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1 Inledning

1.1 Om den här handboken
Den här handboken är avsedd för personer som konfigurerar 
eller använder Archive Player. Handboken beskriver hur du 
använder Archive Player.

1.2 Så här läser du handboken
I den här handboken används följande symboler och aviseringar 
till att uppmärksamma specialsituationer:

Termer som du hittar i programmet, t.ex. menyalternativ eller 
kommandon visas med fet stil.

1.3 Archive Player
Archive Player är programvara som används för att spela upp 
och exportera inspelade videosekvenser.    Archive Player anger 
var inspelningar från en viss kamera arkiveras i systemet. 
Inspelningar kan genomsökas selektivt och spelas upp.
Om du hanterar inspelningarna med VRM Video Recording 
Manager, kan du använda Archive Player för att visa dem.
Archive Player utökas med olika rörelseavkänningsalgoritmer 
(MOTION+, IVMD, IVA) som underlättar analys av 
inspelningarna.

!
VIKTIGT! 
Säkerhetsanvisningar som om de inte följs kan resultera i 
dataförlust är märkta med den här symbolen.

i
OBS!
Den här symbolen markerar specialfunktioner och ger tips och 
information som gör det enklare och bekvämare att använda 
programmet.
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Exportfunktionen möjliggör även export av inspelningar eller 
utdrag från dem och bränning av dem på cd- eller dvd-skivor för 
användning någon annanstans.
Tillsammans med Archive Player installeras även programmet 
Configuration Manager, som används för att konfigurera 
systemet.

1.4 Systemkrav för användning av Archive 
Player

Operativsystem: Windows XP Home
Windows XP Professional

Processor: Pentium IV, 3,0 GHz eller snabbare

Internminne: 256 MB eller mer

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

Nätverksadapter: 100 Mbps

Cd- eller dvd-
brännare:

Rekommenderas 
(för att kunna utnyttja exportfunktionen 
till fullo)

Ljudkort: Rekommenderas

Programvara: DirectX 9.0c

Hårddiskutrymme: 
(för installation)

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

i
OBS!
Installera programmet Configuration Manager från installations-
cd-skivan. Därigenom säkerställer du att du använder den 
version som är kompatibel med Archive Player 2.2. 
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1.5 Mer dokumentation
När Archive Player har installerats finns det här dokumentet 
även tillgängligt som onlinehjälp från programmet. Beroende på 
hur ditt system är konfigurerat kan även följande 
dokumentation också vara användbar:

Configuration Manager Det här konfigurationsprogrammet 
är en del av varje Archive Player-
installation.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Varje program beskrivs i ett separat 
dokument.

Forensic Search Om du köper en licens för 
kriminalteknisk sökning 
tillhandahåller Bosch en 
omfattande dokumentation för 
konfigurationsalternativen.

Kameradokumentation Tillverkaren tillhandahåller separat 
dokumentation till varje kamera.

VideoJet, VIP osv.
NVR

Bosch förser dig med 
dokumentation för alla enheter. 
Den beskriver de vanliga 
enhetsinställningarna.
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2 Installation och start

2.1 Installation
Konfigurationsprogrammet Configuration Manager och Player, 
uppspelningsprogrammet för exporterade videodata, installeras 
tillsammans med Archive Player.
Om du vill använda Archive Player-exportfunktionen måste du 
aktivera alternativet Additional elements for export CDs 
(Ytterligare element för export-CD-skivor) under installationen.

2.2 Starta programmet
När du har installerat programmet visas följande ikoner på 
skrivbordet:

Dubbelklicka på en ikon när du vill starta motsvarande 
program.

Archive Player kan även startas via Windows Start-menyn eller 
från programmet Configuration Manager.

2.2.1 Archive Player och VIDOS Server
Om Archive Player används på ett system som använder VIDOS 
Server för hantering av enheter och användare måste du logga 
in när Archive Player startas.
Inloggningsfönstret visas innan programmet startas. Ange 
användarnamn och lösenordet här.
Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter.
Alla användare som ska arbeta med Archive Player under VIDOS 
Server behöver behörigheten Inspelningsmeny. Den här 
Bosch Security Systems Driftshandbok V 2.2 | 2007.05



10 sv | Installation och start Archive Player 2.2
behörigheten aktiveras i programmet Configuration Manager 
under System > Användning > VIDOS Server. 
Mer information om användaradministration finns i 
dokumentationen för VIDOS Server.
Du behöver inte logga in om en serveranslutning redan skapats i 
programmet Configuration Manager och Archive Player startas 
direkt från programmet.

2.2.2 Archive Player och VRM
Om Archive Player används på ett system som använder VRM 
Video Recording Manager för hantering av inspelningar måste 
du logga in när Archive Player startas.
Inloggningsfönstret visas innan programmet startas. Ange 
användarnamn och lösenordet här.
Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter.
Om du vill kan du använda VRM Configurator för att tilldela 
behörigheter som begränsar användningen av vissa Archive 
Player-funktioner. 
Mer information om den här funktionen finns i 
dokumentationen för VRM Video Recording Manager.

2.3 Avinstallation
Om du inte längre vill använda Archive Player på datorn 
avinstallerar du programmet. 
1. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen. 
2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
3. Välj posten Bosch Archive Player. 
4. Klicka på Ta bort.

2.4 Licenser
Efter installationen kan du använda programmet Archive Player, 
inklusive sök- och exportfunktionerna som en 
utvärderingsversion under 30 dagar. 
Archive Player (för uppspelning av inspelade filer) kan 
fortfarande användas utan en licens. En licens krävs för 
V 2.2 | 2007.05 Driftshandbok Bosch Security Systems
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extrafunktionen för export när filer exporteras och sparas på en 
cd- eller dvd-skiva. 
En licens krävs även för att fortsätta använda kriminalteknisk 
sökning med alternativen för utökad videoanalys (IVMD, IVA) i 
inspelningar. Basmodulen för rörelseavkänning (MOTION+) kan 
användas utan en licens.
Licenshantering för Archive Player hanteras med programmet 
Configuration Manager på den dator som licensen ska gälla.
1. Starta Configuration Manager-programmet på datorn som 

du vill licensiera.
2. Klicka på Hjälp > Om....
3. I dialogrutan Om Configuration Manager, klickar du på 

fliken Licens och sedan på Licensvisning....
Fönstret License Viewer öppnas.

4. Notera den andra installationskoden (Installation Code: 
Code 2). Du kan använda funktionen kopiera och klistra in. 
Koden krävs för att generera aktiveringsnycklarna för 
licensen.

5. Öppna följande webbsida från valfri dator:
https://activation.boschsecurity.com/
Användargränssnittet för Bosch Security Systems 
Software License Manager visas. Sidan visas endast på 
engelska.

6. Om du redan har ett konto så loggar du in.
Om du vill kan du skapa ett nytt konto. Fördelen med att 
ha ett konto är att du kan samla alla dina tidigare 
licensaktiveringar.
När du har loggat in visas välkomstskärmen.
Du kan även fortsätta med processen utan att logga in.
Därefter visas skärmbilden License Activation.

7. Generera de aktiveringsnycklar som krävs.
8. Gå tillbaka till Configuration Manager.

i
OBS!
När du köper produkter som kräver en licens får du ett separat 
auktoriseringsnummer för varje licens och dator. Numret krävs 
för att generera relevanta aktiveringsnycklar.
Bosch Security Systems Driftshandbok V 2.2 | 2007.05
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9. Öppna fönstret License Viewer igen enligt beskrivningen i 
steg 2 och 3.

10. Klicka på Activation Key och ange den första 
aktiveringsnyckeln (Activation Key 1). Du kan använda 
funktionen kopiera och klistra in.

11. Klicka på OK så sparas aktiveringsnyckeln.
12. Upprepa processen för att spara den andra 

aktiveringsnyckeln (Activation Key 2).
Licensversionen öppnas.

Du kan använda License Viewer när som helst för att fastställa 
vilken licensversion som är aktiv på den aktuella datorn.

2.5 Konfiguration med Configuration Manager
Programmet Configuration Manager installeras tillsammans 
med programmet Archive Player. Du kan använda Configuration 
Manager för att integrera enheter i systemet och för att 
konfigurera enheter och kameror.

Programmet Configuration Manager levereras med omfattande 
dokumentation om hur du använder programmet.

!
VIKTIGT! 
Licensen är kopplad till din dator. Om du har avinstallerat 
Archive Player och vill installera programmet igen på en annan 
dator, är du tvungen att begära en ny aktiveringsnyckel.

i
OBS!
Archive Player har endast tillgång till kameror och enheter som 
integrerats i systemet med programmet Configuration Manager.

i
OBS!
På system där inspelningar hanteras med VRM Video Recording 
Manager, sköter VRM Configurator de flesta av de här 
uppgifterna. Du behöver ändå Configuration Manager för att 
integrera Archive Player i VRM-systemet.
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Följande inställningar, som endast påverkar Archive Player, 
ställs in i programmet Configuration Manager: 
1. I programmet Configuration Manager klickar du på fliken 

System på vänster sida.
2. I trädstrukturen väljer du Användning > Archive Player.

2.5.1 Exportera

Standardexportformat
Här kan du välja filformat för exporterade filer. Välj alternativet 
Avsändarformat om data ska visas med Archive Player eller 
Player. Välj alternativet WMV (windows media video) om data 
ska visas på en Windows-dator, oberoende av CCTV-system.

Standard för exportsökväg
Här kan du välja sökvägen till den mapp dit Archive Player 
exporterar inspelningar. Sökvägen kan därefter ändras i 
programmet Archive Player för enskilda exporter.
Bosch Security Systems Driftshandbok V 2.2 | 2007.05
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Om du inte anger något här används följande 
standardinställning:
%current user%\My Documents\Bosch\VIDOS\Export

Maximalt antal hämtningar samtidigt
Med Archive Player får du inspelningar från alla tillgängliga 
enheter i nätverket lokalt på en dator och kan exportera 
motsvarande filer. Under vissa omständigheter kan exporten av 
inspelningar belasta nätverket hårt. Av detta skäl kan du 
begränsa antalet samtidiga hämtningar. Det här inställningen 
beror både på det lokala nätverkets och datorns specifikation.

Maximalt antal hämtningsförsök
Om en inspelning inte kan exporteras vid det första försöket 
upprepar Archive Player åtgärden flera gånger. De här försöken 
spärrar andra exporter som står i kö. Av det här skälet kan du 
begränsa antalet hämtningsförsök här.

Maximal hämtningshastighet (%)
Hämtningshastigheten går att justera.

Återuppta exporter som avbrutits
Markera inställningen På om du vill att avbrutna exporter ska 
återupptas när programmet startas om.

2.5.2 Layout

Animera ändring av monitorlayout
Funktionen går att aktivera och avaktivera här.

2.5.3 IntuiKey-tangentbord

COM-port
Om programmet hanteras via en IntuiKey-kontrollpanel anger 
du COM-portens nummer här.
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2.5.4 Uppspelning

Maximala trickplay-instanser
Beroende på maskinvarans specifikation kan du välja antalet 
uppspelningsinstanser för vilka du vill använda trickplay 
samtidigt.

Aktivera jämn uppspelning
Funktionen går att aktivera och avaktivera här.

2.5.5 VRM-server
 VRM-serverinställningarna finns på en separat flik.

Anslut till server
Aktivera det här alternativet om VRM Video Recording 
Management används på ditt system.

IP-adress för server / IP-adress för säkerhetskopieringsserver 
1 / IP-adress för säkerhetskopieringsserver 2
Ange VRM-serverns och VRM-säkerhetskopieringsserverns IP-
adress om så är tillämpligt.
Bosch Security Systems Driftshandbok V 2.2 | 2007.05
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2.6 Förberedelser för överföring av krypterade 
data
För att spela upp krypterade data med Archive Player, är du 
tvungen att anpassa inställningarna för relevant sändare med 
Configuration Manager.
1. Välj huvudfliken Enheter i programmet Configuration 

Manager och markera relevanta sändare.
2. Välj fliken Nätverk från visningsområdet.

Aktivera alternativet Automatiskt nyckelbyte under 
Kryptering.
Klicka på Ställ in för att spara inställningarna.

3. Välj fliken Enhetsåtkomst.
Välj inställningen HTTPS från listfältet Protokoll under 
Enhetsåtkomst.
Klicka på Ställ in för att spara inställningarna.
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3 Funktion
I programmet Archive Player har du tillgång till alla kameror som 
tidigare integrerats i systemet med Configuration Manager eller  
VRM Configurator. Båda programmen gör att du kan kombinera 
kameror i grupper, till exempel efter plats. Mer information 
finns i respektiv dokumentation.
I Archive Player finns följande funktioner:
– Filsökning i alla arkiv

Alla inspelningar från en kamera listas. Inspelningarna kan 
sparas i det lokala minnet hos en sändare (till exempel 
VideoJet X40), på NVR, på ett iSCSI-lagringssystem eller på 
datorns hårddisk. Du kan avgränsa sökningen efter 
inspelningar med filter.

– Visa
Befintliga inspelningar kan spelas upp på din dator. Du kan 
spola bakåt och framåt i en inspelning med olika 
hastigheter.

– Bokmärken
Du kan ange bokmärken vid relevanta platser. På så sätt 
kan du snabbt hitta vissa sekvenser i långa inspelningar. 
Markörer för larmhändelser visas och du kan hoppa till 
dem, precis som till bokmärken.

– Kriminalteknik sökning i inspelade videosekvenser 
(funktionen kräver en licens)
Inspelningar kan analyseras efter förändringar och 
förflyttade objekt med hjälp av olika algoritmer. Objekt kan 
filtreras enligt vissa villkor, till exempel hastighet, färg eller 
rörelseriktning.

– Export (funktionen kräver en licens)
Inspelningar kan exporteras och brännas på cd- eller dvd-
skivor.
Bosch Security Systems Driftshandbok V 2.2 | 2007.05
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3.1 Användargränssnitt

Antal Förklaring

1 Filsökning

2 Programvaruzoom

3 Kriminalteknisk sökning med VCA (Video Content 
Analysis)

4 Exportera

5 Uppspelningsfönster med monitorer

6 Växla till VIDOS Lite Viewer
(om installerad via VIDOS Pro Suite)

7 Växla till Configuration Manager

8 Volym

9 Visning av processorbelastning
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Du kan utöka utrymmet för visning av sökresultat och tidslinjen 
genom att placera muspekaren längst upp på motsvarande 
avsnitt tills markören blir följande symbol:

Håll ned musknappen och dra den övre kanten uppåt eller 
nedåt. Avsnittsvyn utökas eller minskas och storleken på 
uppspelningsfönstret förändras. Även antalet monitorer som 
visas justeras.

10 Välj/hoppa till markörer och ange bokmärke

11 Skriv ut ögonblicksbild

12 Spara ögonblicksbild

13 Reglageratt
(spola framåt/bakåt med variabel hastighet)

14 Spela upp/pausa

15 Sökresultat

16 Tidslinje

17 Kameralista

18 Ytterligare alternativ

19 Kalender

Antal Förklaring

i
OBS!
Minst en inspelning måste väljas för att förändra tidslinjens 
visningsstorlek.
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3.2 Huvudmeny

Meny Menyalternativ Förklaring

Arkiv Öppna fil... Dialogrutan för att öppna mp*-filer 
visas. Du kan använda den för att 
välja en inspelning som sedan 
visas i den aktiva monitorn.
Endast inspelningar som sparats i 
ett BVIP-program eller 
webbläsarvyn för en kamera kan 
spelas upp.

Kontrollera 
behörighet...

Den här funktionen verifierar 
huruvida den valda inspelningen 
har manipulerats i efterhand.

Avsluta Stänger Archive Player.

Redigera Börja ange val F5 Anger startmarkör för ett val.

Sluta ange val F6 Anger slutmarkör för ett val.

Spara stillbilder P Sparar en ögonblicksbild från 
varje monitor där en inspelning 
spelas upp.

Skriv ut 
stillbilder...

Alt+P Öppnar dialogrutan för utskrift av 
sparade ögonblicksbilder.

Exportera val... Alt+E Inleder export av valet.
(Se även: 
Sektion 3.7.2 Exportmarkörer, 
Sidan 42)

Lägg till 
bokmärke...

B Lägger till ett bokmärke.
(Se även: Sektion Lägg till 
bokmärke..., Sidan 31)

Nästa händelse Page 
Up

Hoppar till nästa händelse i den 
aktiva uppspelningen (bokmärke, 
larmhändelse, skyddad sekvens, 
videoinspelning osv.)

Föregående 
händelse

Page 
Down

Hoppas till föregående händelse i 
den aktiva uppspelningen.
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Visa Enbildsvy F10 Visar endast den aktiva monitorn i 
fönstervyn.

Helskärm med 
kontroller

F11 Växlar mellan helskärmsvisning 
med kontroller och fönstervyn.

Helskärm F12 Växlar mellan helskärmsvisning 
och fönstervyn.

Layout Välj antal och layout för visade 
monitorer. Fördefinierade layouter 
finns. Layouten justeras 
automatiskt till tillgängligt 
utrymme på datormonitorn. Om 
du förändrar visningsstorleken för 
sökresultaten eller tidslinjen 
justeras den valda layouten 
automatiskt i enlighet med detta. 
Om nödvändigt, finns en eller två 
stora monitorer tillgängliga. 
Alla monitorer som fortfarande 
kan visas i helskärmsläge på dator 
visas i ljusgrått.

Vattenstämplar Visar/döljer vattenstämpelikonen 
för inspelningen. Ikonen kan 
endast visas om överlägget för 
motsvarande kamera redan 
aktiverats.

Meny Menyalternativ Förklaring
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Meny Menyalternativ Förklaring

Alternativ Trick-läge Aktiverar trick-läget.
Trick-läget säkerställer att alla öppnade 
inspelningar kan spelas upp synkront.
Om du använder en mus med ett rullhjul 
kan du visa inspelningar bildruta för 
bildruta i trick-läget. Gör det genom att 
placera muspekaren i tidslinjen nedanför 
tidsskalan och rulla med rullhjulet. 
Uppspelningen stoppas automatiskt 
(pausas) under rullningen.
Trick-läget kräver betydligt större 
minneskapacitet och datorkraft. På grund 
av detta begränsas antalet kameror som 
används i läget av programmet 
Configuration Manager. (Se: 
Sektion 2.5.4 Uppspelning, Sidan 15)

Automatiskt hopp Här kan du aktivera enskilda alternativ så 
att du kan hoppa automatiskt till specifika 
punkter i inspelningar under uppspelning. 
På så sätt kan du ta bort ointressanta 
avsnitt från uppspelningen och få en snabb 
översikt.
Du har följande alternativ:

Video
Hoppar till startpunkten på nästa 
tillgängliga inspelning. Detta är användbart 
för enheter som är inställda på inspelning 
endast vid specifika tider eller under 
specifika villkor.

Larm
Hoppar till nästa larmhändelse.

Skyddad
Hoppar till startpunkten på nästa 
tillgängliga inspelningsskydd.
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Aktivera alla
Hoppar till alla punkter som beskrivs ovan i 
turordning.

Avaktivera alla
Tar bort kryssmärken framför de 
markerade alternativen. Den automatiska 
hoppfunktionen inaktiveras.

Automatisk 
monitortilldelning

Med standardinställning visas alla 
inspelningar i sökresultaten på den aktiva 
monitorn. Den aktiva monitorn visas med 
en grön ram. Anslutningen till en inspelning 
som redan körs på monitorn avbryts.
Välj det här alternativet om alla önskade 
inspelningar ska startas på en separat 
monitor i turordning. Om alla monitorer 
som visas i den valda visningslayouten är 
upptagna, startas den valda inspelningen 
på monitorn med längst anslutning.

Hjälp Onlinehjälp... Öppnar onlinehjälpen.

Om... Ger information om programvaruversionen.

Meny Menyalternativ Förklaring

Växlar till VIDOS Lite Viewer om det finns installerat på datorn 
via VIDOS Pro Suite.

Växlar till Configuration Manager.

Justerar volymen för filerna som spelas upp gradvis.

Visar processbelastning på datorn.
Ingen export är möjlig vid belastning över 50 % (röd).
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3.3 Filsökning
Här kan du söka efter inspelningar inom ett visst tidsintervall. 
Du kan ställa in fler filter för lagringsplats och kamera för 
sökningen.

3.3.1 Ange ett filter
När du startar Archive Player, visas aktuell månad längst upp på 
filsökningsfliken. Den här informationen finns även på 
exportfliken.

1. Klicka på  eller  om du vill visa föregående/nästa 

månad. 

2. Klicka på . 

Kalendervisningen utökas till nästa månad och 
filteralternativen visas.

3. Markera en dag genom att klicka på den
eller
håll ned vänster musknapp och flytta musen över önskade 
dagar om du vill välja en längre tidsperiod.
Den valda perioden markeras med grönt.

i
OBS!
Så snart du ändrar en av parametrarna för filsökningen (till 
exempel om du väljer en annan kamera), inleds en ny sökning 
automatiskt.
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4. Du kan ange start- och sluttid.
Om den valda perioden omfattar flera dagar blir starttiden 
den första valda dagen och sluttiden den sista dagen. 
Därmed kan du begränsa den valda perioden exakt.

5. Listrutan Filter gör att du kan begränsa sökningen till vissa 
lagringsplatser:

6. Välj en kamera från kameralistan
eller
välj flera kameror genom att hålla ned tangenten Ctrl eller 
Shift när du klickar på dem.
Om kameror grupperas i mappar, till exempel efter 
installationsplats, kan du välja en mapp. I så fall 
genomsöks och visas inspelningar från alla kameror i 
mappen.

När du valt kameror inleds sökningen efter inspelningar. Alla 
inspelningar som skapats under den valda perioden med de 
valda kamerorna och som sparats på den valda platsen visas 
som sökresultat. 
Själva kameran måste inte vara redo för användning eller för 
närvarande installerad för att befintliga inspelningar ska kunna 
visas. Endast enheter där inspelade data lagras (till exempel 
videosändare med lokalt lagringsmedia, NVR) måste finnas 
tillgängliga på nätverket.

i
OBS!
Om du ändrat namn på en kamera, men inspelningar från den 
fortfarande lagras på systemet under det gamla namnet, listas 
de här inspelningarna under det gamla kameranamnet. Själva 
kameran markeras som icke-tillgänglig.
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3.3.2 Sökresultat
Sortera de sparade inspelningarna genom att klicka på en av 
kolumnrubrikerna (Från, Till, Källa eller Information). Om du 
klickar igen omvänds sorteringsordningen. Använd 
rullningsfälten om du vill rulla genom listan. 
I den första kolumnen indikeras inspelningens lagringsplats 
med en ikon:

Klicka på en post.
Uppspelning av motsvarande inspelningar startas.

Inspelningen finns på din dator.

Inspelningen finns på NVR (Network Video Recorder) 
eller på ett VRM-system.

Inspelning finns lokalt på lagringsmediet hos en 
installerad videosändare (till exempel VideoJet X40).
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3.4 Kontroller för uppspelning

3.4.1 Tidslinje
Tidslinjen används för navigering. Den gröna 
uppspelningsmarkören indikerar vilken tid bilden som visas 
skapades.

Perioder för vilka en inspelning finns visas i ljusgrått.
Perioden som visas i tidsskalan kan förändras:
– Du kan flytta perioden som visas genom att flytta musen 

längs tidsskalan med höger musknapp nedtryckt.
– Perioden som visas kan förstoras eller förminskas med: 

– Om du klickar på en av förstoringsglasikonerna i 
högermarginalen

– Placera muspekaren i tidsskalan över tidslinjen och 
snurra på rullningshjulet.

Visa en annan period, genom att välja en annan inspelning från 
sökresultaten eller klicka på en annan grå markör.

Antal Förklaring

1 Kameranamn (aktiv monitor i fet stil)

2 Tidsskala

3 Period som motsvarar vald inspelning

4 Förstora period

5 Förminska period

6 Bokmärken

7 Uppspelningsmarkör
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Om flera inspelningar visas finns motsvarande spår med 
relevanta markörer i tidslinjen för varje monitor.

Videosökning
Videosökning är användbart om du snabbt vill genomsöka stora 
mängder videodata, till exempel om du letar efter en specifik 
händelse.
Sök genom att dra den gröna uppspelningsmarkören ovanför 
kameraspåret åt vänster eller höger med höger musknapp 
nedtryckt. När du drar uppdateras I-bildrutor för motsvarande 
monitorer, vilket möjliggör en snabb översikt över det valda 
området.

Snabbmeny
Högerklicka på kameraspåren om du vill öppna följande 
snabbmeny:

Zoom Ytterligare en undermeny som gör det möjligt att 
välja en period som visas i tidslinjen.

Lägg till bokmärke... Lägger till ett bokmärke vid 
uppspelningsmarkören. Bokmärket läggs till för 
alla spår.
En dialogruta visas, där du kan mata in en kort 
förklaring.

Ta bort bokmärke Om du klickar på ett befintligt bokmärke med 
höger musknapp kan du välja att ta bort 
bokmärket. Bokmärket tas bort från alla spår.
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3.4.2 Visa den valda inspelningen
När du valt en post från sökresultaten inleds uppspelning av 
inspelningen automatiskt.

Börja ange val Lägger till en urvalsstartmarkör vid 
uppspelningsmarkören.
Urvalsstartmarkörer kan även anges från 
huvudmenyn eller genom att trycka på F5.
Urval läggs in i minnet när du går till 
exportmodulen.

Sluta ange val Anger slutet på ett urval.
Urval kan även skapas genom att flytta 
muspekaren över en del av tidslinjen samtidigt 
som du håller ned vänster musknapp.
Urval tas bort om du klickar på tidslinjen.

Radera Raderar tidigare vald videosekvens från minnet. 
Raderingen kan inte ångras (endast på VRM-
systemet).

Skydda Skyddar tidigare vald videosekvens från radering.
Skyddade sekvenser har en röd markör (endast 
på VRM-systemet).

Ta bort skydd Tar bort skyddet från en sekvens (endast på VRM-
systemet).

Exportera val Exporterar den valda sekvensen för alla 
kameraspår som visas i tidslinjen (endast med 
licensierad Exportera-funktion).

i
OBS!
Om inspelningar hanteras via VRM Video Recording Manager, 
kan vissa av funktionerna som listas ovan vara begränsade 
utifrån användarbehörigheten som tilldelats användaren via 
VRM-systemet.

i
OBS!
Du kan växla mellan användargränssnittet och helskärmsvisning 
genom att trycka på F11-tangenten för visning med kontroller 
eller F12-tangenten för endast videovisning.
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3.4.3 Ytterligare information och kontroller

i
OBS!
Du kan dra och släppa en kamera direkt på en monitor från 
kameralistan. Uppspelningen inleds vid startpunkten för den 
senast tillgängliga inspelningen.

Pausa/Spela upp
Använd den här knappen om du vill pausa uppspelningen av 
den valda inspelningen och klicka igen när du vill fortsätta 
uppspelningen. 

Föregående I-bildruta
Tillbaka till föregående I-bildruta

Nästa bildruta
Hoppar framåt till nästa bildruta.

i

OBS!
När du hoppar tillbaka visas den sista I-bildrutan. En I-bildruta 
är en fullständig bild som produceras regelbundet i en 
videoström, medan enskilda bildrutor mellan dem endast spelar 
in förändringarna. I-bildrutornas frekvens ställs in på 
videosändaren (information finns i handboken för motsvarande 
enhet).

Information
Här kan du se vilken tid inspelningen gjordes. Aktuell 
uppspelningstid visas.

Kontrollhjul (snabbspolning framåt/bakåt)
Spola framåt eller bakåt i inspelningen.
Gör det genom att dra kontrollhjulet åt vänster eller 
höger med musknappen nedtryckt. Ju längre du drar, 
desto snabbare spolas inspelningar framåt eller bakåt.
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Kontrollhjulet kan låsas på plats för snabbspolning 
framåt eller bakåt med en viss hastighet en längre tid. 
Gör det genom att dra den gröna rektangeln till 
positionen som motsvarar önskad hastighet. Rektangeln 
förblir låst på plats och inspelningen spolas framåt eller 
bakåt tills du drar rektangeln uppåt igen eller tills du 
klickar på Start.

Spara ögonblicksbild
Ögonblicksbilder sparas i mappen som du angav i 
programmet Configuration Manager.

Skriv ut ögonblicksbild
Innan utskriften startas visas förhandsgranskningen. 
Ögonblicksbilden skrivs ut på standardskrivaren.

Lägg till bokmärke...
Lägger till ett bokmärke på aktuell plats. Bokmärket 
läggs till för alla spår.
En dialogruta visas, där du kan mata in en kort förklaring.

Föregående
Uppspelningsmarkören hoppar tillbaka till närmaste 
punkt i inspelningen som motsvarar valet i listfältet.

Det här listfältet används för att välja punkter att hoppa 
till när du klickar på pilikonerna. Följande objekt finns:
– Alla
– Video
– Bokmärke
– Larm
– Skyddad
– Bildruta

Nästa
Uppspelningsmarkören hoppar tillbaka till nästa punkt i 
inspelningen som motsvarar valet i listfältet.
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3.4.4 Anslutning mellan monitor och inspelning
Anslutningar mellan en inspelning och en monitor skapas 
genom att:
– Dra kameran från kameralistan till monitorn
– Klicka på ett objekt i sökresultatet. Den aktiva monitorn 

används för den nya anslutningen eller så används nästa 
monitor, om alternativet Automatisk monitortilldelning är 
aktiverat.

Anslutningar mellan en monitor och en inspelning avbryts 
genom att:
– Högerklicka på monitorn och välja Koppla från 

uppspelningssession
– Dra en annan kamera i kameralistan till monitorn.
Om du väljer en monitorlayout med färre monitorer avbryts 
vissa anslutningar.
Monitorer kan flyttas med musen genom att dra och släppa 
dem.
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3.5 Programvaruzoom
Det digitala zoomverktyget gör att du kan förstora bilden från 
en visningsport.

1. Klicka på Aktivera zoom om du vill använda 
programvaruzoomen på den aktiva monitorns bild.

2. Flytta musen till den gröna rektangeln. När muspekaren 
förändras kan du hålla ned vänster musknapp och flytta 
rektangeln för att visa en annan visningsport på den aktiva 
monitorn.

3. Dra något hörn eller någon sida på rektangeln med vänster 
musknapp nedtryckt om du vill ändra storlek på 
valrektangeln.
Visningsporten på den aktiva monitorn förändras..

4. Klicka på Återställ vyport om du vill visa valrektangeln med 
förinställd storlek i mitten.

5. Klicka på Avaktivera zoom om du vill visa hela bilden från 
inspelningen på den aktiva monitorn igen.

Antal Förklaring

1 Visningsport som visas med aktiv zoom

2 Aktivera/avaktivera zoom

3 Återställ vyport
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3.6 Rörelseavkänning
Olika algoritmer kan användas för att känna av rörliga objekt i 
inspelningarna. Därmed kan du snabbt hitta platser i 
inspelningarna där rörelser förekommer, även om 
videomaterialet är omfattande. Den enda förutsättningen är att 
motsvarande rörelseavkänningsalgoritm aktiverades under 
inspelning.

Följande algoritmer finns:
– MOTION+

Licensfri algoritm som känner av rörelser i de markerade 
bildområdena. Känslighet och minsta objektstorlek kan 
modifieras.

– IVMD och IVA
De här algoritmerna måste licensieras efter en 
utvärderingsperiod på 30 dagar.
När algoritmerna används kan objekt som identifierats som 
rörliga definieras exakt och filtreras enligt faktorer som 
storlek, färg, riktning eller hastighet.

i
OBS!
Endast avsnitt som är markerade som känsliga områden (med 
gul skugga) under inspelning kan genomsökas efter rörelser.

i
OBS!
De här inställningarna kan endast redigeras om en monitor har 
tilldelats en inspelning.
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Antal Förklaring

1 Sparad konfiguration

2 Visar konturer på rörliga objekt på den aktiva monitorn, 
beroende på förinställningar för algoritm.
Gula konturer indikerar identifierade rörelser.
Röda konturer indikerar en rörelse som utlöst en 
larmhändelse.

3 Visar den aktuella konfigurationen på den aktiva 
monitorn.

4 Aktiverar ändringar i konfigurationen.
Beroende på vald algoritm, finns ytterligare 
konfigurationsalternativ tillgängliga via den aktiva 
monitorns snabbmeny och, om tillämpligt, i ett separat 
konfigurationsfönster.

5 Nedrullningsbar lista för algoritm

6 Öppnar ett fönster där ändrade konfigurationer kan 
sparas.

7 Inleder sökning efter rörliga objekt enligt 
inställningarna som valts för den aktiva monitorn.
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3.6.1 Rörelseavkänning med kameraförinställningar
Om en algoritm för rörelseavkänning konfigurerats och är aktiv 
under inspelning, sparas motsvarande metadata tillsammans 
med videodata. Larmhändelserna som genereras med 
förinställningen visas i inspelningen enligt följande:
1. Välj en kamera från kameralistan på fliken Filsökning.
2. Välj en inspelning från listan över sökresultat.

3. Gå till fliken Rörelseavkänning: .
Displayen Sökalgoritm anger vilken algoritm som var aktiv 
under den ursprungliga inspelningen.

4. Markera området som ska analyseras i tidslinjen.

5. Klicka på ikonen  för att söka i det markerade valet 

efter rörelser som genererat en larmhändelse.
Identifierade händelser i kameraspåret markeras i gult:

6. Klicka på ikonen  om du vill visa konfigurationen för 

rörelseavkänningen.

3.6.2 Kriminalteknisk sökning
Om du vill söka i en inspelning med andra filterinställningar, till 
exempel utifrån nya uppgifter, kan du även använda algoritmer 
med egna inställningar för analys av det känsliga området.
Algoritmen MOTION+ finns alltid tillgänglig.
MOTION+ känner av rörelser i ett markerat område i 
kamerabilden. Känslighet och minsta objektstorlek kan anges.

i
OBS!
Konfigurationsalternativen för MOTION+ beskrivs i motsvarande 
enhetshandbok.
Separat omfattande dokumentation tillhandahålls tillsammans 
med licensdokumenten för IVMD och IVA.
V 2.2 | 2007.05 Driftshandbok Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Funktion | sv 37
Om du vill fortsätta använda IVMD och IVA efter 
utvärderingsperioden på 30 dagar måste du köpa en licens och 
ange licenskoden med Configuration Manager.
Om du använder IVMD och IVA-algoritmer kan objekt även 
filtreras enligt rörelseriktning, hastighet, färg och beteende.

Urval och konfiguration
1. Välj en kamera från kameralistan på fliken Filsökning.
2. Välj en inspelning från listan över sökresultat.

3. Gå till fliken Rörelseavkänning: .
4. Markera området som ska analyseras i tidslinjen.
5. Välj en algoritm från listan Sökalgoritm.

6. Klicka på ikonen  om du vill visa de rörliga objektens 

konturer. 
Objekt kan endast väljas om en rörelse känts av. Detta 
innebär att objekt inte kan kännas av om uppspelningen 
pausats.

7. Klicka på ikonen  om du vill visa den aktuella 

konfigurationen.

8. Klicka på ikonen  om du vill ändra inställningarna för 

den valda algoritmen. Monitorn visas nu med en gul ram.
9. Öppna en snabbmeny genom att högerklicka i den aktiva 

monitorn med en gul ram.
Snabbmenyn innehåller olika menyposter, beroende på 
vald algoritm. Ett separat konfigurationsfönster visas även 
för vissa algoritmer.

10. Ändra algoritmparametrarna enligt dina behov.

11. Klicka på ikonen  om du vill spara inställningarna som 

en förinställning. Du kan använda sparade förinställningar 
för andra inspelningar vid ett senare tillfälle.

i
OBS!
När du köpt licensen får du dokumentationen för Forensic 
Search, inklusive detaljerad information om 
konfigurationsalternativ för de olika algoritmerna.
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12. I dialogrutan Spara konfiguration väljer du numret (1, 2, 3 
eller 4) som du vill spara förinställningen under. Ge 
förinställningen ett beskrivande namn.

13. Klicka på ikonen  för att spara förinställningen.

14. Klicka på , ,  eller  om du vill använda den 

sparade förinställningen på den aktiva monitorn.

15. Klicka på ikonen  för att söka i det markerade valet 

efter rörelser som genererat en larmhändelse enligt den 
valda förinställningen.

Identifierade händelser i kameraspåret markeras i gult:

16. Klicka på  eller  om du vill hoppa till föregående 

eller nästa larm i inspelningen.

i
OBS!
De avkända larmhändelserna sparas inte om du avbryter 
anslutningen mellan inspelningen och monitorn. Du kan även 
lägga till ett bokmärke på motsvarande platser. Bokmärken 
sparas.
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3.7 Exportera
Exportmodulen gör att du kan exportera alla inspelningar till din 
dator eller en annan lagringsplats i nätverket. 
Du kan även bränna utvalda inspelningar direkt på cd- eller dvd-
skivor.

3.7.1 Exportera inspelningar

1. Klicka på fliken Exportera: .
Exportmodulen visas:

i
OBS!
Om du vill använda verktyget måste du köpa en licens. Fliken 
Exportera finns inte längre tillgänglig när utvärderingsperioden 
utgått.
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2. Sök efter önskade inspelningar.
(Se: Sektion 3.3 Filsökning, Sidan 24)
Sökresultaten listas.
Alla inspelningar som kommer från samma källa 
kombineras i en post. Kolumnen Information visar hur 
många enskilda filer från en kamera som hittats för den 
valda perioden.

3. Klicka på ikonen  bredvid fältet Export. Välj önskat 

format för filerna som ska exporteras.

4. Klicka på ikonen bredvid fältet Destination. 

Dialogrutan Välj destinationsmapp visas.
5. Välj mappen där du vill att de exporterade filer ska sparas.

Under fältet Destination finns information om hur mycket 
minnesutrymme som finns på destinationen.

Antal Förklaring

1 Kalender (med utökade alternativ)

2 Exportinformation

3 Exportstatus

4 Kameralista

5 Sökresultat

6 Destination

7 Export

8 Ytterligare information

9 Exportobjekt

10 Inled bränningsprocessen

11 Ta bort exportjobb

12 Pausa export

i
OBS!
Permanenta inställningar för exportsökvängen anges med 
Configuration Manager.
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6. Klicka på Exportobjekt:

Filerna börjar exporteras.
Under Exportstatus visas alla inspelningar som för 
närvarande exporteras. Exakt information om en export 
finns under Exportinformation för en vald post.

7. Om du vill pausa exporten av enskilda filer markerar du 
motsvarande post under Exportstatus och klicka på ikonen 

Pausa export: .
8. Om du vill avbryta exporten av filerna och ta bort filerna 

markerar du motsvarande post under Exportstatus och 

klickar på ikonen Ta bort exportjobb: .
Inspelningar som bränns på cd- eller dvd-skiva kan inte tas 
bort.

9. Klicka på ikonen  igen när du vill fortsätta exporten.

10. Alla exporterade inspelningar listas under Exportstatus.
Efter en export visas meddelandet Finished under 
Exportstatus i kolumnen Information.

11. Om nödvändigt upprepar du stegen 2 till 8 för andra 
kameror eller för en annan tidsperiod.
De exporterade inspelningarna lagras nu på 
destinationsplatsen.

!
VIKTIGT! 
I ringläge kan den ursprungligen valda inspelningen ha skrivits 
över under pausen. I så fall kan exporten inte fortsätta.

i
OBS!
Inga exporter är möjliga vid belastningar över 50 % (visningen i 
menyfältet blir röd).
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3.7.2 Exportmarkörer
Inspelningar som ska exporteras kan markeras under 
uppspelning så att exportmodulen endast exporterar en viss del 
av den.
1. Sök efter en inspelning (se: Sektion 3.3 Filsökning, 

Sidan 24) och starta uppspelningen.
2. Tryck på F5 när uppspelningsmarkören finns vid den plats 

där du vill att exporten ska startas.
Exportstarttiden anges.

3. Tryck på F6 när uppspelningsmarkören finns vid den plats 
där du vill att exporten ska stoppas.
Exportsluttiden anges.

Det markerade området visas i grönt på tidslinjen:

4. Klicka på Exportera val på tidslinjens snabbmeny. 
De markerade avsnitten exporteras direkt till 
mappförinställningen som Destination: i exportmodulen. 
Information om de exporterade sekvenserna visas i ett nytt 
fönster.

5. Klicka på ikonen  om du vill stänga fönstret.

6. Om nödvändigt går du till exportmodulen för att bevaka 
exportprocessen.

i
OBS!
Du kan alltid använda snabbmenyn i tidslinjen om du vill ange 
start- och slutmarkörer eller markera det nödvändiga området 
genom att dra med musknappen nedtryckt.
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3.7.3 Möjliga orsaker till fördröjningar eller fel vid 
export
– Vissa enheter kan endast skapa en 

uppspelningsanslutning. Den kanske redan används.
– Filen finns inte längre (överskriven i ringläge, filen har 

tagits bort manuellt). 
– Nätverksanslutningen bröts under exportprocessen.
– En inspelning som du vill fortsätta exportera har öppnats 

på datorn.
– Anslutningspunkten i en inspelning som du vill fortsätta 

exportera kan inte längre hittas i videoströmmen.
Beroende på inställningarna i programmet Configuration 
Manager kan Archive Player försöka att exportera filerna flera 
gånger.

3.7.4 Ytterligare information
Namnet på en fil som ska brännas på en cd- eller dvd-skiva 
härleds från namnen på enheten och kameran som användes för 
att skapa inspelningen. 
Filnamnet kan redigeras före bränningsprocessen.
1. Klicka på en post i listan över exporterade filer.

Posten Ytterligare information visas ovanför 
exportinformationen.

2. Ange dina uppgifter (max. 32 tecken) och klicka på ikonen 

.

Filen bränns på cd- eller dvd-skiva med det angivna 
namnet.

!
VARNING! 
Ta inte bort ursprungliga inspelningsdata förrän du har 
kontrollerat att relevanta data har exporterats fullständigt.
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3.7.5 Bränna data på cd- eller dvd-skiva
1. Sätt in en tom skrivbar cd- eller dvd-skiva i datorns 

brännare.
2. Under Exportstatus väljer du de inspelningar som du vill 

bränna på cd- eller dvd-skiva. Gör det genom att klicka i 
rutan framför en post så att den markeras:

Du kan inte välja en inspelning förrän exporten av 
inspelningen slutförts.
Det lediga utrymmet på cd- eller dvd-skivan visas bredvid 
knappen. 

3. Ange ytterligare information för de valda posterna (se: 
Sektion 3.7.4 Ytterligare information, Sidan 43).

4. Klicka på ikonen Börja skapa skiva: .

Data bränns på cd- eller dvd-skivan. 
Dessutom bränns ett program på cd- eller dvd-skivan som kan 
användas för att spela upp videodata på en annan dator.

i
OBS!
Den här knappen är endast tillgänglig om minst en inspelning 
har valt för export till cd-skiva. Om en bränningsprocess pågår 
kan ytterligare en bränning inte inledas.
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4 Index
A
Animera layoutändring 14
Arkiv 17
Återuppta exporter 14
B
Begränsa

filexport 14
hämtningsförsök 14
trickplay-instanser 15

Bokmärke
ange 31

Bränna data på cd-/dvd-skiva 44
C
COM-port 14
Configuration Manager 12
D
Destination

 40
E
Enkel uppspelning 30
Export

fel 43
filnamn 43
fördröjningar 43
status 41
ta bort 41

Exportera
jobb 41
pausa 41

Exportera till cd 44
Exportera till dvd 44
Exportformat (Archive Player) 13
Exportmarkörer 41
Exportsökväg (Archive Player) 13
F
F11-tangenten 29
F12-tangenten 29
F5-tangenten 42
F6-tangenten 42
Filsökning 24
Filter 25
Förstoringsglas 27

Funktion 17
H
Hämtningshastighet 14
Helskärm 21, 29
Hoppfilter 22
I
I-bildruta 30
Inloggning 9, 10
Inspelningstid 30
IVA 34
IVMD 34
K
Kameralista 19
Kontrollera behörighet 20
Konturer 35
Kriminalteknisk sökning 36
Kryptering 16
L
Layout 21
Licens 10
Lösenord 9, 10
M
Monitortilldelning, automatisk 23
MOTION+ 34
O
Ögonblicksbild 31
P
Pausa 30
Processorbelastning 23
Program

avsluta 20
starta 9

Programvara 23
Programvaruzoom 33
R
Rörelseavkänning

egna inställningar 36
förinställningar 36
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S
Skydda 29
Sökalgoritm 37
Sökresultat 26
Spela upp 30
Symboler 5
T
Tidslinje 27
Trick-läge 22
Trickplay 15
U
Uppspelningshastighet 30
Uppspelningsmarkör 27
Urval 29
V
Vattenstämplar 21
Versionsnummer 23
VIDOS Server 9
Visa 17
Visningsportverktyg 33
Volym 23
VRM 10, 15
Z
Zoom, digital 33
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