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1 Programstart/Inloggning

1.1 Starta programmet
Närinstallationen avslutats kan programmet startas.
1. Slå på datorn och vänta tills skrivbordet visas.
2. Dubbelklicka på skrivbordet på symbolen Bosch Recording Station eller välj Start > Alla 

program > Bosch Recording Station. Datorn startar programmet och dialogrutan för 
inloggning visas.

1.2 Logga in på systemet
När programmet startas visas en dialogruta för inloggning på systemet. Dialogrutans utseende 
beror på om inloggningen som följer ger åtkomst till LDAP eller inte.

1.2.1 Logga in på systemet (standard)
I system utan anslutning till LDAP-server används bara namn och lösenord.
1. Ange inloggnings-ID i inmatningsfältet för namn.
2. Ange lösenordet i inmatningsfältet för lösenord.
3. Klicka på OK. Nu kommer du till liveläget.

1.2.2 Logga in i system med åtkomst till LDAP
I system med anslutning till en LDAP-server visas ytterligare ett urvalsfält.
1. Ange inloggnings-ID i inmatningsfältet för namn.
2. Ange lösenordet i inmatningsfältet för lösenord.
3. Klicka på nedåtpilen och välj LDAP-server när du vill logga in med LDAP. Vid en lokal 

inloggning måste du först välja det lokala systemet.
4. Klicka på OK. Nu kommer du till liveläget.
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2 Användargränssnittet

När systemet startas om och vid varje inloggning kommer du automatiskt till liveläget. Här kan 
du bl.a. visa rörliga bilder från utvalda kameror.
Ett klick på respektive knapp i menyraden möjliggör snabb växling i uppspelningsläget och 
tillbaka.

Liveläget
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Uppspelningsläget

1 Menyrad med aktuellt datum och tid (se Sektion 2.1 Menyraden (Liveläge))

2 Visningsalternativ (se Sektion 2.3 Visningsalternativen)

3 Apparatlista med kameror och fjärrstationer (seSektion 2.4 Enhetslistan)

4 Bildområde med bildfönster (se Sektion 2.5 Bildområdet)

5 Styrnings- och statusfält (se Sektion 2.6 Styr- och statusfältet (endast i liveläge))

6 Händelsefält (se Sektion 2.7 Händelsefältet)

7 Tidslinjeområde och sökresultat (se Sektion 2.8 Tidslinjeområdet)
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2.1 Menyraden (Liveläge)
Menyraden innehåller följande funktioner.

System

Konfigurationsassistent Hjälper dig att snabbt skapa en grundkonfiguration av systemet.

Konfiguration Visar konfigurationen.

Databasinformation Visar information om kamerorna, t.ex. upptaget och fritt 
lagringsutrymme, genomsnittlig bildstorlek osv. Visningen sker för 
det lokala systemet och för konfigurerade och anslutna 
fjärrenheter.

Loggbok Visar bestämda händelser för det lokala systemet eller en 
fjärrstation.

Logga ut/byta användare Loggar ut användaren från systemet. Systemet körs vidare i 
bakgrunden. En annan användare kan logga in.

Ändra lösenord Det befintliga lösenordet ändras när du anger ett nytt.

Avsluta Avslutar programmet (administratörsbehörighet krävs).

Utvalt bildfönster

Spara bild Sparar bilden som visas i det valda bildfönstret. Filen kan sparas i 
HTML-, BMP-, JPG-, GIF-, TIF- eller PNG-format. Om du sparar som 
HTML sparas även tilläggsdata.

Skriv ut bild Skriver ut bilden i det valda bildfönstret (inklusive tilläggsdata).

Rörelsedata Visar de områden i det valda bildfönstret där rörelse sker. Om du 
inte vill visa informationen väljer du kommandot på nytt.
Anmärkning: Det går endast att söka efter rörelse i lokalt anslutna 
kameror.

Visa

Symboler stora Visar symbolerna stora i enhetslistan. Om du vill visa symbolerna 
mindre väljer du kommandot på nytt.

Stort bildområde Förstorar bildområdet och förminskar händelsefältet. Om du vill 
förminska bildområdet väljer du kommandot på nytt.

Stor enhetslista Förstorar enhetslistan och förminskar styrnings- och statusfältet. 
Om du vill förminska enhetslistan väljer du kommandot på nytt.

Visa lokal tid Visar faktiskt inspelningsdatum och inspelningstiden för den 
enhet som kamerorna är anslutna till.

?

Hjälp Visar onlinehjälpen.

Info Visar systeminformation.
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2.2 Menyraden (Uppspelningsläge)
Menyraden innehåller följande funktioner.

System

Konfigurationsassistent Hjälper dig att snabbt skapa en grundkonfiguration av systemet.

Konfiguration Visar konfigurationen.

Databasinformation Visar information om kamerorna, t.ex. upptaget och fritt 
lagringsutrymme, genomsnittlig bildstorlek osv.

Loggbok Visar bestämda händelser för det lokala systemet eller en 
fjärrstation.

Logga ut/byta användare Loggar ut användaren från systemet. Systemet körs vidare i 
bakgrunden. En annan användare kan logga in.

Ändra lösenord Det befintliga lösenordet ändras när du anger ett nytt.

Avsluta Avslutar programmet (administratörsbehörighet krävs).

Utvalt bildfönster

Spara bild Sparar bilden som visas i det valda bildfönstret. Bilden kan även 
sparas som BMP-, JPG- eller HTML-fil. Om du sparar som HTML 
sparas även tilläggsdata.

Skriv ut bild Skriver ut bilden i det valda bildfönstret (inklusive tilläggsdata).

Bildegenskaper Visar egenskaperna för den valda bilden, t.ex. inspelningstid, 
bildstorlek, bildkomprimering, autentisering. Visningen sker 
direkt under bilden.

Rörelsedata Visar de områden i det valda bildfönstret där rörelse sker. Om du 
inte vill visa informationen väljer du kommandot på nytt.
Anmärkning: Det går endast att söka efter rörelse i lokalt anslutna 
kameror.

Tilläggsdata Visar tilläggsdata i det valda bildfönstret under kamerabilden. Om 
du inte vill visa informationen väljer du kommandot på nytt.

Autentisera Kontrollerar bilden i det valda bildfönstret för att se om någon 
ändring utförts. Det är bara bilden som visas som kontrolleras.

Sök efter rörelse Kontrollerar rörelseinformationen i bilden i det valda bildfönstret. 
Du kan ange ett tidsintervall och markera bildområdena.
Anmärkning: Det går endast att söka efter rörelse i lokalt anslutna 
kameror.

Inspelning

Överför Överför video- och ljuddata till en cd-/dvd-enhet, en 
nätverksenhet eller en USB-enhet. Lagringen sker i Bosch 
Recording Station-format eller i ASF-format. 
Vid lagring av data i Bosch Recording Station-format kan 
dessutom Bosch Export Viewer lagras. För att installera Bosch 
Export Viewer krävs administratörsbehörighet. För att spela upp 
räcker det med användarbehörighet. Bosch Export Viewer 
fungerar på alla Windows XP- och Windows 7-system.
Överförda data i ASF-format kan spelas upp med 
standardprogramvara, t.ex. Windows Media Player.
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Visa överföringar Visar överförda data.

Visa inte överföringar Visar inte överförda data.

Autentisering Kontrollerar bilderna i alla kameror som visas i bildområdet för att 
se om några ändringar utförts i bilderna.
Du kan ange tidsintervallet eller markera det med 
positionsmarkören i tidslinjeområdet.

Sök efter tilläggsdata på 
kameror som visas

Söker efter tilläggsdata, t.ex. data från bankomater, i alla lagrade 
bilder på alla kameror i bildområdet.
Du kan ange tidsintervallet eller markera det med 
positionsmarkören i tidslinjeområdet.

Sök efter tilläggsdata på 
alla kameror

Söker efter tilläggsdata i alla lagrade bilder från lokala kameror 
eller kameror anslutna till nätverksfjärrenhet, t.ex. från 
bankomater.
Du kan ange tidsintervallet eller markera det med 
positionsmarkören i tidslinjeområdet.

Skydda inspelning Efter att du har valt visas en dialogruta. Där ska du ange en 
tidsperiod inom vilken de lagrade bilderna inte kan skrivas över 
automatiskt. Det går bara att skydda bilder för en hel dag.
Anmärkning:Den här funktionen finns på alla kameror som visas i 
bildområdet.

Inspelning: Upphäv 
skydd

Efter att du har valt visas en dialogruta. Där ska du ange en 
tidsperiod efter vilken de lagrade bildernas skrivskydd upphävs. 
Skrivskyddet kan bara upphävas för bilder för en hel dag.
Anmärkning:Den här funktionen finns på alla kameror som visas i 
bildområdet.

Radera inspelning Efter att du har valt visas en dialogruta. Där ska du ange en 
tidsperiod inom vilken de lagrade bilderna raderas. Det går bara 
att radera bilder för en hel dag.
Anmärkning:Den här funktionen finns på alla kameror som visas i 
bildområdet.

Visa

Symboler stora Visar symbolerna stora i enhetslistan. Om du vill visa symbolerna 
mindre väljer du kommandot på nytt.

Stort bildområde Förstorar bildområdet och förminskar händelsefältet. Om du vill 
förminska bildområdet väljer du kommandot på nytt.

Visa lokal tid Visar faktiskt inspelningsdatum och inspelningstiden för den 
enhet som kamerorna är anslutna till.

?

Hjälp Visar onlinehjälpen.

Info Visar systeminformation.
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2.3 Visningsalternativen
I visningsalternativen finns följande knappar: 

2.3.1 Knappar för live- och uppspelningsläge

2.3.2 Knapp för helbild 

2.3.3 Knappar för vyn

De enskilda knapparna visar hur många bildfönster som ska visas i bildområdet.

–  Bildförhållande 4:3
Vid de här knapparna delas bildområdet in i fem lika stora bildfönster.

–  Bildförhållande 4:3
Klicka på nedåtpilen om du vill visa de olika vyerna.

Anmärkning: Den senast använda vyn sparas i visningsalternativen.

–  Bildförhållande 16:9
Med den här knappen kan du välja bildområde för bredbildsvisning. Klicka på nedåtpilen 
om du vill visa de olika vyerna.

Anmärkning: Den senast använda vyn sparas i visningsalternativen.

I alla vyer som du valt har ett bildfönster valts ut. En gul ram visar urvalet. I det här 
bildfönstret visas t.ex. bilden på kameran som du dubbelklickat på i enhetslistan.
Siffran nere till höger på knapparna visar användaren hur ofta knapparna redan har klickats 
på. Siffran visar också vilka kameror som har valts eller vilka kameror som väljs när 
användaren klickar på den här knappen nästa gång.

Exempel:
Med 12 kameror och 2x 2-bildfönster innebär det följande:
Du kan klicka tre gånger på knappen så visas alla kameror.

Knapp för liveläge.

Knapp för uppspelningsläge.

Förstorar bildområdet till helbild.
Om du vill byta tillbaka till den ursprungliga vyn trycker du på Esc-knappen eller 
dubbelklickar på musens högerknapp.
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2.3.4 Knapp för kamerarond 

2.3.5 Knapp för till- och frånslagning av ljudet

Kamera 1 till 4 visas (siffran 1 står nere till höger på knappen).

Kamera 5 till 8 visas (siffran 2 står nere till höger på knappen).

Kamera 9 till 12 visas (siffran 3 står nere till höger på knappen)

Om du klickar på knappen öppnas en dialogruta. Ange tiden för när en kamera ska 
koppla om till nästa. Vid en kamerarond visas alla valda kameror i bildområdet 
efter varandra.
Anmärkning: Om du klickar på knappen igen avslutas kameraronden.

Ett klick på knappen sätter på eller stänger av ljudet.
Klicka på nedåtpilen om du vill ställa in ljudstyrkan.

Med volymreglaget kan du ställa in önskad ljudvolym.
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2.4 Enhetslistan
Enhetslistan syns till vänster på bildskärmen. Beroende på urvalet visas:
– konfigurerade kameror och/eller Bosch Recording Station-enheter
– Favoritvy
– Inkommande larm
– Visar sparade data (endast uppspelningsläge)

 Konfigurerade kameror och/eller Bosch Recording Station-enheter
Alla lokalt anslutna kameror visas i en lista.
Om fjärrenheter är konfigurerade visas dessa i en lista tillsammans med anslutna kameror.
Nätverksfjärrenhet ansluts automatiskt till det lokala systemet.

–  Bosch Recording Station (localhost eller Fjärrstation)
Högerklicka på symbolen när du vill utföra följande kommandon:

Anslut

Upprättar anslutning till Bosch Recording Station.

Koppla ned

Kopplar ned anslutningen till Bosch Recording Station. Anslutningen förblir bruten (även 
efter omstart) till dess fjärrenheten ansluts manuellt.

RAS-fjärrstationer måste också anslutas manuellt.

Konfiguration

Vid localhost: Öppnar standardkonfigurationen.

Vid fjärrenhet: Öppnar konfigurationen i fjärrläge.

Visa alla kameror

Visar alla kameror i Bosch Recording Station i bildområdet.

 Favoritvy
Sparade favoriter visas i en lista och kan hämtas genom att dubbelklicka på symbolen. Nya 
favoriter kan skapas.
Anmärkning: Favoriter innebär ett antal kameror som har grupperats och visas på ett särskilt 
sätt, t.ex. kamera 1 till 4 i 2x 2-bildfönstret.

 Inkommande larm
Symbolen blinkar röd när larm har inkommit till systemet. Den visas endast när larm finns i 
systemet.

 Visa sparade data (endast uppspelningsläge)
Symbolen visas endast om överförda data också visas.

Automatisk visning av larmkameror
Den automatiska visningen av larmkameror är konfigurerbar. 

Fliken  blinkar röd och larmkamerorna visas. En akustisk signal ljuder om den har 
konfigurerats.



14 sv | Användargränssnittet Bosch Recording Station

- | V1 | 2010.08 Bruksanvisning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Automatisk larminspelning
Inkommande larm kan spelas in automatiskt (standard) eller manuellt vid mottagaren. Valet 
sker i konfigurationen. I båda fallen spelas de kameror in som tilldelats larmet i enhetslistan. 
Inspelningen sker utan ljud.

Fliken  blinkar röd.

Förstora och förminska enhetslistan 
Klicka på listen mellan enhetslistan och styrnings- och statusfältet.

Anvisning:
Information om symboler som visas i enhetslistan finns i Sektion 4 Symbolöversikt.

Förminskar enhetslistan.

Förstorar enhetslistan.
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2.5 Bildområdet 
I mitten och till höger på bildskärmen visas det område där sparade bilder visas.
Utforma området som du vill ha det.

2.5.1 Utforma bildområdet

Definiera antal och placering av bildfönster i bildområdet 
I visningslistan kan du välja hur bildområdet ska se ut, d.v.s. antal bilder och placeringen av 
bildfönstrena (se Sektion 2.3.3 Knappar för vyn).

Placera enskilda kameror i bildområdet
När vyn har definierats kan du även bestämma vilka kameror som ska visas.
Följande möjligheter finns: 
– Placera med dubbelklick

Ett dubbelklick på en kamerasymbol i enhetslistan placerar bilden från denna kamera i 
det valda bildfönstret (fönstret med en gul ram).
Välj ett annat bildfönster genom att vänsterklicka på det. Ett dubbelklick på en annan 
kamerasymbol placerar kamerans bild i det nya bildfönstret.

– Placera med drag-och-släpp-funktionen
Dra kamerasymbolen från enhetslistan till ett bildfönster genom att hålla vänster 
musknapp nedtryckt. När du släpper musknappen visas kamerans bild i bildfönstret.

Anvisning:
I bildområdet kan varje kamera endast visas en gång.

Flytta kameror i bildområdet 
Om flera bilder visas samtidigt kan kamerorna flyttas i bildområdet.
Flytta markören till namnlisten i ett bildfönster och dra kameran till ett annat bildfönster 
genom att hålla vänster musknapp nedtryckt. När du släpper musknappen visas kamerans bild 
i bildfönstret.

Förstora och förminska bildområdet 
Klicka på listen under bildområdet.

Förminskar bildområdet.

Förstorar bildområdet.
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2.5.2 Bildfönstret
Beroende på vilken knapp som har valts i visningslistan för utformningen av bildområdet delas 
bildområdet in i ett eller flera bildfönster.

I Liveläget visar en gul ram och i Uppspelningsläget en blå ram att bildfönstret har valts. I det 
här bildfönstret visas t.ex. bilden på kameran som du dubbelklickat på i enhetslistan. Om 
kameran tilldelats en ljudkälla väljs även den. Om en användare har behörighet att visa rörliga 
bilder eller sparade bilder ger det även användaren behörighet att lyssna på en tillhörande 
ljudinspelning.
Varje bildfönster har, förutom själva kamerabilden, en namnlist med information och knappar 
till bilden samt en zoomfunktion.

Bildfönstrets namnlist 
Namnlisten innehåller 
– en symbol som beskriver kameratypen (se Sektion 4 Symbolöversikt)
– namnet på kameran 
– en symbol som visar om det finns en ljudkälla till bilden

: Kamera med ljudkälla / ljudupptagning

– en symbol, vilkens rörelse indikeras i den känsliga delen av bilden (i liveläge)

: Systemet identifierar rörelse i den känsliga delen av bilden. Visningen sker endast 
när kamerans sensorfunktion aktiverats vid konfigurationen.

– knappar för att förstora, förminska och avmarkera bilden

: Bildfönstret förstoras till bildområdets storlek.

: Bildfönstret förminskas till ursprunglig storlek.

: Avaktivera kameran. Ingen kamerabild. Bildfönstret är blått.
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Bildfönstrets zoomfunktion
Varje bildfönster har en egen zoomfunktion. Flytta markören i ett bildfönster. Markörens 
utseende ändras då från en pil till ett förstoringsglas.

Zooma med fasta kameror:
Vänsterklicka eller vrid mushjulet. Bilden zoomas digitalt. För att visa att en bild 
zoomats visas ett förstoringsglas i bildfönstrets nedre högra hörn. 
Högerklicka eller vrid mushjulet. Bilden återställs till ursprunglig storlek. 
Förstoringsglaset i bildfönstrets nedre högra hörn försvinner.
Anmärkning: Den punkt där förstoringsglaset befinner sig är den plats som 
zoomas.

Zoom hos domekameror och vrid-/lutningsbara kameror (endast i liveläge):
Domkameror och rörliga kameror kan zoomas i bildfönstret med hjälp av den 
egna styrfunktionen. Flytta markören till mitten av bildfönstret tills ett 
förstoringsglas med plus- eller minustecken visas. Om du vänsterklickar eller 
vrider på mushjulet förstoras eller förminskas området.
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2.6 Styr- och statusfältet (endast i liveläge)
 Styr- och statusfältet befinner sig på bildskärmens vänstra sida. Beroende på vad som valts 
visas följande:

2.6.1 Styrningsfält för domkameror och rörliga kameror

När fliken  har valts visas styrningsfältet för domkameror och rörliga kameror. 
Styrningsfältet är aktivt först när en domkamera eller rörlig kamera visas i det valda 
bildfönstret. Om du drar över enskilda element med markören markeras de optiskt.
Om ingen domkamera eller rörlig kamera har valts är styrningsfältet avaktiverat.

Styrningsfältet för domkameror och rörliga kameror visas (se 
Sektion 2.6.1 Styrningsfält för domkameror och rörliga kameror).

Konfigurerade relän visas (se Sektion 2.6.2 Visa relän).

Konfigurerade larmingångar visas (se Sektion 2.6.3 Visa larmingångar).

Direkt, tidsförskjuten bildåtergivning (direktuppspelning) startas (se 
Sektion 2.6.4 Direkt, tidsförskjuten bildåtergivning (Instant Playback)).

 

Vrider kameran åt vänster/höger.

 
Vrider kameran uppåt/nedåt.

Vrider kameran i alla riktningar. Flytta markören till symbolen och dra 
symbolen med vänster musknapp nedtryckt i den riktning som 
kameran ska vridas.

 

Förminska bildvinkeln (Tele) / förstora bildvinkeln (Vidvinkel)

 

Fjärrfokus/närfokus (skärpeinställning)

 

Stäng bländare/öppna bländare

Ställ in vrid-, lutnings- och zoomhastighet.
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Anvisning:
Styrningen kan även göras i bildfönstret.

2.6.2 Visa relän

När du valt fliken  visas alla lokalt konfigurerade relän och deras status.
Om fjärrenheter har konfigurerats visas ett urvalsfält i det nedre området. Klicka på nedåtpilen 
och välj en fjärrenhet, så visas en lista över anslutna reläer.

Relän kan aktiveras eller avaktiveras så här:
– Dubbelklicka på reläsysmbolen  
eller
– högerklicka och välj kommandot Aktivera eller Avaktivera

2.6.3 Visa larmingångar

När fliken  har valts visas alla lokalt konfigurerade larmingångar och deras status.
Om fjärrstationer har konfigurerats visas ett urvalsfält. Klicka på nedåtpilen och välj en 
fjärrstation, så visas en lista över anslutna larmingångar.

(vänster)

Inställda kamerapositioner kan hämtas. Klicka på uppåtpilen och gör 
ditt urval.

(höger)

Sparade kamerakommandon kan hämtas. Klicka på uppåtpilen och gör 
ditt urval.

Relät är avaktiverat.

Relät är aktiverat.
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Anvisning:
Larmsimuleringsingångar kan aktiveras/avaktiveras genom att dubbelklicka eller högerklicka.

2.6.4 Direkt, tidsförskjuten bildåtergivning (Instant Playback)

När fliken  har valts spelas de bilder upp som sparats i den valda kameran tidsförskjutet 
som rörlig bild. Då kan du se kamerans rörliga bild och den sparade bilden från kameran i t.ex. 
30 sekunder. Uppspelningen sker i realtid. Tidsförskjutningen ställs in i konfigurationen.

Bild i styrnings- och 
statusfältet 

Förstorad visning

Namnet på kameran.

Förstorar bilden. Bilden visas i ett fönster som kan flyttas och 
förändras i storlek. 

Förminskar bilden (symbolen befinner sig i det övre högra hörnet 
av den förstorade bilden).

Uppspelning bakåt (realtid)

Enstaka bild tillbaka

Paus

Enstaka bild framåt
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Anvisning:
I fönstret med den direkta, tidsförskjutna bildåtergivningen visas en svart bild när en kamera 
inte skickar några bilder.

Uppspelning framåt (realtid)

Reglage för att ändra uppspelningshastighet vid förstorad bild. 
Symbolförklaringar finns i Sektion 2.8.9 Ändra 
uppspelningshastigheten.

Tidpunkt för uppspelning.
I den förstorade bilden kan du starta uppspelningen vid en valfri 
tidpunkt. Klicka på dag, månad, år, timme, minut, sekund och 
ange önskad tidpunkt. Bekräfta uppgifterna med Enter. 
Bilden för tidpunkten visas.

Uppspelning från den konfigurerade tidpunkten. Det inställda 
värdet i konfigurationen används, t.ex. kan uppspelning ske med 
30 sekunders tidsförskjutning till den rörliga bilden.
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2.7 Händelsefältet
Händelsefältet befinner sig direkt under bildområdet.
Händelsefältet innehåller:
– en händelselista
– en knapp för filtrering av resultaten
– en knapp för visning av loggboken

Förminska eller förstora händelsefältet 
I ett förminskat händelsefält omfattar händelselistan endast ett meddelande.

2.7.1 Händelselistan
I händelsefältet införs de 100 senaste händelserna i en händelselista. Om listan innehåller fler 
poster än vad som kan visas på bildskärmen kan du bläddra uppåt och nedåt i listan med 
mushjulet eller med listen på höger sida.

Sortera listan
Posterna visas med Kategori, Typ, Datum och Meddelande. Du kan även sortera efter de här 
kriterierna.
Vänsterklicka på ett fält i namnlisten, t.ex. Kategori. På höger sida i fältet visas en pil.

En pil i ett fält i namnlisten visar att posterna sorterats efter detta kriterium. Pilen pekar uppåt 
eller nedåt vilket visar om kolumnen sorterats i stigande eller fallande ordning. Genom att 
klicka på musen kan du växla mellan stigande och fallande sortering.

Ändra kolumnernas ordningsföljd
Dra ett fält i namnlisten till önskad plats i namnlisten genom att hålla vänster musknapp 
nedtryckt. När musknappen släpps infogas det valda fältet på platsen.

Anpassa kolumnbredden
Klicka på skiljelinjen mellan kolumnerna tills det visas ett kryss med pilspetsar åt höger och 
vänster. Dra krysset åt höger eller vänster med vänster musknapp nedtryckt. Då ändras 
kolumnbredden.

2.7.2 Knapp för filtrering av händelser
Om du vill få en snabbare överblick över särskilda händelser kan du filtrera listan efter 
bestämda kriterier, t.ex. start- och nedstängningsförlopp, ingångar, kameror osv. Efter 
filtreringen visas endast händelser med dessa kriterier.

Förminskar bildområdet och förstorar händelsefältet.

Förstorar bildområdet och förminskar händelsefältet.

Kolumnen har sorterats stigande.
Anmärkning: De senaste händelserna visas längst upp i listan i kolumnen Datum 
endast vid stigande sortering.

Kolumnen har sorterats fallande.

Om du drar åt höger eller vänster ändras kolumnbredden.

Hämtar dialogrutan för filtrering.
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2.7.3 Knapp för visning av loggboken
Med den här funktionen kan man söka efter särskilda händelser i det lokala systemet eller en 
fjärrenhet, t.ex. start- och nedstängningsförlopp, systemmeddelanden och backupförlopp. 
Loggboken omfattar upp till 250 000 poster.

Hämtar loggboken.
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2.8 Tidslinjeområdet
Tidslinjeområdet är uppdelat så här:

1 Flik för att välja om en kameralista med tidslinje eller en lista över sökresultat ska 
visas (se Sektion 2.8.1 Kameralista med tidslinje/lista över sökresultat).

2 Kameralista med tidslinje eller lista över sökresultat (se Sektion 2.8.2 Kameralista med 
tidslinje och Sektion 2.8.3 Lista över sökresultat)

3 Skala för tidslinjen (månad, dag osv.) eller namnlist för sökresultaten 
(se Sektion 2.8.4 Skala för tidslinjen/namnlist för sökresultaten)

4 Datum och klockslag för den valda bilden (se Sektion 2.8.5 Datum och tid)

5 Välj tidigare/nästa händelse (se Sektion 2.8.6 Söka efter tidigare/nästa händelse)

6 Inspelningsknappar för uppspelning av sparade bildsekvenser 
(se Sektion 2.8.7 Inspelningsknappar)

7 Hastighetsreglage för ändring av uppspelningshastigheten (se Sektion 2.8.9 Ändra 
uppspelningshastigheten)

8 Förminska/förstora tidslinjeområdet (se Sektion 2.8.8 Förminska/förstora 
tidslinjeområdet)

9 Knapp för sökfunktion (se Sektion 2.8.10 Hämta sökfunktioner)

10 Knapp för överföring av data (se Sektion 2.8.11 Överföra bilddata)
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2.8.1 Kameralista med tidslinje/lista över sökresultat
Visningen i det här området är beroende av om fliken har valts för att visa kameralistan med 
tidslinje eller om det valts för att visa sökresultat.

2.8.2 Kameralista med tidslinje

(fliken  måste ha valts)
En kameralista med tidslinje visas för varje kamera som finns i bildområdet.
Tidslinjen innehåller följande information:

Förutom information om typ av inspelning samt data, är det möjligt att i tidslinjen ange ett 
tidsintervall eller en tidpunkt.

Välj ett tidsintervall med tidslinjens positionsmarkör 

(fliken  måste ha valts)
Med hjälp av positionsmarkören kan du välja ett tidsintervall i tidslinjen.
Det valet behövs vid följande åtgärder:
– Söka efter rörelse (se Sektion 3.11 Sök efter rörelse)
– Söka efter tilläggsdata (se Sektion 3.12 Sök efter tilläggsdata)
– Överföra filer (se Sektion 3.15 Överföra filer)
– Autentisering av bilder från flera kameror (se Sektion 3.13 Autentisering av bilder från flera 

kameror)
– Skydda inspelning (se Sektion 3.17 Skydda inspelning)
– Upphäva inspelningsskydd (se Sektion 3.18 Inspelning: Upphäv skydd)
– Radera inspelning (se Sektion 3.19 Radera inspelning)

Flytta markören till det nedre fästet på positionsmarkören och dra den till önskat tidsintervall.

Visar en kameralista med tidslinje för varje kamera som finns i bildområdet.

Visar en lista över sökresultat.
Först efter en sökning får du tillgång till registerkortet där tillgängliga sökresultat 
visas.

Larminspelning röd

Inspelning av rörelse gul

Kontinuerlig inspelning blå

videosignal saknas svart 

skyddade data streckad

ljuddata tillgängliga tunn grön linje ovanför tidslinjen

Ingen inspelning ljusblå



26 sv | Användargränssnittet Bosch Recording Station

- | V1 | 2010.08 Bruksanvisning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Välj en tidpunkt med tidslinjens positionsmarkör 

(fliken  måste ha valts)
Med positionsmarkören kan du komma till en bestämd tidpunkt i tidslinjen.

Flytta markören till det övre fästet på positionsmarkören och dra den till önskad tidpunkt. I 
bildområdet visas de bilder som hittats.

Anvisning:
Om du vänsterklickar på tidslinjen placeras positionsmarkören på den platsen.

2.8.3 Lista över sökresultat 

(fliken  måste ha valts)
När sökningen utförts får du en lista över sökresultaten. Om du dubbelklickar på ett 
sökresultat visas bildsekvensen i det valda bildfönstret.
Om du vänsterklickar väljs posten. Den valda posten kan överföras till ett datamedium (se 
Sektion 3.15 Överföra filer).

2.8.4 Skala för tidslinjen/namnlist för sökresultaten
Visningen i det här området är beroende av om fliken har valts för att visa kameralistan med 
tidslinje eller om det valts för att visa sökresultat.

Ändra skalan på tidslinjen 

(fliken  måste ha valts)
Det finns fyra olika skalor - 1 månad, 1 dag, 4 timmar och 15 minuter.

Klicka på nedåtpilen (till vänster) och välj en skala.
Navigera i tidslinjen (fram och tillbaka):
– Använd pilarna till vänster och höger
eller
– Placera markören på linjen och bläddra med mushjulet.

Namnlisten för sökresultat 

(fliken  måste ha valts)

Sökresultaten kan sorteras. Kolumnbredden och kolumnernas ordningsföljd kan ändras.

2.8.5 Datum och tid
Det går att söka efter de lagrade bilderna per datum och klockslag (se Sektion 3.9 Sök efter 
datum och klockslag).
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2.8.6 Söka efter tidigare/nästa händelse
Använd pilknappen för att hoppa till nästa eller tidigare lagrade händelse i kameran som visas 
(se Sektion 3.10 Sök efter händelser).

Följande händelser finns att välja på:
– Larm
– Rörelse
– Videobortfall
– Varaktighetsinspelning
– Skyddat

2.8.7 Inspelningsknappar
Inspelningsknapparna används vid uppspelning av sparade bildsekvenser. Vid flerbildsvisning 
sker uppspelningen tidssynkroniserat i alla bildfönster. Om en användare har behörighet att 
visa sparade bilder innefattas även behörighet att lyssna på en tillhörande ljudinspelning.

Tidslinjens positionsmarkör placeras i mitten.

Visar datumet för det valda bildfönstret. 

1 Gå till inspelningens början

2 Uppspelning bakåt i realtid eller med ändrad hastighet. Hastigheten ställs in med 
hjälp av hastighetsreglaget.
Anmärkning: Den här funktionen är inte tillgänglig när mer än 4 kameror visas i 
bildområdet.

3 Enstaka bild bakåt
Anmärkning: Den här funktionen är inte tillgänglig när mer än 4 kameror visas i 
bildområdet.

4 Paus

5 Enstaka bild framåt

6 Uppspelning framåt i realtid eller med ändrad hastighet. Hastigheten ställs in med 
hjälp av hastighetsreglaget.
Anmärkning: Ljuduppspelning fungerar endast i realtidsläget.

7 Gå till inspelningens slut.
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2.8.8 Förminska/förstora tidslinjeområdet
Klicka på listen ovanför tidslinjeområdet.

Om tidslinjeområdet är förminskat visas de sparade händelserna för kamerorna på en enda 
tidslinje. Händelser som överlappar varandra visas med följande prioritet: 

2.8.9 Ändra uppspelningshastigheten
Om du vill minska uppspelningshastigheten drar du reglaget till vänster genom att hålla 
vänster musknapp nedtryckt. Dra reglaget åt höger om du vill höja hastigheten.
Uppspelningshastigheten kan också ändras genom att vrida mushjulet. Muspekaren måste då 
befinna sig direkt över skjutreglagelisten.

2.8.10 Hämta sökfunktioner

Sökresultaten visas i det nedre bildskärmsområdet. Ytterligare en flik  visas i den nedre 
högra kanten av bildskärmen. 

Förminskar bildområdet och förstorar tidslinjeområdet.

Förstorar bildområdet och förminskar tidslinjeområdet.

Prioritet 1 Ingen kamerasignal

Prioritet 2 Larminspelning

Prioritet 3 Inspelning av rörelse

Prioritet 4 Varaktighetsinspelning

Prioritet 5 Ingen inspelning

Spela upp med en sextondel av inspelningshastigheten 

1/8 Spela upp med en åttondel av inspelningshastigheten 

1/4 Spela upp med en fjärdedel av inspelningshastigheten 

1/2 Spela upp med halva inspelningshastigheten 

1 Uppspelningshastighet samma som inspelningshastighet

2 Spela upp med dubbel inspelningshastighet 

4 Spela upp med fyra gånger inspelningshastighet 

8 Spela upp med åtta gånger inspelningshastighet

Spela upp från I-Frames (maximal uppspelningshastighet)

Om du klickar på nedpilen kan du välja följande sökfunktioner.

Sök efter 
rörelse

Öppnar en dialogruta. Med Sök efter rörelse kan du undersöka om det finns 
någon rörelse i bilden i det valda bildfönstret (se Sektion 3.11 Sök efter 
rörelse).

Sök angivna 
kameror

Söker efter tilläggsdata, t.ex. data från bankomater, i alla lagrade bilder på 
alla kameror i bildområdet (se Sektion 3.12 Sök efter tilläggsdata).

Sök alla 
kameror

Söker efter tilläggsdata, t.ex. data från bankomater, i alla lagrade bilder på 
alla lokala kameror och alla kameror som är anslutna via 
nätverksfjärrstationer (se Sektion 3.12 Sök efter tilläggsdata).
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2.8.11 Överföra bilddata 

Överför video- och ljuddata till en cd-/dvd-enhet, en nätverksenhet eller en USB-
enhet. Lagringen sker i Bosch Recording Station-format eller i ASF-format. 
Vid lagring av data i Bosch Recording Station-format kan dessutom Bosch Export 
Viewer lagras. För att installera Bosch Export Viewer krävs 
administratörsbehörighet. För att spela upp räcker det med användarbehörighet.
Överförda data i ASF-format kan spelas upp med standardprogramvara, t.ex. 
Windows Media Player.
Enskilda sökresultat och valda tidsintervall kan överföras.
Anmärkning: Det är alltid endast en sökpost som kan exporteras. Om flera poster 
ska exporteras måste kommandot upprepas.
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3 Hantering

3.1 Visa inkommande larm
Inkommande larm från kameror kan visas automatiskt eller inte automatiskt.

3.1.1 Visa inte inkommande larm automatiskt

I användargränssnittet >  eller 

Vid inkommande larm infogas en röd blinkande flik  i enhetslistan. En akustisk signal 
ljuder om den har konfigurerats.
1. Välj fliken. De kameror eller fjärrenheter som larmet berör visas i en lista. Den akustiska 

signalen stängs av.
2. Om du dubbelklickar på kamerasymbolen visas bilden i det valda fönstret i bildområdet. 

Med dra-och-släpp-funktionen kan bilden visas i ett valfritt fönster.
3. Med ett högerklick på fjärrenhetens symbol kan larmet kvitteras, raderas eller så visas 

alla kameror som larmet berör.

Anvisning:
De inkommande larmen sparas i loggboken.

3.1.2 Visa inkommande larm automatiskt

I användargränssnittet >  eller 

Vid inkommande larm infogas en röd blinkande flik  i enhetslistan. De kameror eller 
fjärrenheter som larmet berör visas i enhetslistan och bilderna visas automatiskt. En akustisk 
signal ljuder om den har konfigurerats.
 Med ett högerklick på fjärrenhetens symbol kan larmet kvitteras, raderas eller så visas 

alla kameror som larmet berör.

Anvisning:
Den automatiska visningen av inkommande larm i live- och uppspelningsläget måste 
konfigureras.
De inkommande larmen sparas i loggboken.

Kvittera larm Kvitterar larmet. Flikens blinkande övergår till ett fast tillstånd.

Radera larm Raderar fjärrstationen från enhetslistan.

Visa alla larm Visar alla larm i bildområdet. Den bästa visningstypen väljs automatiskt 
av systemet.

Kvittera larm Kvitterar larmet. Flikens blinkande övergår till ett fast tillstånd.

Radera larm Raderar fjärrstationen från enhetslistan.

Visa alla larm Visar alla larm i bildområdet. Den bästa visningstypen väljs automatiskt 
av systemet.
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3.2 Automatisk larminspelning

I användargränssnittet >  eller 
Inkommande larm kan spelas in automatiskt (standard) eller manuellt vid mottagaren. Valet 
sker i konfigurationen. I båda fallen spelas de kameror in som tilldelats larmet i enhetslistan. 
Inspelningen sker utan ljud.

Fliken  blinkar röd. En akustisk signal ljuder om den har konfigurerats.

1. Klicka på fliken . De kameror eller fjärrenheter som larmet berör visas i en lista. 
Den akustiska signalen stängs av.

Knappen för larminspelning  visas.

2. Klicka på symbolen , om du vill stoppa larminspelningen.

Anvisning:
– Larminspelningen avslutas så snart larmet raderats.
– Knappen för larminspelning visas direkt när inkommande larm visas automatiskt (se 

Sektion 3.1.2 Visa inkommande larm automatiskt).

3.3 Skapa/ändra favoriter

I användargränssnittet >  eller 
Favoriter innebär ett antal kameror som har grupperats i kameragrupper för att få en bättre 
översikt, t.ex. har kamera 1 till 4 i 2x 2-bildfönstret grupperats som favoriten Ingångsområde. 
Favoriterna är tillgängliga i live- och uppspelningsläget.

Så här skapar du en ny favorit:
1. Välj en vy bland visningsalternativen (se Sektion 2.3.3 Knappar för vyn).

2. Dra och släpp en kamera från enhetslistan till ett bildfönster. Upprepa detta tills alla 
kameror som behövs har infogats i de enskilda bildfönstren. 
Anmärkning: När du väljer en favorit visas den rörliga bilden från kameran i liveläget och 
den sparade bilden från kameran i uppspelningsläget.

3. Klicka på fliken . Då visas listan med favoriter.
4. Högerklicka i enhetslistan. Välj kommandot Ny favorit.
5. Ange namnet på favoriten i dialogrutan och klicka på OK. De kameror och den vy som 

valts sparas under namnet och kan sedan hämtas igen.

Larminspelningen stoppas.
Klicka på knappen om du vill starta larminspelningen.

Larminspelningen startas.
Klicka på knappen om du vill stoppa larminspelningen.
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Hämta en favorit

1. Klicka på fliken . Då visas alla sparade favoriter.
2. Dubbelklicka på favoriten eller högerklicka på den och välj kommandot Hämta. 

Inställningarna för favoriten visas då i bildområdet.

Ändra en favorit
1. Dubbelklicka på den favorit du vill ändra.
2. Utför ändringarna av t.ex. bilduppdelning eller kameror.
3. Placera markören på favoritens namn och högerklicka. Välj kommandot Spara favorit.

Ändra namn på en favorit
1. Klicka på favoritsymbolen.
2. Placera markören på favoritens namn och högerklicka. Välj kommandot Byt namn.
3. Ange namnet på favoriten i dialogrutan och klicka på OK.

Ändra favoriternas ordningsföljd
 Dra favoriten med vänster musknapp nedtryckt till önskad position och släpp 

musknappen.
Då infogas favoriten på den positionen.

Radera en favorit
1. Klicka på favoritsymbolen.
2. Högerklicka på favoritens namn. Välj kommandot Radera.

3.4 Visa loggboken

I användargränssnittet >  eller  > Meny System > Loggbok
Med den här funktionen kan särskilda lokala händelser eller händelser i en fjärrstation visas.
1. I Live-läge:

– Välj menyn System > Loggbok.
eller

– Klicka på symbolen  under bildområdet.
I uppspelningsläge:

Välj menyn System > Loggbok.

2. Välj i Fjärrstation de enheter där du vill söka efter särskilda händelser.
3. Ange tidsintervall i Tidsperiod.
4. Välj i Händelser de händelser som ska sökas efter i tidsintervallet. 

Exempel på händelser som kan väljas: Start- och nedstängningsförlopp, inloggnings- och 
utloggningsförlopp, ingångar, kameror, systemmeddelanden och överföringsförlopp.

5. Klicka på Sök. Sökresultaten visas i en lista i det nedre området i dialogrutan. 
Händelserna kan sorteras vid behov. Kolumnbredden kan anpassas. Maximalt 
1000 poster visas.

6. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut loggboken.
Anmärkning: Om du vill spara sökresultaten väljer du skrivarnamnet Fax i 
utskriftsdialogen och aktiverar Skriv till fil. Bekräfta med OK. Filen lagras under 
C:\Program Files\Bosch Recording Station. Filen kan öppnas med programmet Windows 
Visningsprogram för bilder och fax.
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Sortera listan
Posterna visas med Kategori, Typ, Datum och Meddelande. Du kan även sortera efter de här 
kriterierna.
Vänsterklicka på ett fält i namnlisten, t.ex. Kategori. På höger sida i fältet visas en pil.

En pil i ett fält i namnlisten visar att posterna sorterats efter detta kriterium. Pilen pekar uppåt 
eller nedåt vilket visar om kolumnen sorterats i stigande eller fallande ordning. Genom att 
klicka på musen kan du växla mellan stigande och fallande sortering.

Ändra kolumnernas ordningsföljd
Dra ett fält i namnlisten till önskad plats i namnlisten genom att hålla vänster musknapp 
nedtryckt. När musknappen släpps infogas det valda fältet på platsen.

Anpassa kolumnbredden
Klicka på skiljelinjen mellan kolumnerna tills det visas ett kryss med pilspetsar åt höger och 
vänster. Dra krysset åt höger eller vänster med vänster musknapp nedtryckt. Då ändras 
kolumnbredden.

3.5 Starta/avsluta kamerarond 

I användargränssnittet >  eller  > 
Vid en kamerarond visas alla valda kameror i bildområdet efter varandra. Visningen sker i 1-
bildsläge.

1. Klicka på symbolen  i visningsalternativen om du vill starta kameraronden.
2. Ange i Tidsintervall i sekunder hur lång tid det ska gå innan en kamera ska bytas till 

nästa.
3. Klicka på OK. Kameraronden startas.

4. Om du vill avsluta kameraronden klickar du på nytt på symbolen .

3.6 Logga ut/byta användare 

I användargränssnittet >  eller > Meny System > Logga ut/Byt 
användare
1. Välj menyn System > Logga ut/Byt användare.
2. Ange namn och lösenord för den nya användaren.
3. Klicka på OK.

Kolumnen har sorterats stigande.
Anmärkning: De senaste händelserna visas längst upp i listan i kolumnen Datum 
endast vid stigande sortering.

Kolumnen har sorterats fallande.

Om du drar åt höger eller vänster ändras 
kolumnbredden.
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3.7 Filtrera händelselista

I användargränssnittet >  > Symbol 
I händelsefältet införs de 100 senaste händelserna i en händelselista. Listan innefattar 
händelser som skett sedan den senaste inloggningen.
Om du vill visa endast vissa händelser kan händelselistan filtreras efter kriterierna nedan.

1. Klicka på symbolen  under bildområdet. En dialogruta öppnas.
2. Välj kriterier.
3. Klicka på OK.

Sortera listan
Posterna visas med Kategori, Typ, Datum och Meddelande. Du kan även sortera efter de här 
kriterierna.
Vänsterklicka på ett fält i namnlisten, t.ex. Kategori. På höger sida i fältet visas en pil.

En pil i ett fält i namnlisten visar att posterna sorterats efter detta kriterium. Pilen pekar uppåt 
eller nedåt vilket visar om kolumnen sorterats i stigande eller fallande ordning. Genom att 
klicka på musen kan du växla mellan stigande och fallande sortering.

Ändra kolumnernas ordningsföljd
Dra ett fält i namnlisten till önskad plats i namnlisten genom att hålla vänster musknapp 
nedtryckt. När musknappen släpps infogas det valda fältet på platsen.

Anpassa kolumnbredden
Klicka på skiljelinjen mellan kolumnerna tills det visas ett kryss med pilspetsar åt höger och 
vänster. Dra krysset åt höger eller vänster med vänster musknapp nedtryckt. Då ändras 
kolumnbredden.

Kolumnen har sorterats stigande.
Anmärkning: De senaste händelserna visas längst upp i listan i kolumnen Datum 
endast vid stigande sortering.

Kolumnen har sorterats fallande.

Om du drar åt höger eller vänster ändras kolumnbredden.
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3.8 Zooma/styr domkameror och rörliga kameror

I användargränssnittet > 
Du kan zooma och styra både från styrnings- och statusfältet och direkt i bildfönstret.

Styr/zooma i styrnings- och statusfältet 
1. Välj bildfönstret för den kamera som du vill zooma eller styra. Bildfönstret visas med en 

gul ram.

2. Klicka i styrnings- och statusfältet på fliken . Styrningsfältet för domkameror och 
rörliga kameror visas.

3. Klicka på de olika styrelementen för att zooma, vrida osv.

 

Vrider kameran åt vänster/höger.

 
Vrider kameran uppåt/nedåt.

Vrider kameran i alla riktningar. Flytta markören till symbolen och dra 
symbolen med vänster musknapp nedtryckt i den riktning som 
kameran ska vridas.

 

Förminska bildvinkeln (Tele) / förstora bildvinkeln (Vidvinkel)

 

Fjärrfokus/närfokus (skärpeinställning)

 

Stäng bländare/öppna bländare

Ställ in vrid-, lutnings- och zoomhastighet.

(vänster)

Inställda kamerapositioner kan hämtas. Klicka på uppåtpilen och gör 
ditt urval.

(höger)

Sparade kamerakommandon kan hämtas. Klicka på uppåtpilen och gör 
ditt urval.
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Styra/zooma i bildfönstret 
1. Flytta markören till bildfönstret för en domkamera eller rörlig kamera. Då ändras 

markörens utseende.

2. Högerklicka på bildfönstret när du vill utföra följande kommandon:
– Närfokus/fjärrfokus
– stänga/öppna bländare
– hämta sparade positioner
– hämta sparade makron

Anvisning:
Den digitala zoomfunktionen är inte tillgänglig för domkameror och rörliga kameror.

3.9 Sök efter datum och klockslag

I användargränssnittet > 
Det går att söka efter de lagrade bilderna per datum och klockslag.

Gör så här:
1. Välj poster för datum och klockslag med markören och ange uppgifterna.
2. Tryck på Enter.

Bilderna visas i bildområdet.

3.10 Sök efter händelser

I användargränssnittet >  > 
Använd pilknapparna för att hoppa till nästa eller tidigare lagrade händelse i kamerorna som 
visas.

Gör så här:
1. Klicka på nedåtpilen bredvid urvalsfältet och välj en händelse. Händelserna Larm, 

Rörelse, Videobortfall, Varaktighetsinspelning och Skyddat kan väljas.

Med pilknapparna kan du vrida kameran i önskad riktning. Håll vänster 
musknapp nedtryckt.

Vrid åt vänster/höger.
osv.
Anmärkning: Ju närmare bildkanten du klickar, desto snabbare 
flyttas kameran.

Förstora bildvinkeln (vidvinkel)/förminska bildvinkeln (tele)
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2. Klicka på pilen  om du vill hoppa till föregående händelse.
eller

Klicka på pilen  om du vill hoppa till nästa händelse.

Bilderna visas i bildområdet.

Anvisning:
Vid händelserna Larm, Rörelse, Videobortfall, Varaktighetsinspelning och Skyddat hoppar 
systemet till nästa eller föregående händelse. Vid händelsen Rörelse hoppar systemet till 
nästa eller föregående bild med rörelseinformation.

3.11 Sök efter rörelse

I användargränssnittet >  > Meny Utvalt bildfönster > Sök efter rörelse
Du kan undersöka om det finns någon rörelse i bilden i det valda bildfönstret . Sökning efter 
rörelse är endast möjlig på lokalt anslutna kameror och inte på IP-kameror.
1. Välj bildfönstret för den kamera i vars bilder du vill söka efter rörelse. Bildfönstret visas 

med en gul ram.
2. Markera tidsintervallet på tidslinjen med positionsmarkören.

3. Välj menyn Utvalt bildfönster > Sök efter rörelse eller klicka på symbolen  under 
bildområdet.

4. I fälten från och till överförs det aktuella värdet från tidslinjens positionsmarkör för start- 
och sluttid samt för datumet. Om du vill anpassa tidsintervallet klickar du nedåt på pilen 
bredvid fälten från och till och väljer datum och klockslag.

5. Välj Visa rutsystem. Ett rutsystem läggs över bilden. Varje cell i rutsystemet kan 
användas för sökning.

6. Välj ut de celler som du vill söka efter rörelse i. Cellerna väljer du genom att klicka med 
musen eller genom att markera ett område med vänster musknapp nedtryckt.

Valda ytor:
– Vänsterklicka
eller
– Markera en yta med vänster musknapp nedtryckt 
Vid markören visas ett plustecken som indikerar att området 
valts och utvärderas vid sökningen.
Anmärkning: De ytor som valts för sökning visas streckat.
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7. Klicka på OK. Sökresultaten visas i en lista i tidslinjeområdet.

3.12 Sök efter tilläggsdata

I användargränssnittet >  > Meny Inspelning > Sök efter tilläggsdata på kameror 
som visas 
eller 

I användargränssnittet >  > Meny Inspelning > Sök efter tilläggsdata på alla 
kameror
Här kan du söka efter tilläggsdata i alla kameror som visas i bildområdet eller alla anslutna 
kameror.
Sök efter tillsatsdata:
1. Markera tidsintervallet på tidslinjen med positionsmarkören.
2. Välj menyn Inspelning > Sök efter tilläggsdata på kameror som visas eller Inspelning > 

Sök efter tilläggsdata på alla kameror eller klicka på symbolen  under bildområdet.
3. I fälten från och till överförs det aktuella värdet från tidslinjens positionsmarkör för start- 

och sluttid samt för datumet. Om du vill anpassa tidsintervallet klickar du nedåt på pilen 
bredvid fälten från och till och väljer datum och klockslag.

4. Välj de kriterier du vill söka efter.
5. Klicka på OK. Sökresultaten visas i en lista.

Anvisning:
Anslutna bankomater och entréläsare överför fast angivna data till DiBos-systemet via ett RS 
232-gränssnitt till Bosch Recording Station. Det är också möjligt att konfigurera fritt 
definierade data över virtuella larmingångar.
Sparade tilläggsdata är:
– Bankomat (beroende på bankomatprotokoll)

– Bankkod
– Belopp
– Datum/Tid
– Transaktionsnummer
– Kontonummer (eller kreditkortsnummer)

– Data för entréläsare
– Bankkod
– Kontonummer (eller kreditkortsnummer)

Ej valda ytor:
– Högerklicka 
eller
– Markera en yta med höger musknapp nedtryckt 
Vid markören visas ett minustecken som indikerar att 
området valts och utvärderas vid sökningen.
Anmärkning: De ytor som uteslutits från sökningen visas inte 
streckat.
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– Data för en POS-server/ ATM/POS-Bridge
Dataströmmens enskilda datafält kan sparas som tilläggsdata, t.ex. datum, tid, 
enhetsnummer.

– Fritt definierbara data
Bestämningen sker i konfigurationen.

3.13 Autentisering av bilder från flera kameror 

I användargränssnittet >  > Meny Inspelning > Autentisering
De inspelade bilderna kan undersökas vad gäller förändringar. Undersökningen utförs på 
bilderna i de kameror som visas i bildområdet.
1. Markera tidsintervallet på tidslinjen med positionsmarkören.
2. Välj menyn Inspelning > Autentisering.
3. I fälten från och till överförs det aktuella värdet från tidslinjens positionsmarkör för start- 

och sluttid samt för datumet. Om du vill anpassa tidsintervallet klickar du nedåt på pilen 
bredvid fälten från och till och väljer datum och klockslag.

4. Klicka på Starta om du vill starta autentiseringen.

3.14 Autentisering av en enskild bild 

I användargränssnittet >  > Meny Utvalt bildfönster > Autentisera
Bilden i det valda bildfönstret kontrolleras för att se om någon ändring utförts. Det är endast 
bilden som visas som kontrolleras.
1. Välj bildfönstret för den kamera vars bild du vill kontrollera.
2. Klicka på menyn Utvalt bildfönster > Autentisera. Ett meddelande visas som talar om 

huruvida bilden ändrats.

3.15 Överföra filer

I användargränssnittet >  > Symbol 
Överför video- och ljuddata till en cd-/dvd-enhet, en nätverksenhet eller en USB-enhet. 
Lagringen sker i Bosch Recording Station-format eller i ASF-format. 
Vid lagring av data i Bosch Recording Station-format kan dessutom Bosch Export Viewer 
lagras. För att installera Bosch Export Viewer krävs administratörsbehörighet. För att spela 
upp räcker det med användarbehörighet. Bosch Export Viewer fungerar på alla Windows XP- 
och Windows 7-system.
Överförda data i ASF-format kan spelas upp med standardprogramvara, t.ex. Windows Media 
Player.
Enskilda sökresultat och valda tidsintervall kan överföras.

Anvisning:
De överförda bilderna innehåller tiden för tidzonen inom vilken bilderna togs.

Överföra data för ett tidsintervall
Video- och ljudfilerna för de kameror som visas kan överföras för ett specifikt tidsintervall som 
valts i tidslinjeområdet.
1. Markera tidsintervallet på tidslinjen med positionsmarkören (se Sektion 2.8.2 Kameralista 

med tidslinje).
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2. Klicka på symbolen . Då öppnas dialogrutan för överföring.
3. Välj i Datamedium det medium där du vill spara överföringarna.
4. Definiera Format och om det behövs även Kvalitet för de filer som ska överföras.
5. I fälten från och till överförs det aktuella värdet från tidslinjens positionsmarkör för start- 

och sluttid samt för datumet. Om du vill anpassa tidsintervallet klickar du nedåt på pilen 
bredvid fälten från och till och väljer datum och klockslag.

6. Klicka på OK. Filerna överförs.

Överföra data för enstaka sökposter
Data för enstaka sökposter kan överföras. Om flera poster ska överföras måste kommandot 
upprepas.
1. Välj en post i sökresultatet med vänster musknapp.

2. Klicka på symbolen . Då öppnas dialogrutan för överföring.
3. Välj i Datamedium det medium där du vill spara överföringarna.
4. Definiera Format och om det behövs även Kvalitet för de filer som ska överföras.
5. I fälten från och till överförs start- och sluttid samt datum för den valda posten. Förlarm 

och eftergångstid för resultatet är inkluderat i tiden. Om du vill anpassa tidsintervallet 
klickar du nedåt på pilen bredvid fälten från och till och väljer datum och klockslag.

6. Klicka på OK. Filerna överförs.

3.16 Visa överförda filer

I användargränssnittet >  > Inspelning > Visa överföringar
Du kan visa överförda ljud- och bildfiler för att visa deras sparade bilder.
1. Välj menyn Inspelning > Visa överföringar.
2. Välj den enhet där de överförda filerna finns. I listrutan under enheten visas filerna.
3. Klicka i listrutan på den fil vars bilder du vill visa.
4. Klicka på OK.

Ytterligare en flik  läggs till i enhetslistan och namnet på de överförda kamerorna 
visas.

5. Om du dubbelklickar på kamerasymbolen visas bilden i det valda fönstret i bildområdet. 
Med dra-och-släpp-funktionen kan bilden även visas i ett valfritt fönster. Om flera 
kameror är tilldelade en fjärrenhet måste man först dubbelklicka på en fjärrenhet. Först 
då visas en lista över kamerorna som du kan välja genom att dubbelklicka.

Anvisning:
– I tidslinjen visas tiden för den tidszon som är avgörande för systemet som data 

importeras till.
– Välj menyn Inspelning > Visa inte överföringar om du inte längre vill att överförda filer 

ska visas.

3.17 Skydda inspelning

I användargränssnittet >  > Meny Inspelning > Skydda inspelning
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Med den här funktionen kan du skydda bild- och ljuddata i kamerorna som visas från att 
skrivas över automatiskt.
1. Markera tidsintervallet på tidslinjen med positionsmarkören (se Sektion 2.8.2 Kameralista 

med tidslinje).
2. Välj menyn Inspelning > Skydda inspelning.
3. I fälten från och till överförs det aktuella värdet från tidslinjens positionsmarkör för 

datumet. Om du vill anpassa tidsintervallet klickar du nedåt på pilen bredvid fälten från 
och till och väljer datum.
Anmärkning: Data kan skyddas en (1) dag eller ett tidsintervall bestående av valfritt antal 
dagar. Skyddet täcker data som registrerats mellan klockan 00:00 och 24:00 
motsvarande dag.

4. Klicka på Starta. Skyddade data visas streckat i tidslinjeområdet.

3.18 Inspelning: Upphäv skydd

I användargränssnittet > > Meny Inspelning > Upphäv skydd
Med den här funktionen kan du upphäva skyddet av bild- och ljuddata för de kameror som 
visas mot att skrivas över automatiskt.
Skyddade data visas streckat i tidslinjeområdet.
1. Markera tidsintervallet på tidslinjen med positionsmarkören (se Sektion 2.8.2 Kameralista 

med tidslinje).
2. Välj menyn Inspelning > Inspelning: Upphäv skydd.
3. I fälten från och till överförs det aktuella värdet från tidslinjens positionsmarkör för 

datumet. Om du vill anpassa tidsintervallet klickar du nedåt på pilen bredvid fälten från 
och till och väljer datum.
Anmärkning: Skyddet för data kan upphävas en (1) dag eller ett tidsintervall bestående 
av valfritt antal dagar. Upphävandet av skyddet täcker bilder som tagits mellan klockan 
00:00 och 24:00 motsvarande dag.

4. Klicka på Starta. Den streckade visningen i tidslinjeområdet tas bort.

3.19 Radera inspelning
Meny Inspelning > Radera inspelning
Med den här funktionen kan du radera bilder i de kameror som visas. 
1. Markera tidsintervallet på tidslinjen med positionsmarkören (se Sektion 2.8.2 Kameralista 

med tidslinje).
2. Välj menyn Inspelning > Radera inspelning.
3. Välj tidsintervall:

4. I fälten från och till överförs det aktuella värdet från tidslinjens positionsmarkör för 
datumet. Om du vill anpassa tidsintervallet klickar du nedåt på pilen bredvid fälten från 
och till och väljer datum.
Anmärkning: Bilderna som tagits under en (1) dag eller ett tidsintervall bestående av 
valfritt antal dagar raderas. Raderingen täcker bilder som tagits mellan klockan 00:00 och 
24:00 motsvarande dag.

5. Klicka på Starta.

Radera bilder i tidsintervallet Endast bilderna i detta tidsintervall raderas. 

Radera äldre bilder Alla bilder som är äldre än sluttiden raderas.
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4 Symbolöversikt
Följande symboler finns i live- och uppspelningsläge:

Nätverksdomkamera: Rörliga bilder visas (men sparas inte)

Nätverksdomkamera: Dålig bildkvalitet (för ljus, för mörk, oskarp), 
referensbildjämförelse misslyckades
Nätverksdomkamera: Rörliga bilder visas och sparas

Nätverksdomkamera: Ingen kamerasignal för domkameran på nätverksmodulen

Nätverkskamera: Anslutning upprättad

Nätverkskamera: Dålig bildkvalitet (för ljus, för mörk, oskarp), 
referensbildjämförelse misslyckades

Nätverkskameran spelar in

Nätverkskamera: Ingen kamerasignal tillgänglig

Nätverksfjärrstation DiBos 8: Anslutning består

Nätverksfjärrstation DiBos 8: Anslutning upprättas/anslutning kan inte upprättas

Nätverksfjärrstation DiBos 8: Anslutning avbruten

Nätverksfjärrstation DiBos 7: Anslutning består

Nätverksfjärrstation DiBos 7: Anslutning upprättas/anslutning kan inte upprättas

Nätverksfjärrstation DiBos 7: Anslutning avbruten

RAS-fjärrstation DiBos 8: Anslutning består

RAS-fjärrstation DiBos 8: Anslutning upprättas/anslutning kan inte upprättas

RAS-fjärrstation DiBos 8: Anslutning avbruten

RAS-fjärrstation DiBos 7: Anslutning består

RAS-fjärrstation DiBos 7: Anslutning upprättas/anslutning kan inte upprättas

RAS-fjärrstation DiBos 7: Anslutning avbruten
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