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1 Inleiding

1.1 Over deze handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor personen die 
verantwoordelijk zijn voor het configureren en/of de bediening 
van Archive Player. In deze handleiding wordt de bediening 
beschreven van Archive Player.

1.2 Conventies in deze handleiding
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen en 
opmerkingen gebruikt om aandacht te vestigen op bijzondere 
omstandigheden:

Termen die in het programma kunnen worden aangetroffen, 
bijvoorbeeld menuopties of opdrachten, zijn vetgedrukt.

1.3 Archive Player
Archive Player is software die wordt gebruikt voor het afspelen 
en exporteren van opgenomen videosequenties.    Archive 
Player geeft de locatie aan waarop opnamen van een specifieke 
camera worden gearchiveerd in het systeem. Opnamen kunnen 
worden opgezocht en afgespeeld.
Als u uw opnamen beheert met VRM Video Recording Manager, 
kunt u deze met Archive Player weergeven.

!
LET OP! 
Veiligheidsinstructies die moeten worden aangehouden, omdat 
dit anders tot gegevensverlies kan leiden, worden met dit 
pictogram aangegeven.

i
AANWIJZING!
Dit pictogram geeft speciale productkenmerken aan en geeft 
tips en informatie voor gemakkelijker gebruik van de software.
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Archive Player is uitgebreid met diverse algoritmen voor 
bewegingsdetectie (MOTION+, IVMD, IVA) die helpen bij het 
analyseren van de opnamen.
De exportfunctie biedt tevens de mogelijkheid tot het 
exporteren van opnamen of fragmenten daarvan en deze op te 
slaan op cd of dvd om ze vervolgens elders te gebruiken.
Samen met Archive Player, wordt ook het programma 
Configuration Manager geïnstalleerd, waarmee het systeem 
wordt geconfigureerd.

1.4 Systeemvereisten voor het gebruik van 
Archive Player

Besturingssystee
m:

Windows XP Home
Windows XP Professional

CPU: Pentium IV, 3.0 GHz of hoger

RAM: 256 MB of meer

Grafische kaart: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400,4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
of beter

Netwerkadapter: 100 Mbps

Cd- of dvd-
brander:

Aanbevolen 
(om de exportfunctie volledig te benutten)

Geluidskaart: Aanbevolen

Software: DirectX 9.0c

Vrije ruimte op de 
harde schijf: 
(voor installatie)

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

i
AANWIJZING!
Installeer het programma Configuration Manager vanaf de 
installatie-cd. Op die manier zorgt u ervoor dat de gebruikte 
versie compatibel is met Archive Player 2.2. 
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1.5 Aanvullende documentatie
Zodra Archive Player is geïnstalleerd, is dit document ook 
beschikbaar als online-Help in het programma. Afhankelijk van 
de configuratie van uw systeem kan de volgende documentatie 
ook handig zijn:

Configuration Manager Dit configuratieprogramma is 
onderdeel van elke Archive Player-
installatie.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Elk programma wordt in een 
afzonderlijk document uitgelegd.

Forensic Search Wanneer u een licentie voor 
Forensic Search aanschaft, voorziet 
Bosch u van uitgebreide 
documentatie voor de 
configuratieopties.

Documentatie voor de 
camera

De fabrikant voorziet u voor elke 
camera van aparte documentatie.

VideoJet, VIP, etc.
NVR

Bosch voorziet u voor elk apparaat 
van aparte documentatie. Hierin 
worden de typische 
apparaatinstellingen verklaard.
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2 Installeren en starten

2.1 Installatie
Het configuratieprogramma Configuration Manager en Player, 
het afspeelprogramma voor geëxporteerde videogegevens, 
worden geïnstalleerd samen met Archive Player.
Als u de Archive Player exportfunctie wilt gebruiken, dient u 
tijdens de installatie de optie Additional elements for export 
CDs te activeren.

2.2 Het programma starten
Nadat de installatie is voltooid, verschijnen de volgende 
pictogrammen op uw bureaublad:

Dubbelklik op een pictogram om het betreffende 
programma te starten.

Archive Player kan ook via het menu Start  van Windows 
worden gestart of vanuit het programma Configuration 
Manager.

2.2.1 Archive Player en VIDOS Server
Als Archive Player wordt gebruikt op een systeem dat met 
VIDOS Server apparaten en gebruikers beheert, dient u zich aan 
te melden als Archive Player wordt gestart.
Het aanmeldvenster wordt weergegeven voordat het 
programma wordt gestart. Voer hier uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in.
Bevestig de invoer door op Enter te drukken.
Bosch Security Systems Bedieningshandleiding V 2.2 | 2007.05
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Alle gebruikers die werken met Archive Player onder VIDOS 
Server, moeten de rechten voor Menu Opname hebben. Deze 
rechten worden geactiveerd in het programma Configuration 
Manager onder Systeem > Toepassingen > VIDOS Server. 
Raadpleeg voor meer informatie over gebruikersbeheer de 
documentatie van VIDOS Server.
U hoeft zich niet aan te melden als er al verbinding met de 
server tot stand is gebracht in het programma Configuration 
Manager en Archive Player direct vanuit het programma is 
gestart.

2.2.2 Archive Player en VRM
Als Archive Player wordt gebruikt bij een systeem dat met VRM 
Video Recording Manager opnamen beheert, dient u zich aan te 
melden als Archive Player wordt gestart.
Het aanmeldvenster wordt weergegeven voordat het 
programma wordt gestart. Voer hier uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in.
Bevestig de invoer door op Enter te drukken.
Indien nodig kunt u met VRM Configurator rechten toewijzen 
waarmee het gebruik van een aantal Archive Player -functies 
wordt beperkt. 
Raadpleeg voor meer informatie over deze functie de 
documentatie van VRM Video Recording Manager.

2.3 De software verwijderen
Als u Archive Player niet meer wilt gebruiken op uw pc, kunt u 
de installatie van het programma ongedaan maken. 
1. Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm. 
2. Dubbelklik op Software.
3. Selecteer het item Bosch Archive Player. 
4. Klik op Verwijderen.
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2.4 Licenties
Na installatie kunt u het programma Archive Player, inclusief de 
zoek- en exportfuncties, 30 dagen als demoversie gebruiken. 
Archive Player zelf (voor het afspelen van opgenomen 
bestanden) kan dan nog steeds zonder licentie worden 
gebruikt. Voor de extra exportfunctie hebt u een licentie nodig 
om bestanden te exporteren en op te slaan op cd of dvd. 
U hebt ook een licentie nodig om Forensic Search te kunnen 
blijven gebruiken, met opties voor uitgebreide videoanalyse 
(IVMD, IVA) in opnamen. U kunt de basismodule voor 
bewegingsdetectie (MOTION+) ook zonder licentie blijven 
gebruiken.
Licentiebeheer voor Archive Player wordt uitgevoerd met het 
programma Configuration Manager op de pc waarvoor de 
licentie geldt.
1. Start het programma Configuration Manager op de pc 

waarvoor u een licentie wenst.
2. Klik op Help > Info over....
3. Klik in het dialoogvenster Info over Configuration 

Manager op het tabblad Licentie en vervolgens op 
Licentieviewer....
Het venster License Viewer wordt dan weergegeven.

4. Noteer de tweede installatiecode (Installation Code: Code 
2) – u kunt hierbij gebruikmaken van kopiëren en plakken. 
U hebt de installatiecode nodig om de activeringssleutels 
voor uw licentie te genereren.

i
AANWIJZING!
Wanneer u producten aanschaft waarvoor een licentie 
noodzakelijk is, ontvangt u voor elke licentie en elk werkstation 
een apart autorisatienummer. Dit nummer hebt u ook nodig om 
de juiste activeringssleutels te genereren.
Bosch Security Systems Bedieningshandleiding V 2.2 | 2007.05
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5. Open de volgende website op een willekeurige pc:
https://activation.boschsecurity.com/
De gebruikersinterface Bosch Security Systems Software 
License Manager wordt dan weergegeven. Deze pagina is 
alleen in het Engels beschikbaar.

6. Meld u aan indien u reeds een account hebt.
Als u wilt, kunt u ook een nieuwe account maken. Het 
voordeel van het hebben van een account is dat u een lijst 
kunt laten weergeven van al uw eerdere activeringen van 
licenties.
Na het aanmelden verschijnt er een dialoogvenster met een 
welkomstbericht.
U kunt ook met de procedure doorgaan zonder u aan te 
melden.
Vervolgens ziet u het scherm License Activation.

7. Genereer de vereiste activeringssleutels.
8. Ga terug naar Configuration Manager.
9. Open het venster License Viewer opnieuw zoals is 

beschreven in stap 2 en 3.
10. Klik op Activation Key en voer de eerste activeringssleutel 

in (Activation Key 1) – u kunt hierbij gebruikmaken van 
kopiëren en plakken.

11. Klik op OK om de activeringssleutel op te slaan.
12. Herhaal deze stappen om de tweede activeringssleutel op 

te slaan (Activation Key 2).
Hierdoor wordt de licentieversie vrijgegeven.

Met de Licentieviewer kunt u op elk gewenst tijdstip bepalen 
welke licentieversie actief is op de desbetreffende pc.

!
LET OP! 
De licentie is gekoppeld aan uw pc. Wanneer u Archive Player 
hebt verwijderd en vervolgens opnieuw wilt installeren op een 
andere pc, dient u een nieuwe activeringsleutel aan te vragen.
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2.5 Configureren met Configuration Manager
Het programma Configuration Manager wordt samen met het 
programma Archive Player geïnstalleerd. Met Configuration 
Manager kunt u apparaten in het systeem integreren en 
apparaten en camera's configureren.

Het programma Configuration Manager wordt geleverd met 
uitgebreide documentatie over het gebruik van het programma.
De volgende instellingen, die alleen van invloed zijn op Archive 
Player, worden geconfigureerd in het programma Configuration 
Manager: 
1. Klik in het programma Configuration Manager links op het 

tabblad Systeem.

i
AANWIJZING!
Archive Player heeft alleen toegang tot camera's en apparaten 
die zijn geïntegreerd in het systeem met het programma 
Configuration Manager .

i
AANWIJZING!
In systemen waarin opnamen worden beheerd met VRM Video 
Recording Manager, voert VRM Configurator de meeste van 
deze taken uit. U hebt echter nog steeds Configuration Manager 
nodig om Archive Player in het VRM -systeem te integreren.
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2. Selecteer in de boomstructuur Toepassingen > Archive 
Player.

2.5.1 Exporteren

Standaardformaat voor exporteren
Hier kunt u het bestandsformaat voor exporteren selecteren. 
Selecteer de optie Zenderformaat als u de gegevens wilt 
weergeven met Archive Player of Player. Selecteer de optie 
WMV (Windows Media Video) als u de gegevens wilt 
weergeven op een Windows-pc, ongeacht het CCTV-systeem.

Standaard exportpad
Hier kunt u het pad naar de map selecteren, waarnaar Archive 
Player opnamen zal exporteren. Het pad kan daarna in het 
programma Archive Player worden gewijzigd voor afzonderlijk 
exporteren.
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Als u hier niets invoert, wordt de volgende standaardinstelling 
gebruikt:
%current user%\My Documents\Bosch\VIDOS\Export

Maximumaantal gelijktijdige downloads
Archive Player biedt lokaal op een pc opnamen van alle 
aanwezige apparaten in het netwerk en maakt het mogelijk de 
bijbehorende bestanden te exporteren. Onder bepaalde 
omstandigheden kan het exporteren van opnamen het netwerk 
zwaar belasten. U kunt hier daarom het aantal gelijktijdige 
downloads beperken. Deze instelling is afhankelijk van de 
specificatie van het lokale netwerk en de pc.

Maximumaantal downloadpogingen
Als een opname niet bij de eerste poging kan worden 
geëxporteerd, probeert Archive Player het enkele keren 
opnieuw. Door deze pogingen worden andere openstaande 
exportacties geblokkeerd. U kunt hier daarom het aantal 
downloadpogingen beperken.

Maximale downloadsnelheid (%)
De downloadsnelheid is instelbaar.

Onderbroken exportprocedures voortzetten
Selecteer de instelling Aan als u onderbroken 
exportprocedures wilt hervatten nadat het programma opnieuw 
is gestart.

2.5.2 Lay-out

Animatie bij wijziging lay-out monitor
Deze functie kan hier worden in- of uitgeschakeld.

2.5.3 IntuiKey-bedieningspaneel

COM-poort
Als het programma bediend wordt via een IntuiKey -
bedieningspaneel, voer hier dan het nummer van de COM-poort 
in.
Bosch Security Systems Bedieningshandleiding V 2.2 | 2007.05



16 nl | Installeren en starten Archive Player 2.2
2.5.4 Afspelen

Maximum aantal trickplay-exemplaren
Afhankelijk van de specificaties van uw hardware kunt u het 
aantal afspeelexemplaren selecteren waarvoor u gelijktijdig 
trickplay wilt uitvoeren.

Vloeiend afspelen inschakelen
Deze functie kan hier worden in- of uitgeschakeld.

2.5.5 VRM-server
De serverinstellingen van VRM treft u aan op een eigen tabblad.

Verbinden met server
Activeer deze optie als u VRM Video Recording Management 
gebruikt op uw systeem.

IP-adres server / IP-adres back-up-server 1 / IP-adres back-up-
server 2
Voer het IP-adres van de VRM-server en de VRM-back-up-server 
indien van toepassing in.

2.6 Voorbereiden op de uitwisseling van 
gecodeerde gegevens
Voor het afspelen van gecodeerde gegevens met Archive Player 
dient u de instellingen voor de betreffende zender aan te 
passen met Configuration Manager.
1. Selecteer het hoofdtabblad Apparaten in het programma 

Configuration Manager en markeer de gewenste zenders.
2. Selecteer het tabblad Netwerk van het weergavegebied.

Activateer de optie Automatische sleuteluitwisseling 
onder Codering.
Klik op Instellen om de instellingen op te slaan.

3. Selecteer het tabblad Toegang unit.
Selecteer de instelling HTTPS in de keuzelijst Protocol 
onder Toegang apparaat.
Klik op Instellen om de instellingen op te slaan.
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3 Bediening
Het programma Archive Player geeft toegang tot alle camera's 
die eerder met Configuration Manager of  VRM Configurator zijn 
geïntegreerd in het systeem. Met beide programma's kunt u 
camera's in groepen indelen, bijvoorbeeld op basis van locatie. 
Raadpleeg de overeenkomstige documentatie voor meer 
informatie.
Archive Player biedt de volgende functies:
– Bestanden zoeken in alle archieven

Alle opnamen van een camera worden weergegeven. De 
opnamen kunnen worden opgeslagen in het lokale 
geheugen van een zender (bijvoorbeeld VideoJet X40), op 
NVR, op een iSCSI-opslagsysteem of op de harde schijf van 
uw pc. Met filters kunt u het zoeken naar opnamen 
beperken.

– Weergave
Bestaande opnamen kunnen op uw pc worden afgespeeld. 
U kunt in een opname met variabele snelheden 
terugspoelen en vooruitspoelen.

– Bladwijzers
U kunt bladwijzers aanbrengen op punten die belangrijk 
zijn voor u. Hierdoor kunt u bepaalde sequenties in lange 
opnamen snel terugvinden. De markeringen voor 
alarmsituaties worden weergegeven en u kunt naar de 
markeringen springen op dezelfde manier als naar 
bladwijzers.

– Forensic Search in opgenomen videosequenties (licentie 
vereist voor deze functie)
Opnamen kunnen met behulp van diverse algoritmen 
worden geanalyseerd op wijzigingen en bewegingen. 
Objecten kunnen worden gefilterd op grond van bepaalde 
criteria, zoals snelheid, kleur of bewegingsrichting.

– Exporteren (licentie vereist voor deze functie)
Opnamen kunnen worden geëxporteerd en op cd of dvd 
worden opgeslagen.
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3.1 Gebruikersinterface

Nr. Verklaring

1 Bestand zoeken

2 Software zoom

3 Forensic Search met VCA (Video Content Analysis)

4 Exporteren

5 Afspeelvenster met monitoren

6 Ga naar VIDOS Lite Viewer
(indien geïnstalleerd via VIDOS Pro Suite)

7 Ga naar Configuration Manager

8 Volume

9 Weergave CPU-belasting
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U kunt de ruimte voor het weergeven van de zoekresultaten en 
de tijdlijn vergroten door de muis aan de bovenkant van het 
betreffende gedeelte te plaatsen tot de aanwijzer in het 
volgende symbool verandert:

Met ingedrukte muisknop sleept u dan de bovenkant naar 
boven of beneden. Het weergavegedeelte wordt vergroot of 
verkleind en de grootte van het afspeelvenster verandert 
dienovereenkomstig. Het aantal monitoren dat wordt 
weergegeven, wordt ook variabel aangepast.

10 Markeringen selecteren/naar markeringen springen en 
bladwijzer instellen

11 Momentopname afdrukken

12 Momentopname opslaan

13 Stuurwiel
(vooruitspoelen/terugspoelen met variabele snelheid)

14 Afspelen/Pauze

15 Zoekresultaten

16 Tijdlijn

17 Cameralijst

18 Extra opties

19 Kalender

Nr. Verklaring

i
AANWIJZING!
U dient ten minste één opname te selecteren om de 
weergavegrootte van de tijdlijn aan te passen.
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3.2 Hoofdmenu

Menu Menuoptie Verklaring

Bestand Bestand openen... Het dialoogvenster voor het 
openen van mp*-bestanden wordt 
weergegeven. Hiermee kunt u een 
opname selecteren die wordt 
weergegeven op de actieve 
monitor.
U kunt alleen opnamen afspelen 
die zijn opgeslagen vanuit een 
BVIP -programma of de 
webbrowserweergave van een 
camera.

Verificatie 
uitvoeren...

Deze functie verifieert of de 
geselecteerde opname achteraf is 
gemanipuleerd.

Afsluiten Hiermee sluit u Archive Player af.

Bewerken Begin selectie 
instellen

F5 Hiermee stelt u de startmarkering 
voor een selectie in.

Eind selectie 
instellen 

F6 Hiermee stelt u de eindmarkering 
voor een selectie in.

Momentopnamen 
opslaan

P Hiermee slaat u een 
momentopname op van elke 
monitor waarop een opname 
wordt afgespeeld.

Momentopnamen 
afdrukken...

Alt+P Hiermee opent u het 
dialoogvenster om opgeslagen 
momentopnamen af te drukken.

Selectie 
exporteren...

Alt+E Hiermee start u het exporteren 
van de selectie.
(Zie ook: 
Paragraaf 3.7.2 Markeringen voor 
exporteren, Pagina 44)
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Bladwijzer 
toevoegen...

B Hiermee voegt u een bladwijzer 
toe.
(Zie ook: Paragraaf Bladwijzer 
toevoegen..., Pagina 33)

Volgende 
gebeurtenis

Page 
Up

Hiermee springt u naar de 
volgende gebeurtenis bij actief 
afspelen (bladwijzer, alarm, 
beschermde sequentie, video-
opname enzovoort).

Vorige gebeurtenis Page 
Down

Hiermee springt u naar de vorige 
gebeurtenis bij actief afspelen.

Weergave Enkele weergave F10 Hiermee geeft u alleen de actieve 
monitor weer in de 
vensterweergave.

Volledig scherm 
met 
bedieningselement
en

F11 Hiermee schakelt u tussen 
volledig-schermweergave met 
bedieningselementen en 
vensterweergave.

Volledig scherm F12 Hiermee schakelt u tussen 
volledig-schermweergave en 
vensterweergave.

Menu Menuoptie Verklaring
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Lay-out Het aantal en de indeling van de 
weergegeven monitoren 
selecteren. Er zijn kant-en-klare 
indelingen beschikbaar. Hiermee 
past u de indeling aan de 
beschikbare ruimte op de monitor 
van de pc aan. Als u de 
weergavegrootte voor 
zoekresultaten of de tijdlijn 
wijzigt, zal de geselecteerde 
indeling dienovereenkomstig 
worden aangepast. Er zijn, indien 
nodig, één of twee grote 
monitoren beschikbaar. 
Alle monitoren die op de monitor 
van de pc nog kunnen worden 
weergegeven in volledig-
schermweergave, worden in 
lichtgrijs getoond.

Watermerken Hiermee toont/verbergt u het 
watermerkpictogram van de 
opname. Het pictogram wordt 
alleen weergegeven als de overlay 
voor de desbetreffende camera al 
geactiveerd is.

Menu Menuoptie Verklaring
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Menu Menuoptie Verklaring

Opties Trick-modus Hiermee schakelt u de trick-modus in.
Met de trick-modus kunnen alle geopende 
opnamen synchroon worden afgespeeld.
Als u een muis met muiswieltje gebruikt, 
kunt u in de trick-modus de opnamen 
frame voor frame bekijken. Plaats hiertoe 
de muisaanwijzer in de tijdlijn, onder de 
tijdschaal en draai aan het wieltje. Tijdens 
deze handeling wordt het afspelen 
automatisch gestopt (gepauzeerd).
Voor de trick-modus is beduidend meer 
geheugen en rekenvermogen vereist. 
Daarom is het aantal camera's in deze 
modus mogelijk beperkt in het programma 
Configuration Manager. (Zie: 
Paragraaf 2.5.4 Afspelen, Pagina 16)

Automatisch 
springen

Hier kunt u afzonderlijke opties activeren, 
zodat u automatisch alleen naar specifieke 
punten in opnamen kunt springen tijdens 
het afspelen. Hierdoor worden irrelevante 
gedeelten niet afgespeeld en krijgt u snel 
overzicht.
U beschikt over de volgende opties:

Video
Hiermee springt u naar het beginpunt van 
de volgende beschikbare opname. Dit is 
handig voor apparaten die zijn ingesteld 
om alleen opnamen te maken op bepaalde 
tijden of onder bepaalde omstandigheden.

Alarm
Hiermee springt u naar het volgende alarm.

Beveiligd
Hiermee springt u naar het beginpunt van 
de volgende beschikbare 
opnamebeveiliging.
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Alles activeren
Hiermee springt u beurtelings naar alle 
hierboven beschreven punten.

Alles uitschakelen
Hiermee verwijdert u de vinkjes voor de 
geselecteerde opties. De functie 
Automatisch springen is uitgeschakeld.

Automatische 
monitortoewijzing

Bij de standaardinstelling wordt elke 
opname die wordt geopend vanuit de 
zoekresultaten weergegeven op de actieve 
monitor. De actieve monitor herkent u aan 
een groene rand. De verbinding met een 
opname die al op deze monitor actief is, 
wordt verbroken.
Selecteer deze optie als elke gewenste 
opname beurtelings op een aparte monitor 
moet beginnen. Als alle monitoren die 
worden getoond in de geselecteerde 
weergave-indeling bezet zijn, wordt de 
geselecteerde opname gestart op de 
monitor met de langst actieve verbinding.

Help Online-Help… Hiermee opent u de online Help.

Info over… Biedt informatie over de softwareversie.

Menu Menuoptie Verklaring

Hiermee schakelt u naar VIDOS Lite Viewer als dit op de pc is 
geïnstalleerd via VIDOS Pro Suite.

Hiermee schakelt u naar Configuration Manager.

Hiermee past u geleidelijk het volume aan voor bestanden die 
worden afgespeeld.

Hiermee toont u de processorbelasting van de computer.
Exporteren is niet mogelijk bij belasting van meer dan 50% 
(rood).
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3.3 Bestand zoeken
Hier kunt u zoeken naar opnamen die zijn gemaakt binnen een 
bepaald tijdsinterval. U kunt extra filters instellen voor de 
opslaglocatie en camera voor uw zoekactie.

3.3.1 Een filter instellen
Wanneer Archive Player start, staat de huidige maand bovenaan 
op het tabblad voor het zoeken naar bestanden. Deze weergave 
treft u ook aan op het tabblad voor exporteren.

1. Klik op  of  voor weergave van de vorige/volgende 

maand. 

2. Klik op . 

De kalenderweergave kan worden uitgebreid zodat de 
volgende maand en de filteropties worden weergegeven.

3. Klik op een dag om deze te markeren.
of
beweeg de muisaanwijzer met ingedrukte linkermuisknop 
over de gewenste dagen om een langere periode te 
selecteren.
De geselecteerde periode wordt in groen gemarkeerd.

i
AANWIJZING!
Zodra u een van de parameters voor het zoeken van een 
bestand wijzigt (u selecteert bijvoorbeeld een andere camera), 
wordt automatisch een nieuwe zoekactie gestart.
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4. U kunt een begin- en eindtijd invoeren.
Als de geselecteerde periode verschillende dagen bevat, 
geldt de starttijd voor de eerste geselecteerde dag en de 
eindtijd voor de laatste. Hierdoor kunt u de geselecteerde 
periode nauwkeurig beperken.

5. Met de vervolgkeuzelijst Filteren kunt u de zoekactie 
beperken tot bepaalde opslaglocaties:

6. Selecteer een camera uit de cameralijst
of
selecteer verschillende camera's door de Ctrl-toets of 
Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u op de gewenste 
camera's klikt.
Als camera's in mappen zijn ingedeeld, bijvoorbeeld 
volgens installatielocatie, kunt u een map selecteren. In dit 
geval worden opnamen van alle camera's in de map 
doorzocht en weergegeven.

Zodra de cameraselectie is beëindigd, begint het zoeken naar 
opnamen. Alle opnamen die zijn gemaakt in de geselecteerde 
periode met de geselecteerde camera('s) en zijn opgeslagen op 
de geselecteerde locatie, worden weergegeven als 
zoekresultaten. 
De camera zelf hoeft niet bedrijfsklaar of geïnstalleerd te zijn 
om bestaande opnamen te kunnen weergeven. Alleen de 
apparaten waarop de opgenomen gegevens zijn opgeslagen 
(bijvoorbeeld videozender met lokaal opslagmedium, NVR) 
moeten beschikbaar zijn in het netwerk.
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3.3.2 Zoekresultaten
Klik op een van de volgende kolomkoppen (Van, Tot, Bron of 
Info) om de opgeslagen opnamen te sorteren. Als u opnieuw 
klikt, wordt de sorteervolgorde omgekeerd. Met behulp van de 
schuifbalken bladert u door de lijst. 
In de eerste kolom wordt de opslaglocatie voor de opname 
aangeduid met een pictogram:

Klik op een item.
Het afspelen van de bijbehorende opnamen is begonnen.

i
AANWIJZING!
Als u de naam van een camera hebt gewijzigd, maar de 
opnamen van die camera zijn nog steeds onder de oude naam is 
opgeslagen in het systeem, worden deze opnamen 
weergegeven onder de oude cameranaam. De camera is echter 
gemarkeerd als niet beschikbaar.

Opname bevindt zich op uw pc.

Opname bevindt zich op NVR (Network Video Recorder) 
of in een VRM-systeem.

Opname bevindt zich lokaal op het opslagmedium of een 
geïnstalleerde videozender (bijvoorbeeld VideoJet X40).
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3.4 Bedieningselementen voor afspelen

3.4.1 Tijdlijn
De tijdlijn wordt gebruikt voor navigatie. De groene 
afspeelmarkering geeft het tijdstip aan waarop de momenteel 
weergegeven afbeelding is gemaakt.

Periodes waarvoor een opname beschikbaar is, worden 
weergegeven in lichtgrijs.
De periode die wordt weergegeven in de tijdschaal kan worden 
gewijzigd:
– U kunt de weergegeven periode verplaatsen door de 

muisaanwijzer met ingedrukte rechtermuisknop langs de 
tijdschaal te bewegen.

Nr. Verklaring

1 Cameranaam (actieve monitor in vet lettertype)

2 Tijdschaal

3 Periode die wordt weergegeven door de geselecteerde 
opname

4 Periode vergroten

5 Periode verkleinen

6 Bladwijzers

7 Afspeelmarkering
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– De weergegeven periode kan worden vergroot of verkleind 
door: 
– Klik in de rechtermarge op een van de pictogrammen 

met een vergrootglas
– Plaats de muisaanwijzer in de tijdschaal boven de 

tijdlijn en draai aan het muiswieltje.
Selecteer voor het weergeven van een andere periode een 
andere opname in de zoekresultaten of klik op een andere grijze 
markering.
Als er verschillende opnamen worden weergegeven, ziet u een 
bijbehorende track met de relevante markeringen voor elke 
monitor.

Video Scratching
Video Scratching is handig om snel grote hoeveelheden 
videogegevens te doorzoeken, bijvoorbeeld als u zoekt naar een 
specifieke gebeurtenis.
Sleep hiertoe de groene afspeelmarkering boven de camera-
track met ingedrukte rechtermuisknop naar links of rechts. 
Tijdens het slepen worden de I-frames op de gerelateerde 
monitoren bijgewerkt, waardoor snel een overzicht van het 
gemarkeerde gebied wordt verkregen.

Snelmenu
Klik met de rechtermuisknop op de camera-tracks om het 
volgende snelmenu te openen:
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Zoom Hiermee opent u een aanvullend submenu, 
waarmee u de weergegeven periode in de tijdlijn 
kunt selecteren.

Bladwijzer toevoegen... Hiermee voegt u een bladwijzer toe op de positie 
van de afspeelmarkering. De bladwijzer is 
toegevoegd voor alle tracks.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een 
korte verklaring kunt invoeren.

Bladwijzer verwijderen Als u met de rechtermuisknop op een bestaande 
bladwijzer klikt, kunt u deze bladwijzer 
verwijderen. De bladwijzer wordt verwijderd voor 
alle tracks.

Begin selectie instellen Hiermee voegt u een markering voor het begin 
van de selectie toe op de positie van de 
afspeelmarkering.
U kunt ook markeringen voor het begin van de 
selectie instellen via het hoofdmenu of door op 
F5 te drukken.
Selecties worden onthouden als u naar de 
exportmodule gaat.

Eind selectie instellen Hiermee stelt u het eind van een selectie in.
U kunt ook selecties maken door de 
muisaanwijzer met ingedrukte linkermuisknop 
over een gebied van de tijdlijn te bewegen.
U verwijdert selecties door op de tijdlijn te 
klikken.

Wissen Hiermee verwijdert u de eerder geselecteerde 
videosequentie uit het geheugen. De verwijdering 
kan niet ongedaan worden gemaakt (alleen in 
VRM-systeem).

Beveiligen Hiermee beveiligt u de eerder geselecteerde 
videosequentie tegen verwijderen.
Beveiligde sequenties worden aangegeven met 
een rode markering (alleen in VRM-systeem).
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3.4.2 De geselecteerde opname bekijken
Zodra een item geselecteerd is uit de zoekresultaten, wordt het 
afspelen van de opname automatisch gestart.

Beveiliging opheffen Hiermee verwijdert u de beveiliging voor een 
sequentie (alleen in VRM-systeem).

Selectie exporteren Hiermee exporteert u de geselecteerde sequentie 
voor alle camera-tracks die worden weergegeven 
in de tijdlijn (alleen in functie Exporteren met 
licentie).

i
AANWIJZING!
Als opnamen worden beheerd via VRM Video Recording 
Manager, zijn mogelijk een aantal van de hiervóór genoemde 
functies beperkt bruikbaar vanwege de gebruikersrechten die 
zijn toegewezen via het VRM-systeem.

i
AANWIJZING!
U kunt schakelen tussen de gebruikersinterface en volledig-
schermweergave door op F11 te drukken voor weergave met 
bedieningselementen of op F12 voor alleen videoweergave.

i
AANWIJZING!
U kunt een camera direct van een cameralijst naar een monitor 
slepen. Het afspelen begint bij het beginpunt van de laatste 
beschikbare opname.

Pauze/Afspelen
Met deze knop pauzeert u het afspelen van de geselecteerde 
opname. Klik nogmaals op de knop om het afspelen voort te 
zetten. 

Vorige I-frame
Hiermee springt u terug naar het vorige I-frame.

Volgende frame
Hiermee springt u vooruit naar het volgende frame.
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3.4.3 Aanvullende informatie en bedieningselementen

i

AANWIJZING!
Bij het terugspringen wordt steeds het laatste I-frame 
weergegeven. Een I-frame is een compleet beeld dat regelmatig 
wordt gemaakt in een videostream, terwijl de afzonderlijk 
frames tussen de beelden alleen de veranderingen bevatten. U 
stelt de frequentie van I-frames in op de videozender (details 
treft u aan in de handleiding van het betreffende apparaat).

Informatie
Hier ziet u wanneer de opname is gemaakt. De huidige 
afspeelsnelheid wordt weergegeven.

Stuurwiel (vooruit-/terugspoelen)
De opname vooruit- of terugspoelen.
Hiervoor sleept u het stuurwiel met ingedrukte muisknop 
naar links of rechts. Hoe verder u sleept, hoe sneller de 
opname vooruit- of teruggespoeld wordt.

U kunt het stuurwiel vastzetten en zo een opname voor 
langere tijd met een bepaalde snelheid vooruit- of 
terugspoelen. Hiertoe sleept u de groene rechthoek met 
de muis omlaag, naar de positie die overeenkomt met de 
gewenste snelheid. De rechthoek blijft staan en de 
opname wordt vooruit- of teruggespoeld tot de 
rechthoek weer naar boven wordt gesleept of tot u op 
Start drukt.

Momentopname opslaan
Momentopnamen worden opgeslagen in de map die u 
hebt gespecificeerd in het programma Configuration 
Manager.

Momentopname afdrukken
Voordat het afdrukken begint, wordt een 
afdrukvoorbeeld weergegeven. De momentopname 
wordt afgedrukt op de standaardprinter.
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3.4.4 Verbinding tussen monitor en opname
Verbindingen tussen een opname en een monitor worden tot 
stand gebracht door:
– Een camera van de cameralijst naar de monitor slepen
– Op een van de zoekresultaten klikken. De huidige actieve 

monitor wordt gebruikt voor de nieuwe verbinding of, als 
de optie Automatische monitortoewijzing is geactiveerd, 
de volgende monitor wordt gebruikt.

Verbindingen tussen een monitor en een opname worden 
verbroken door:
– Met de rechtermuisknop op de monitor klikken en 

Verbinding afspeelsessie verbreken selecteren
– een andere camera van de cameralijst naar de monitor 

slepen.

Bladwijzer toevoegen...
Hiermee stelt u een bladwijzer in op de huidige positie. 
De bladwijzer is toegevoegd voor alle tracks.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een korte 
verklaring kunt invoeren.

Vorige
De afspeelmarkering springt terug naar het 
dichtstbijzijnde punt in de opname dat overeenkomt met 
de selectie in de keuzelijst.

Met deze keuzelijst selecteert u de punten waar de 
markering naar springt als u op de pijltjes klikt. De 
volgende items zijn beschikbaar:
– Alles
– Video
– Bladwijzer
– Alarm
– Beveiligd
– Frame

Volgende
De afspeelmarkering springt vooruit naar het volgende 
punt in de opname dat overeenkomt met de selectie in 
de keuzelijst.
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Als u een monitor-indeling met minder monitoren kiest, worden 
sommige verbindingen verbroken.
Met de functie slepen en neerzetten kunt u monitoren 
verplaatsen met de muis.

3.5 Software Zoom
Met de digitale zoom kunt u een vergrote weergave van een 
beeldkader weergeven.

1. Klik op Zoom activeren om de software zoom te gebruiken 
op het beeld op de actieve monitor.

2. Plaats de muisaanwijzer in de groene rechthoek. Als de 
muisaanwijzer verandert, verplaatst u de rechthoek met 
ingedrukte linkermuisknop om een ander beeldkader op de 
actieve monitor weer te geven.

3. Om de afmeting van de selectierechthoek te wijzigen, 
versleept u een hoek of zijkant van de rechthoek met 
ingedrukte linkermuisknop.
Het beeldkader op de actieve monitor wordt 
dienovereenkomstig gewijzigd.

Nr. Verklaring

1 Weergegeven beeldkader met actieve zoom

2 Zoom activeren/uitschakelen

3 Beeldkader opnieuw instellen
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4. Klik op Beeldkader opnieuw instellen om de 
selectierechthoek weer te geven in het standaardformaat 
en in het midden.

5. Klik op Zoom uitschakelen om het totale beeld van de 
opname weer op de actieve monitor weer te geven.

3.6 Bewegingsdetectie
U kunt verschillende algoritmen gebruiken voor de detectie van 
bewegende objecten in opnamen. Hierdoor kunnen posities 
waarin bewegingen zijn opgenomen snel worden 
teruggevonden, zelfs in grote hoeveelheden videomateriaal. De 
enige voorwaarde is dat tijdens de opname het juiste algoritme 
voor bewegingsdetectie is geactiveerd.

De volgende algoritmen zijn beschikbaar:
– MOTION+

Algoritme zonder licentie, dat bewegingen in gemarkeerde 
beeldgebieden detecteert. U kunt de gevoeligheid en 
minimale objectgrootte wijzingen.

– IVMD en IVA
Voor deze algoritmen dient u na een proefperiode van 
30 dagen een licentie aan te schaffen.
Met deze algoritmen kunnen objecten waarvan wordt 
vastgesteld dat ze bewegen, exact worden gedefinieerd en 
gefilterd volgens factoren zoals afmeting, kleur, richting of 
snelheid.

i
AANWIJZING!
U kunt alleen gedeelten die tijdens de opname zijn gemarkeerd 
als gevoelige gebieden (met gele arcering) doorzoeken op 
bewegingen.

i
AANWIJZING!
U kunt deze instellingen alleen wijzigen als minstens één 
monitor is toegewezen als opnamemonitor.
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Nr. Verklaring

1 Opgeslagen configuratie

2 Hiermee geeft u de omlijningen van bewegingen weer op 
de actieve monitor, afhankelijk van de voorinstellingen van 
het algoritme.
Gele omtreklijnen geven een gedetecteerde beweging aan.
Rode omtreklijnen geven een beweging aan die een alarm 
heeft geactiveerd.

3 Hiermee geeft u de huidige configuratie weer op de actieve 
monitor.

4 Hiermee kunt u wijzigingen in de configuratie aanbrengen.
Afhankelijk van elk geselecteerd algoritme, zijn extra 
configuratieopties beschikbaar via het snelmenu van de 
actieve monitor en, indien van toepassing, een apart 
configuratievenster.

5 Vervolgkeuzelijst Algoritme

6 Hiermee opent u een venster voor het opslaan van 
gewijzigde configuraties.

7 Hiermee start u de zoekactie naar bewegingen volgens de 
instellingen die zijn geselecteerd voor de actieve monitor.
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3.6.1 Bewegingsdetectie met camera-presets
Als een algoritme voor bewegingsdetectie wordt 
geconfigureerd en actief is tijdens de opname, worden de 
bijbehorende metagegevens samen met de videogegevens 
opgeslagen. De alarmen die worden gegenereerd met deze 
preset worden als volgt weergegeven in de opname:
1. Selecteer op het tabblad Bestand zoeken een camera uit 

de cameralijst.
2. Selecteer een opname uit de lijst met zoekresultaten.

3. Ga naar het tabblad Bewegingsdetectie: .
Het display Algoritme zoeken geeft aan welke algoritme 
actief was tijdens de oorspronkelijke opname.

4. Markeer in de tijdlijn het gebied dat u wil analyseren.

5. Klik op het pictogram  om te zoeken naar de 

gemarkeerde selectie voor bewegingen die een alarm 
hebben gegenereerd.

Gebeurtenissen die worden herkend in de camera-track worden 
met de kleur geel gemarkeerd:

6. Klik op het pictogram  voor weergave van de 

configuratie van de bewegingsdetectie.

i
AANWIJZING!
De configuratieopties voor MOTION+ worden beschreven in de 
handleiding van het betreffende apparaat.
Bij IVMD en IVA wordt naast de licentiedocumenten ook 
uitgebreide documentatie geleverd.
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3.6.2 Forensic Search
Als u een opname met andere filterinstellingen wilt zoeken, 
bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontdekkingen, kunt u het 
gevoelige gebied analyseren met algoritmen met 
filterinstellingen die u zelf hebt gedefinieerd.
Het MOTION+-algoritme is altijd beschikbaar.
MOTION+ detecteert bewegingen in een gemarkeerd gebied 
van het camerabeeld. U kunt de gevoeligheid en minimale 
objectgrootte instellen.
Wilt u IVMD en IVA gebruiken na de proefperiode van 30 dagen, 
dan dient u een licentie aan te schaffen en met Configuration 
Manager de licentiecode in te voeren.
Met de IVMD- en IVA-algoritmen kunnen objecten ook worden 
gefilterd op basis van hun bewegingsrichting, snelheid, kleur of 
gedrag.

Selectie en configuratie
1. Selecteer op het tabblad Bestand zoeken een camera uit 

de cameralijst.
2. Selecteer een opname uit de lijst met zoekresultaten.

3. Ga naar het tabblad Bewegingsdetectie: .
4. Markeer in de tijdlijn het gebied dat u wil analyseren.
5. Selecteer een algoritme uit de lijst Algoritme zoeken.

6. Klik op het pictogram  om omtreklijnen van bewegende 

objecten weer te geven. 
Objecten kunnen alleen worden geselecteerd als een 
beweging is gedetecteerd. Daarom kunnen objecten niet 
worden gedetecteerd als het afspelen is gepauzeerd.

7. Klik op het pictogram  om de huidige configuratie weer 

te geven.

i
AANWIJZING!
Na de aanschaf van de licentie ontvangt u de documentatie voor 
Forensic Search, met daarbij uitgebreide informatie over 
configuratieopties voor de verschillende algoritmen.
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8. Klik op het pictogram  om de instellingen voor het 

geselecteerde algoritme te wijzigen. Het monitorframe 
word nu in de kleur geel weergegeven.

9. Klik met de rechtermuisknop in de actieve monitor met 
geel kader om het snelmenu te openen.
Het snelmenu biedt verschillende menuopties, afhankelijk 
van het geselecteerde algoritme. Voor bepaalde algoritmen 
wordt ook een apart configuratievenster weergegeven.

10. Wijzig naar wens de parameters van de algoritmen.

11. Klik op het pictogram  om de instellingen op te slaan 

als een preset. U kunt opgeslagen presets op een later 
tijdstip gebruiken voor andere opnamen.

12. In het dialoogvenster Configuratie opslaan selecteert u 
het getal (1, 2, 3 of 4) waaronder u de preset wilt opslaan. 
Geef de preset een herkenbare naam.

13. Klik op het pictogram  om de preset op te slaan.

14. Klik op , ,  of  om een opgeslagen preset 

toe te passen op de actieve monitor.

15. Klik op het pictogram  om te zoeken naar de 

gemarkeerde selectie voor bewegingen die een alarm 
hebben gegenereerd volgens de geselecteerde preset.

Gebeurtenissen die worden herkend in de camera-track worden 
met de kleur geel gemarkeerd:
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16. Klik op  of  om naar het vorige of volgende alarm in 

de opname te springen.

3.7 Exporteren
Met de exportmodule kunt u alle opnamen naar uw pc of een 
andere opslaglocatie in het netwerk exporteren. 
U kunt ook de geselecteerde opnamen direct op cd of dvd 
opslaan.

i
AANWIJZING!
De gedetecteerde alarmen worden niet opgeslagen als u de 
verbinding tussen de opname en de monitor verbreekt. Het is 
echter mogelijk om een bladwijzer op de bijbehorende posities 
in te stellen. Bladwijzers worden bewaard.

i
AANWIJZING!
Om dit te kunnen doen, dient u een licentie aan te schaffen. Het 
tabblad Exporteren is niet meer beschikbaar als de 
proefperiode is verstreken.
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3.7.1 Opnamen exporteren

1. Klik op het tabblad Exporteren: .
U ziet dan de volgende exportmodule:

Nr. Verklaring

1 Kalender (met uitgebreide opties)

2 Exportdetails

3 Exportstatus

4 Cameralijst

5 Zoekresultaten

6 Doel

7 Exportformaat

8 Aanvullende informatie

9 Export-items
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2. Naar de gewenste opnamen zoeken.
(Zie: Paragraaf 3.3 Bestand zoeken, Pagina 25)
De zoekresultaten worden weergegeven.
Alle opnamen die uit dezelfde bron komen, worden onder 
één noemer gegroepeerd. De kolom Info toont het aantal 
afzonderlijke bestanden van een camera dat is gevonden 
voor de geselecteerde periode.

3. Klik op het pictogram  naast het veld Exportformaat. 
Selecteer het gewenste formaat voor de bestanden die u 
exporteert.

4. Klik op het pictogram  naast het veld Doel. 
Het dialoogvenster Doelmap selecteren wordt dan 
weergegeven.

5. Selecteer de map waarin u de geëxporteerde bestanden 
opslaat.
Onder het veld Doel ziet u de hoeveelheid opslagruimte die 
bij het doel beschikbaar is.

6. Klik op Export-items:

Het exporteren van de bestanden begint.
Onder Exportstatus ziet u een lijst van alle opnamen die 
worden geëxporteerd. Nauwkeurige informatie over een 

10 Brandproces starten

11 Exporttaak verwijderen

12 Exporteren pauzeren

Nr. Verklaring

i
AANWIJZING!
Permanente instellingen voor het exportpad worden 
geconfigureerd met Configuration Manager.
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export treft u aan onder Exportdetails voor een 
geselecteerd item.

7. Wilt u het exporteren van afzonderlijke bestanden 
pauzeren, markeer dan het betreffende item onder 
Exportstatus en klik vervolgens op het pictogram 

Exporteren pauzeren: .
8. Wilt u het exporteren van afzonderlijke bestanden 

annuleren en die bestanden verwijderen, markeer dan het 
betreffende item onder Exportstatus en klik op Exporttaak 

verwijderen: .
Opnamen die op cd of dvd worden opgeslagen, kunnen 
niet worden verwijderd.

9. Klik nogmaals op het pictogram  om door te gaan met 

het exporteren.

10. Alle geëxporteerde opnamen worden onder Exportstatus 
weergegeven.
Als het exporteren is gelukt, verschijnt het bericht Finished 
onder Exportstatus in de kolom Info.

11. Indien nodig herhaalt u stap 2 t/m 8 voor andere camera's 
of een andere periode.
De geëxporteerde opnamen zijn nu opgeslagen op de 
doellocatie.

!
LET OP! 
Het is mogelijk dat in ringmodus de oorspronkelijk 
geselecteerde opname is overschreven tijdens de pauze. In dat 
geval kan het exporteren niet worden hervat.

i
AANWIJZING!
Bij belasting van meer dan 50% is exporteren niet mogelijk 
(weergave in menubalk wordt rood).
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3.7.2 Markeringen voor exporteren
U kunt opnamen die u gaat exporteren tijdens het afspelen 
markeren, zodat de exportmodule slechts een bepaald deel 
ervan exporteert.
1. Naar een opname zoeken (zie: Paragraaf 3.3 Bestand 

zoeken, Pagina 25) en beginnen met afspelen.
2. Druk op F5 als de afspeelmarkering zich op het punt 

bevindt waar u de export wilt starten.
De begintijd voor exporteren is ingesteld.

3. Druk op F6 als de afspeelmarkering op zich op het punt 
bevindt waar u de export wilt stoppen.
De eindtijd voor exporteren is ingesteld.

Het gemarkeerde gebied wordt op de tijdlijn met de kleur groen 
aangegeven:

4. Klik in het snelmenu van de tijdlijn op Selectie exporteren. 
De gemarkeerde delen worden direct geëxporteerd naar 
de vooringestelde map Doel in de exportmodule. 
Informatie over de geëxporteerde sequenties wordt 
weergegeven in een nieuw venster.

5. Klik op het pictogram  om het venster te sluiten.

6. Ga, indien nodig, naar de exportmodule om het 
exportproces te observeren.

i
AANWIJZING!
U kunt ook via het snelmenu in de tijdlijn begin- en 
eindmarkeringen instellen of het vereiste gebied markeren door 
de muisaanwijzer met ingedrukte muisknop te verslepen.
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3.7.3 Mogelijke oorzaken van vertragingen of fouten 
tijdens het exporteren
– Sommige apparaten kunnen slechts één afspeelverbinding 

tot stand brengen. Deze kan al in gebruik zijn.
– De opname bestaat niet meer (overschreven in ringmodus, 

bestand is handmatig verwijderd). 
– De netwerkverbinding is tijdens het exportproces 

verbroken.
– U wilt doorgaan met exporteren van een opname die 

ondertussen is geopend op de pc.
– Het verbindingspunt in een opname die u verder wilt 

exporteren, is niet meer aanwezig in de videostream.
Afhankelijk van de instellingen in het programma Configuration 
Manager, kan Archive Player meerdere pogingen doen om de 
bestanden te exporteren.

3.7.4 Aanvullende informatie
De naam van een bestand dat u op een cd of dvd wilt opslaan, 
is samengesteld uit de namen van het apparaat en camera die 
zijn gebruikt voor de opname. 
Voordat u het brandproces begint, kunt u de bestandsnaam 
wijzigen.
1. Klik op een item in de lijst met geëxporteerde bestanden.

Het item Aanvullende informatie wordt weergegeven 
boven de informatie Exportformaat.

2. Voer uw gegevens in (max. 32 tekens) en klik vervolgens op 

het pictogram .

Het bestand wordt onder de ingevoerde naam op cd of dvd 
opgeslagen.

!
WAARSCHUWING! 
Verwijder de originele opnamegegevens niet voordat u heeft 
gecontroleerd dat de betreffende gegevens geheel zijn 
geëxporteerd.
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3.7.5 Gegevens opslaan op cd of dvd
1. Plaats een lege beschrijfbare cd of dvd in de brander van 

uw pc.
2. Selecteer onder Exportstatus de opnamen die u op cd of 

dvd wilt opslaan. Dit doet u door de selectievakjes voor de 
gewenste opnamen in te schakelen:

U kunt een opname pas selecteren als het exporteren van 
die opname is voltooid.
De beschikbare opslagruimte op de cd of dvd wordt naast 
de knop weergegeven. 

3. Voer aanvullende informatie in voor de geselecteerde items 
(zie: Paragraaf 3.7.4 Aanvullende informatie, Pagina 45).

4. Klik op het pictogram Export-items: .

De gegevens worden opgeslagen op cd of dvd. 
Daarnaast wordt een programma op de cd of dvd opgeslagen 
voor het afspelen van de video op andere pc's.

i
AANWIJZING!
Deze knop is alleen beschikbaar als minimaal één opname is 
geselecteerd voor exporteren naar cd. Als een brandproces 
actief is, kunt u geen ander proces starten.
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4 Trefwoordenregister
A
Aanmelden 9, 10
Afspeelmarkering 28
Afspeelsnelheid 32
Afspelen 31
Algoritme zoeken 38
Animatie wijziging lay-out 15
Archiveren 17
Authenticiteit controleren 20
B
Bediening 17
Beeldkadergereedschap 34
Bestand zoeken 25
Beveiligen 30
Bewegingsdetectie

eigen instellingen 38
presets 37

Bladwijzer
instelling 33

C
Cameralijst 19
Codering 16
COM-poort 15
Configuration Manager 13
CPU-belasting 24
D
Doel 42
Downloadsnelheid 15
E
Export

status 43
Exporteren

bestandsnaam 45
fouten 45
pauzeren 43
taken 42
vertragingen 45
verwijderen 43

Exporteren naar cd 46
Exporteren naar dvd 46
Exportformaat (Archive Player) 14
Exportpad (Archive Player) 14

Exportprocedures voortzetten 15
F
Filters 26
Forensic Search 38
G
Gegevens opslaan op cd/dvd 46
I
I-frame 32
IVA 35
IVMD 35
L
Lay-out 22
Licentie 11
Limiet

bestand exporteren 15
downloadpogingen 15
trickplay-exemplaren 16

M
Markeringen voor exporteren 43
Momentopname 32
Monitortoewijzing, automatisch 24
MOTION+ 35
O
Omtreklijnen 36
Opnametijd 32
P
Pauze 31
Pictogrammen 5
Programma

afsluiten 20
starten 9

S
Selectie 30
Software 24
Software zoom 34
Sprongfilter 23
T
Tijdlijn 28
Toets F11 31
Toets F12 31
Toets F5 44
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Toets F6 44
Trick-modus 23
Trickplay 16
V
Vergrootglas 29
Versienummer 24
VIDOS Server 9
Volledig scherm 21, 31
Volume 24
VRM 10, 16
W
Wachtwoord 9, 10
Watermerken 22
Weergave 17
Z
Zoekresultaten 27
Zoom, digitaal 34
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