 
overblik over det fremhævede område.

Popup-menu
Højreklik på kamerasporene for at åbne følgende popup-menu:

Zoom Der åbnes yderligere en undermenu, der giver dig 
mulighed for at vælge den viste periode i 
tidslinjen.

Tilføj bogmærke... Tilføjer et bogmærke ved afspilningsmærkets 
position. Bogmærket tilføjes for alle spor.
En dialogboks vises, hvor du kan indtaste en kort 
forklaring.

Slet bogmærke Hvis du klikker på et eksisterende bogmærke med 
højre museknap, får du mulighed for at slette 
dette bogmærke. Bogmærket er slettet for alle 
spor.
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3.4.2 Visning af den valgte optagelse
Når en post er blevet valgt fra søgeresultaterne, starter 
afspilningen af optagelsen automatisk.

Angiv start for valg Tilføjer et startmærke for valg ved 
afspilningsmærkets position.
Startmærker for valg kan også indstilles fra 
hovedmenuen eller ved at trykke på F5.
Indstillingerne huskes, når du skifter til 
Eksportmodulet.

Angiv slut for valg Angiver et valgs slutning.
Indstillingerne kan også oprettes ved at flytte 
musemarkøren henover et område på tidslinjen, 
mens venstre museknap holdes nede.
Valg slettes ved at klikke på tidslinjen.

Slet Sletter den forrige valgte videosekvens fra 
hukommelsen. Sletningen kan ikke fortrydes (kun 
i systemet VRM).

Beskyt Beskytter den forrige valgte videosekvens fra at 
blive slettet.
Beskyttede sekvenser vises med et rødt mærke 
(kun i VRM system).

Fjern beskyttelse Fjerner beskyttelse for en sekvens (kun i VRM 
system).

Valg til eksport Eksporterer den valgte sekvens for alle 
kameraspor, der vises i tidslinjen (kun i licenseret 
eksportfunktion).

i
OPLYSNING! 
Hvis optagelserne administreres via VRM Video Recording 
Manager, kan nogle af de ovenfor anførte funktioner være 
begrænsede pga. brugerrettighederne tildelt via systemet VRM.

i
OPLYSNING! 
Du kan skifte mellem brugergrænsefladen og visningen i fuld 
skærm ved at trykke på F11-tasten for display med 
kontrolenheder eller F12-tasten for at nøjes med videodisplay.
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3.4.3 Yderligere oplysninger og kontrolenheder

i
OPLYSNING! 
Du kan trække og slippe et kamera direkte til en skærm fra 
kameralisten. Afspilningen begynder på begyndelsesstedet for 
den senest tilgængelige optagelse.

Pause/Afspil
Brug denne knap til at sætte afspilningen af den valgte 
optagelse på pause, og klik igen for at genoptage afspilningen. 

Forrige I-ramme
Hopper tilbage til den forrige I-ramme.

Næste ramme
Hopper frem til den næste ramme.

i

OPLYSNING! 
Når du går tilbage, vises den sidste I-ramme i hvert tilfælde. En 
I-ramme er et helt billede produceret jævnligt i en video-stream, 
mens de enkelte rammer imellem dem kun optager 
ændringerne. I-rammernes hyppighed indstilles på 
videosenderen (for yderligere oplysninger henvises til manualen 
for den relevante enhed).

Information
Her kan du se det tidspunkt, hvor optagelsen blev 
foretaget. Den nuværende afspilningshastighed vises.

Betjeningshjul (hurtig frem/tilbagespoling)
Spol optagelsen hurtigt frem eller tilbage.
For at gøre dette skal du trække betjeningshjulet mod 
venstre eller højre, mens du holder museknappen nede. 
Jo længere du trækker, jo hurtigere spoles optagelsen 
frem eller tilbage.
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Betjeningshjulet kan låses på plads til hurtig spoling 
frem eller tilbage ved en bestemt hastighed over et 
længere stykke tid. For at gøre dette skal du trække det 
grønne rektangel nedad med musen ved den position, 
der svarer til den ønskede hastighed. Rektanglet 
forbliver låst på plads, og optagelsen spoler frem og 
tilbage, indtil rektanglet trækkes opad igen, eller indtil 
du klikker på Start.

Gem snapshot
Snapshots gemmes den mappe, du angav i programmet 
Configuration Manager.

Udskriv snapshot
Før udskrivningen begynder, vises Forhåndsvisning af 
udskrift. Snapshottet udskrives fra standardprinteren.

Tilføj bogmærke...
Sætter et bogmærke ved den nuværende position. 
Bogmærke er tilføjet for alle spor.
En dialogboks vises, hvor du kan indtaste en kort 
forklaring.

Forrige
Afspilningsmærket hopper tilbage til det nærmeste 
punkt i optagelsen, der svarer til valget på listen.

Denne liste bruges til at vælge, hvilke punkter der skal 
hoppes til, når der klikkes på pileikonerne. Der findes 
følgende elementer:
– Alt
– Video
– Bogmærke
– Alarm
– Beskyttet
– Ramme

Næste
Afspilningsmærket hopper frem til det næste punkt i 
optagelsen, der svarer til valget på listen.
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3.4.4 Forbindelse mellem skærm og optagelse
Forbindelserne mellem en optagelse og en skærm oprettes ved 
at:
– Trække et kamera fra kameralisten hen til skærmen
– Klikke på et af søgeresultaterne. Den aktuelt aktive skærm 

bruges til den nye forbindelse, eller, hvis indstillingen 
Automatisk skærmtildeling er aktiveret, bruges den næste 
skærm.

Forbindelserne mellem en skærm og en optagelse afbrydes ved 
at:
– Højreklikke på skærmen og vælge Afbryd 

afspilningssession
– Trække endnu et kamera fra kameralisten hen til skærmen.
Hvis du vælger et skærmlayout med færre skærme, afbrydes 
nogle forbindelser.
Skærmene kan flyttes med musen vha. træk-og-slip-funktionen.

3.5 Softwarezoom
Det digitale zoomværktøj giver dig mulighed for at vise en 
forstørret visning af en visningsport.

Nr. Forklaring

1 Visningsport vist med aktiv zoom

2 Aktiver/deaktiver zoom

3 Nulstil visningsport
V 2.2 | 2007.05 Betjeningsvejledning Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Betjening | da 33
1. Klik på Aktiver zoom for at bruge softwarezoom'en på 
billedet på den aktive skærm.

2. Flyt musen ind i det grønne rektangel. Når musemarkøren 
ændres, kan du holde venstre museknap nede og flytte 
rektanglet, så det viser en anden visningsport på den 
aktive skærm.

3. Træk et hjørne eller en side på rektanglet, mens du holder 
venstre museknap nede, for at ændre størrelsen på det 
valgte rektangel.
Visningsporten på den aktive skærm ændres tilsvarende.

4. Klik på Nulstil visningsport for at vise det valgte rektangel i 
den forudindstillede størrelse og i midten.

5. Klik på Deaktiver zoom for endnu engang at vise hele 
billedet fra optagelsen på den aktive skærm.

3.6 Bevægelsesdetektering
Forskellige algoritmer kan bruges til at registrere genstande, 
der bevæger sig, på optagelser. Det giver mulighed for 
positioner, hvor bevægelser er blevet optaget, så de hurtigt kan 
findes, selv i store mængder videomateriale. Den eneste 
forhåndsbetingelse er, at den relevante algoritme for 
bevægelsesdetektering var aktiveret under optagelsen.

Der findes følgende algoritmer:
– MOTION+

Licensfri algoritme, der registrerer bevægelser i 
fremhævede billedområder. Følsomheden og min. 
genstandsstørrelse kan ændres.

– IVMD og IVA
Disse algoritmer skal licenseres efter en demoperiode på 
30 dage.
Når disse algoritmer bruges, kan genstande, der 
registreres som værende i bevægelse, defineres præcist og 

i
OPLYSNING! 
Der kan kun søges efter bevægelser i afsnit, der er fremhævet 
som følsomme områder (med gul skygge) under optagelse.
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bortfiltreres ud fra faktorer som f.eks. størrelse, farve, 
retning eller hastighed.

i
OPLYSNING! 
Disse indstillinger kan kun redigeres, hvis mindst en af 
skærmene har fået tildelt en optagelse .

Nr. Forklaring

1 Gemt konfiguration

2 Viser omridsene af genstande, der bevæger sig, på den 
aktive skærm afhængigt af forudindstillingerne for 
algoritmen.
Gule omrids angiver en registreret bevægelse.
Røde omrids angiver en bevægelse, der har udløst en 
alarmhændelse.

3 Viser den nuværende konfiguration på den aktive skærm.

4 Gør det muligt at foretage ændringer ved konfigurationen.
Afhængigt af hver valgte algoritme er yderligere 
konfigurationsindstillinger tilgængelige via popup-menuen 
på den aktive skærm og, hvor det måtte være relevant, et 
separat konfigurationsvindue.

5 Algoritmerulleliste
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3.6.1 Bevægelsesdetektering med forudindstillinger for 
kameraet
Hvis en algoritme for bevægelsesdetektering er konfigureret og 
aktiv under optagelsen, gemmes de tilhørende metadata 
sammen med videodata. De alarmhændelser, der genereres 
med denne forudindstilling, vises i optagelsen på denne måde:
1. Vælg et kamera fra kameralisten i fanebladet Filsøgning.
2. Vælg en optagelse fra listen med søgeresultater.

3. Skift til fanebladet Bevægelsesdetektering: .
Visningen Søgealgoritme viser hvilken algoritme, der var 
aktiv under den originale optagelse.

4. Fremhæv det område i tidslinjen, der skal analyseres.

5. Klik på ikonet  for at søge i det fremhævede udvalg 

efter bevægelser, der har genereret en alarmhændelse.
Registrerede hændelser i kamerasporet fremhæves med gult:

6. Klik på ikonet  for at vise konfigurationen for 

bevægelsesdetektering.

6 Åbner et vindue for at gemme ændrede konfigurationer.

7 Starter søgningen efter genstande, der bevæger sig, i 
henhold til de valgte indstillinger for den aktive skærm.

Nr. Forklaring

i
OPLYSNING! 
Konfigurationsindstillingerne for MOTION+ beskrives i den 
tilhørende vejledning til enheden.
Separat omfattende dokumentation leveres sammen med 
licensdokumenterne for IVMD og IVA.
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3.6.2 Kriminalteknisk søgning
Hvis du vil søge i en optagelse med andre intervaller, f.eks. pga. 
nye fund, kan algoritmer med selvdefinerede indstillinger også 
bruges til analyse af det følsomme område.
Algoritmen MOTION+ er altid tilgængelig.
MOTION+ registrerer bevægelser i et fremhævet område af 
kamerabilledet. Følsomheden og min. genstandsstørrelse kan 
indstilles.
For at kunne fortsætte med at bruge IVMD og IVA efter 
demoperioden på 30 dage er udløbet, skal du købe en licens og 
indtaste licenskoden vha. Configuration Manager.
Ved hjælp af algoritmerne IVMD og IVA kan genstandene også 
filtreres efter den retning, de bevæger sig i, hastighed, farve 
eller opførsel.

Valg og konfiguration
1. Vælg et kamera fra kameralisten i fanebladet Filsøgning.
2. Vælg en optagelse fra listen med søgeresultater.

3. Skift til fanebladet Bevægelsesdetektering: .
4. Fremhæv det område i tidslinjen, der skal analyseres.
5. Vælg en algoritme fra listen Søgealgoritme.

6. Klik på ikonet  for at vise omrids af genstande, der 

bevæger sig. 
Genstande kan kun vælges, hvis der registreres en 
bevægelse. Derfor kan genstande ikke registreres, hvis 
afspilningen er sat på pause.

7. Klik på ikonet  for at vise den nuværende konfiguration.

8. Klik på ikonet  for at ændre indstillingerne for den 

valgte algoritme. Rammen til skærmen vises nu i gult.

i
OPLYSNING! 
Efter køb af licensen modtager du dokumentation til Forensic 
Search inkl. detaljerede oplysninger om 
konfigurationsindstillinger for de forskellige algoritmer.
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9. For at åbne popup-menuen skal du højreklikke i den aktive 
skærm med den gule ramme.
Popup-menuen har forskellige menupunkter afhængigt af 
den valgte algoritme. Et separat konfigurationsvindue vises 
også for visse algoritmer.

10. Skift algoritmeparametrene i henhold til dine krav.

11. Klik på ikonet  for at gemme indstillingerne som en 

forudindstilling. Du kan anvende gemte forudindstillinger 
til andre optagelser på en senere dato.

12. I dialogboksen Gem konfiguration vælger du nummeret 
(1, 2, 3 eller 4), som du vil gemme forudindstillingen 
under. Giv forudindstillingen et beskrivende navn.

13. Klik på ikonet  for at gemme forudindstillingen.

14. Klik på , ,  eller  for at anvende en gemt 

forudindstilling på den aktive skærm.

15. Klik på ikonet  for at søge i det markerede udvalg efter 

bevægelser, der har genereret en alarmhændelse iht. den 
valgte forudindstilling.

Registrerede hændelser i kamerasporet fremhæves med gult:
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16. Klik på  eller  for at springe til den forrige eller 

næste alarm i optagelsen.

3.7 Eksport
Eksportmodulet gør det muligt for dig at eksportere alle 
optagelser til din pc eller en anden lagerplacering på netværket. 
Du kan også brænde udvalgte optagelser direkte på en cd eller 
dvd.

i
OPLYSNING! 
De detekterede alarmhændelser gemmes ikke, hvis du afbryder 
forbindelsen mellem optagelsen og skærmen. Dog er det muligt 
at sætte et bogmærke på de tilsvarende placeringer. 
Bogmærker gemmes.

i
OPLYSNING! 
For at bruge dette værktøj skal du købe en licens. Fanen 
Eksporter er ikke længere tilgængelig, når demo-perioden er 
udløbet.
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3.7.1 Eksport af optagelser

1. Klik på fanebladet Eksporter: .
Du får vist eksportmodulet:

Nr. Forklaring

1 Kalender (med udvidede indstillinger)

2 Eksportdetaljer

3 Eksportstatus

4 Kameraliste

5 Søgeresultater

6 Destination

7 Eksportformat

8 Yderligere oplysninger

9 Eksportelementer
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2. Søg efter den efterspurgte optagelse.
(Se: Afsnit 3.3 Filsøgning, Side 24)
Søgeresultaterne vises i en liste.
Alle optagelser, der kommer fra den samme kilde, 
kombineres i en enkelt post. Kolonnen Info viser, hvor 
mange individuelle filer fra et kamera der er fundet for den 
valgte periode.

3. Klik på ikonet  ved siden af feltet Eksportformat. Vælg 

det ønskede format for de filer, der skal eksporteres.

4. Klik på ikonet ved siden af feltet Destination. 

Du får vist dialogboksen Angiv en mappe.
5. Vælg den mappe, som du vil gemme de eksporterede filer i.

Under feltet Destination kan du finde oplysninger om, hvor 
meget hukommelse der er til rådighed på destinationen.

6. Klik på Eksportelementer:

Eksport af filerne starter.
Under Eksportstatus kan du se en liste over alle 
optagelser, der er ved at blive eksporteret. Præcise 
oplysninger om en eksport kan findes under 
Eksportdetaljer for en valgt post.

10 Start brændingsprocessen

11 Slet eksportjob

12 Afbryd eksport

Nr. Forklaring

i
OPLYSNING! 
Permanente indstillinger til eksportstien foretages vha. 
Configuration Manager.
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7. Hvis du vil sætte eksporten af enkelte filer på pause, skal 
du fremhæve den tilsvarende post under Eksportstatus og 

klikke på ikonet Afbryd eksport: .
8. Hvis du vil afbryde eksporten af enkelte filer og slette disse 

filer, skal du fremhæve den tilsvarende post under 

Eksportstatus og klikke på ikonet Slet eksportjob .
Optagelser, der brændes på en cd eller dvd, kan ikke 
slettes.

9. Klik på ikonet  igen for at fortsætte eksporten.

10. Alle eksporterede optagelser vises i en liste under 
Eksportstatus.
Efter vellykket eksport vises meddelelsen Finished under 
Eksportstatus i kolonnen Info.

11. Hvis det er nødvendigt, gentages trin 2-8 for andre 
kameraer eller for en anden periode.
De eksporterede optagelser er nu gemt på destinationen.

3.7.2 Eksportmærker
Optagelser, der skal eksporteres, kan markeres under 
afspilning, så eksportmodulet kun eksporterer en bestemt del 
af den.
1. Søg efter en optagelse (se: Afsnit 3.3 Filsøgning, Side 24), 

og start afspilning.

!
FORSIGTIG! 
I ringtilstand er det muligt, at den oprindeligt valgte optagelse 
er blevet slettet under pausen. I dette tilfælde kan eksporten 
ikke fortsættes.

i
OPLYSNING! 
Det er ikke muligt at eksportere ved belastninger på over 50 % 
(display i menulinje bliver rødt).
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2. Tryk F5, når afspilningsmærket er ved punktet, hvorfra du 
vil have eksporten til at begynde.
Starttidspunktet for eksporten er indstillet.

3. Tryk F6, når afspilningsmærket er ved punktet, hvorfra du 
vil have eksporten til at stoppe.
Sluttidspunktet for eksporten er indstillet.

Det fremhævede område vises med grønt på tidslinjen:

4. Klik på Valg til eksport i popup-menuen til tidslinjen. 
De fremhævede sektioner eksporteres direkte til mappen, 
der er forudindstillet som Destination i eksportmodulet. 
Oplysninger om de eksporterede sekvenser vises i et nyt 
vindue.

5. Klik på ikonet  for at lukke vinduet.

6. Hvis det er nødvendigt, kan du skifte til eksportmodulet for 
at overvåge eksportprocessen.

3.7.3 Mulige årsager til forsinkelser eller fejl under 
eksport
– Nogle enheder kan kun etablere en en 

afspilningsforbindelse. Dette kan allerede være i brug.
– Optagelsen eksisterer ikke længere (overskrevet i 

ringtilstand, fil er blevet slettet manuelt). 
– Netværksforbindelsen blev afbrudt under 

eksportprocessen.
– En optagelse, du vil fortsætte med at eksportere, er blevet 

åbnet på pc'en i mellemtiden.

i
OPLYSNING! 
Du kan også bruge popup-menuen i tidslinjen til at indstille 
start- og slut-mærkerne eller fremhæve det ønskede område 
ved at trække med museknappen nede.
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– Forbindelsespunktet i en optagelse, du vil fortsætte med at 
eksportere, kan ikke længere findes i video-streamen.

Afhængigt af indstillingerne i Configuration Manager 
programmet kan Archive Player foretage flere forsøg på at 
eksportere filerne.

3.7.4 Yderligere oplysninger
Navnet på en fil, der skal brændes på en cd eller dvd, er afledt 
af navnene på enheden og kameraet, der er brugt til at lave 
optagelsen. 
Filnavnet kan redigeres før brændeprocessen.
1. Klik på en post i listen over eksporterede filer.

Posten Yderligere oplysninger vises nu over oplysningerne 
om Eksportformat.

2. Indtast dine detaljer (maks. 32 tegn), og klik på ikonet .

Filen bliver brændt over på cd eller dvd under det 
indtastede navn.

!
ADVARSEL! 
Slet ikke de originale optagelsesdata, før du er helt sikker på, at 
de relevante data er blevet eksporteret helt.
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3.7.5 Brænding af data på cd eller dvd
1. Indsæt en tom skrivbar cd eller dvd i brænderen på din pc.
2. Under Eksportstatus skal du vælge de optagelser, du vil 

brænde til en cd eller dvd. For at gøre dette skal du klikke i 
boksen foran en post for at markere den med et flueben:

Du kan ikke vælge en optagelse, indtil eksporten af denne 
optagelse er fuldført.
Den frie plads, der er tilbage på cd'en eller dvd'en vises 
ved siden af knappen. 

3. Indtast yderligere oplysninger for de valgte poster (se: 
Afsnit 3.7.4 Yderligere oplysninger, Side 43).

4. Klik på ikonet Start oprettelse af cd: .

Dataen brændes til en cd eller dvd. 
Derudover brændes et program til cd eller dvd, der kan bruges 
til at afspille videodata på en anden pc.

i
OPLYSNING! 
Denne knap er kun tilgængelig, hvis mindst en optagelse er 
blevet valgt til eksport til cd. Hvis der er en aktuel 
brændingsproces i gang, kan der ikke startes endnu en.
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4 Indeks
A
Adgangskode 9, 10
Afspil 30
Afspilning 30
Afspilningshastighed 30
Afspilningsmærke 27
Animation af layoutskift 14
Arkiv 17
B
Begrænse

antal download-forsøg 14
fileksport 14
trickplay-hændelser 15

Beskyt 29
Betjening 17
Bevægelsesdetektering

egne indstillinger 36
forudindstillinger 35

Bogmærke
indstilling 31

Brænding af data på cd/dvd 44
C
COM-port 14
Configuration Manager 12
CPU-belastning 23
D
Destination 40
Downloadhastighed 14
E
Eksport

fejl 42
filnavn 43
forsinkelser 42
jobs 40
sætte på pause 41
slette 41
status 41

Eksporter til cd 44
Eksporter til dvd 44
Eksportformat (Archive Player) 13
Eksportmærker 41
Eksportsti (Archive Player) 14

F
F11-tast 29
F12-tast 29
F5-tast 42
F6-tast 42
Filsøgning 24
Filtre 25
Forstørrelsesglas 27
Fuld skærm 21, 29
G
Genoptagelse af eksporter 14
I
I-ramme 30
IVA 33
IVMD 33
K
Kameraliste 19
Kontrollerer ægthed 20
Kriminalteknisk søgning 36
Kryptering 15
L
Layout 21
Leapfilter 22
Licens 10
Login 9, 10
Lydstyrke 23
M
MOTION+ 33
O
Omrids 34
Optagelsestidspunkt 30
P
Pause 30
Program

afslutter 20
opstart 9

S
Skærmtildeling, automatisk 23
Snapshot 31
Software 23
Softwarezoom 32
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Søgealgoritme 36
Søgeresultater 26
Symboler 5
T
Tidslinje 27
Trickplay 15
Trick-tilstand 22
V
Valg 29
Vandmærker 21
Versionsnummer 23
VIDOS Server 9
Vis portværktøjet 32
Visning 17
VRM 10, 15
Z
Zoom, digital 32
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