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Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie, en
Configuration Manager gebruiken om de VRM Video Recording Manager te configureren.
Lees de configuratiehandleiding en de bedieningshandleiding of raadpleeg de online-Help voor
gedetailleerde hulp en stap-voor-stap-instructies. U treft de handleiding in PDF-formaat aan op
de installatie-cd.
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Systeemoverzicht
Gebruik VRM Video Recording Manager om video-opnames in een CCTV-systeem te
organiseren. Hierbij worden videosequenties van een IP-camera of encoder (bijvoorbeeld een
Dinion IP-camera of VIP X1600) opgenomen op iSCSI RAID-arrays. Opnamen die worden
beheerd door het VRM-systeem kunnen worden afgespeeld en, indien nodig, op cd of dvd
worden gebrand met Bosch Video Management System of Bosch Video Client.
Video Streaming Gateway maakt de integratie mogelijk van camera's en NVR-opnamen van derden

(bijvoorbeeld in netwerken met een lage bandbreedte).

 

Voorzichtig!

Zorg voor ieder apparaat waarmee u wilt opnemen via Video Streaming Gateway (bijvoorbeeld

in netwerken met een lage bandbreedte) dat de I-frame-afstand maximaal 60 is.

Anders is opnemen niet mogelijk. Zie voor niet-Bosch apparaten de handleiding van de betref-

fende camera voor het uitvoeren van deze taak.

VRM Functies
De applicatie bestaat uit de volgende modules:
– VRM Server
– VRM Monitor
– Configuration Manager

VRM Server
VRM Server beheert de configuratiedetails en systeeminstellingen en dient tevens als centrale
service voor de communicatie van afzonderlijke modules.

Configuration Manager
Gebruik Configuration Manager om het VRM-systeem te configureren. Het programma kan
worden geïnstalleerd op een of meer pc's met Windows die toegang bieden tot de computer
waarop VRM Server is gestart.
Met behulp van dit programma kunt u bepalen van welke IP-camera's en encoders de opnamen
worden beheerd met het VRM-systeem en op welke iSCSI-opslagsystemen de opnamen
worden opgeslagen.
Met Configuration Manager kunt u gebruikers toevoegen, die deel kunnen uitmaken van
diverse gebruikersgroepen met verschillende rechten. Alleen gebruikers die hier zijn
toegevoegd hebben toegang tot de systeeminstellingen en opnamen die worden beheerd in
het VRM-systeem.
Alleen gebruikers die zich hebben aangemeld met een geldige gebruikers-ID hebben toegang
tot het VRM-systeem. Er kunnen verschillende soorten toegangsrechten worden toegewezen.

VRM Monitor
De module VRM Monitor bewaakt het VRM-systeem. Deze module wordt automatisch
geïnstalleerd met VRM Server. Hierin wordt informatie over de aangesloten BVIP-apparatuur
(Bosch Video over IP) en opslagsystemen alsmede over de opnamen wordt weergegeven.
VRM Monitor biedt beperkte opties voor het afspelen van opnamen. U kunt VRM niet
configureren met VRM Monitor.

2
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i

Aanwijzing!

Voor een correcte weergave dient u over Microsoft Internet Explorer 8.0 of een nieuwere ver-

sie te beschikken.

Controleer de instellingen van Windows Firewall. Bij de standaardinstellingen wordt de weer-

gave van live-beelden mogelijk verhinderd.

!

Voorzichtig!

Voor het afspelen vanuit VRM Monitor moet Video SDK V. 4.4x zijn geïnstalleerd. Het afspelen

werkt niet goed met Video SDK V. 5.x.

Video Streaming Gateway
Voor de integratie van camera's van derden biedt Video Streaming Gateway een ONVIF-interface.
U kunt tevens camera's van derden integreren via RTSP (Real Time Streaming Protocol) of JPEG.
Video Streaming Gateway (via HTTP) biedt NVR-opnamen voor Bosch camera's. Dit is vooral
handig binnen netwerken met een lage bandbreedte. Dit wordt bereikt door een continue live-
videostream die wordt geschreven naar de opslag. Daarom is de kwaliteit van de opgenomen
gegevens identiek aan de kwaliteit van de live-video. De bandbreedtevereiste van deze live-
videostream is laag, omdat de gegevenspakketten van deze stream geen iSCSI-kopgegevens
bevatten. Als u beschikt over een gedeelte met verminderde bandbreedte in uw netwerk, zorg
dan dat live-stream via dit gedeelte wordt verzonden. Als verlies van verbinding voorkomt in
dit gedeelte van het netwerk, dan wordt de verbinding tussen Video Streaming Gateway en
iSCSI-doel niet beïnvloed. Er wordt geen nieuw blok gereserveerd op het iSCSI-doel wanneer
de verbinding opnieuw tot stand is gebracht. Daarom is het VRM-systeem beter bestand tegen
verlies van verbinding.
Video Streaming Gateway ondersteunt naamresolutie. Dit maakt het gebruik mogelijk van
(Dyn-)DNS voor het verbinden van apparaten. U hoeft geen IP-adressen te configureren in
Video Streaming Gateway.Video Streaming Gateway en VRM Server moeten werken met vaste
IP-adressen.

2.5
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Installatie
Raadpleeg voor de systeemvereisten en aanbevolen Bosch-serverhardware de datasheet voor
Video Recording Manager in de Online Product Catalogus op http://www.boschsecurity.com >
Video > Management Systems > VRM - Video Recording Manager. (wijzigingen van het
navigatiepad zijn voorbehouden).

VRM Server
De service VRM Server wordt geïnstalleerd op een Windows-platform.
Zorg ervoor dat er geen conflicten zijn doordat een mogelijk geïnstalleerde webserver de
HTTP- en HTTPS-poorten van VRM gebruikt.
De volgende toepassingen van VIDOS Pro Suite mogen niet geïnstalleerd worden op de
computer waarop u VRM installeert:
– VIDOS Server
– VIDOS-NVR
– VIDOS Monitor Wall
Het wordt aanbevolen VRM Server te installeren op een apart platform.
Opmerking: Om VRM Server te installeren moet u over Windows-beheerdersrechten
beschikken.

VRM Monitor
VRM Monitor is een HTML-interface voor bewaking van het VRM-systeem. Deze module wordt
automatisch geïnstalleerd met VRM Server.

Configuration Manager
Configuration Manager wordt geïnstalleerd in combinatie met VRM Server. Het programma kan
tevens worden geïnstalleerd op pc's met een netwerkverbinding met de computer waarop
VRM Server is gestart en op de apparatuur die u wilt beheren.

Installeren
1. Sluit alle andere toepassingen voordat u met de installatie begint.
2. Download het softwarepakket van de Online Product Catalogus en pak het bestand zip

lokaal op de computer uit.
3. Selecteer het compressieprogramma en dubbelklik op index.htm.
4. Selecteer de gewenste taal voor de gebruikersinterface.
5. Klik onder Installatie op VRM Video Recording Manager.

De wizard Setup wordt geopend en begeleidt u bij de installatie.
Bij het selecteren van componenten wordt een omschrijving van elke component weergegeven
wanneer u de muisaanwijzer erop plaatst.

Video Streaming Gateway installeren
Als u Video Streaming Gateway hebt geselecteerd als een VRM-component, kunt u in het
weergegeven Wizard dialoogvenster de volgende waarden configureren:
– Het aantal gebeurtenissen dat u op deze computer installeert

U kunt dit aantal op een later tijdstip wijzigen door Video Streaming Gateway opnieuw te
installeren.

– Poortnummer RCP+ starten, verdere poortnummers worden vervolgens genummerd
– Poortnummer HTTP starten, verdere poortnummers worden vervolgens genummerd
– Poortnummer HTTPS starten, verdere poortnummers worden vervolgens genummerd

Een Firewall configureren
Als u VRM Video Recording Manager en Video Streaming Gateway achter een Firewall gebruikt,
zorg dan dat de volgende programma's niet zijn geblokkeerd door de Firewall:
– rms.exe

3
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– vsg_connector.exe
– vsg_worker.exe

Installatie controleren
Na de installatie wordt de service Video Recording Manager telkens automatisch gestart
wanneer de computer wordt opgestart.
Voer de onderstaande stappen uit om te controleren of VRM Server correct is geïnstalleerd:
1. Klik op Start > Configuratiescherm.
2. Kies Systeembeheer.
3. Kies Component Services.
4. Kies Services (lokaal).
5. Zoek de service Bosch Video Recording Manager in de lijst van alle geïnstalleerde

services.
Hier moeten de volgende gegevens worden weergegeven:
– Status: Gestart
– Opstarttype:: Automatisch
Als u Video Streaming Gateway hebt geïnstalleerd: Zoek naar één Bosch Video Streaming
Gateway-item en naar zo veel mogelijk Bosch VSG Worker Instance-items die u hebt
geïnstalleerd.
Als u de service Bosch Video Streaming Gateway stopt, worden alle Bosch VSG Worker
Instance-services tevens gestopt. Als u de service Bosch Video Streaming Gateway start,
worden alle Bosch VSG Worker Instance-services tevens gestart. Als u een enkele Bosch
VSG Worker Instance stopt, dan heeft dit geen invloed op de andere Bosch VSG Worker
Instance-services en de Bosch Video Streaming Gateway-service. 
De volgende gegevens moeten bij iedere service verschijnen:
– Status: Gestart
– Opstarttype:: Automatisch

Installatie ongedaan maken
Als u op een computer een bepaald programma niet meer wilt gebruiken, kunt u het
programma op elk gewenst moment verwijderen.

 

Voorzichtig!

De licentie van ieder programma is gekoppeld aan de computerhardware en kan niet worden

gebruikt op een andere computer. Als u een licentie op een andere computer wilt gebruiken,

neem dan contact op met uw verkooppartner.

i
Aanwijzing!

Wanneer u een programma met licentie verwijdert en vervolgens een update van het program-

ma op dezelfde pc installeert, blijft uw licentie geldig.

3.3

3.4
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Licenties
Wanneer u VRM Video Recording Manager aanschaft, ontvangt u een autorisatienummer. Dit
nummer bevindt zich in een meegeleverde enveloppe of u kunt het nummer via e-mail
ontvangen.
Ga naar het internetplatform Bosch Software Licensing Manager en gebruik dit nummer en de
installatiecode die u via het programma Configuration Manager kunt opvragen, om de
activeringssleutels te laten genereren.
Deze sleutels worden vervolgens ingevoerd met behulp van Configuration Manager. Nadat dit
proces is voltooid, kunt u VRM Video Recording Manager permanent gebruiken in
overeenstemming met de voorwaarden van de aangeschafte licentie.
U kunt VRM 30 dagen uitproberen na de installatie.

Software licentiëren

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Service > tabblad Licentie
1. Noteer de Installatiecode (u kunt hierbij gebruikmaken van kopiëren en plakken).
2. Voer op een computer met internettoegang de volgende URL in de browser in: 

https://activation.boschsecurity.com
Als u geen account hebt die toegang biedt tot Bosch License Activation Center, kunt u
een nieuwe account maken (aanbevolen) of op de koppeling klikken om een nieuwe
licentie te activeren zonder dat u zich aanmeldt. Als u een account maakt en u vóór het
activeren aanmeldt, houdt License Manager uw activeringen bij. U kunt deze dan te allen
tijde raadplegen.
Volg de instructies om de licentie-activeringssleutels te verkrijgen.

3. Terug naar Configuration Manager > tabblad Licentie.
4. Voer onder Activeringscode de eerste activeringssleutel in (Activation Key 1) (u kunt

hierbij gebruikmaken van kopiëren en plakken).
5.

Klik op  om de activeringssleutel op te slaan.
6. Voer onder Activeringscode de tweede activeringssleutel in (Activation Key 2).
7.

Klik op  om de tweede activeringssleutel op te slaan.
8. Start opnieuw de service VRM Server waarvoor u de licentie hebt ingevoerd.

Video Recording Manager kan nu worden gebruikt als volledige versie. 
Op het tabblad Licentie in Configuration Manager wordt relevante informatie over de
licentie weergegeven.

!

Voorzichtig!

De licentie is van toepassing op de computer waarop VRM Server is geïnstalleerd. Wanneer u

VRM Server hebt verwijderd en het vervolgens opnieuw wilt installeren op een andere compu-

ter, dient u nieuwe activeringssleutels aan te vragen.

Video Streaming Gateway behoeft geen licentie.

4
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Gebruikte pictogrammen
VRM Server

Failover-VRM-server

iSCSI-opslagserver

Opslaan
Klik op dit pictogram om uw wijzigingen toe te passen en op te slaan.

Online-Help...
Klik op dit pictogram om Online Help weer te geven.

 

Apparaat is beschikbaar.

 

Geen toegang tot apparaat.
Apparaten die niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de
netwerkverbinding is onderbroken), worden aangegeven door een rood
kruis.

 

Apparaat is met een wachtwoord beveiligd.
Apparaten die met een wachtwoord zijn beveiligd worden met een hangslot
aangeduid totdat u zich bij het apparaat hebt geïdentificeerd.

 

Apparaat is bezet.
Apparaten waarvoor acties worden uitgevoerd worden aangegeven door een
zandloper tot deze weer beschikbaar zijn.

 

Storing van het apparaat.
Apparaten waarvoor een fout is gedetecteerd worden aangegeven door een
gele driehoek met een uitroepteken.

Apparaat bevindt zich in de modus ANR.
Apparaten in ANR-modus worden aangegeven door een half gevuld vierkant
met afgeronde hoeken. Als een netwerkverbinding aanwezig is, is de vulkleur
groen; in andere gevallen is deze grijs.

 

Camera is beschikbaar.

 

Geen toegang tot camera.
Camera's die niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de
netwerkverbinding is onderbroken), worden aangegeven door een rood
kruis.

 

Camera is met een wachtwoord beveiligd.
Camera's die met een wachtwoord zijn beveiligd worden met een hangslot
aangegeven tot u zich bij de camera heeft geïdentificeerd.

 

Camera is bezet.
Camera's waarvoor acties worden uitgevoerd, worden aangegeven door een 
zandloper tot deze weer beschikbaar zijn.

5
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Storing van camera.
Camera's waarvoor een fout is gedetecteerd, worden aangegeven door een
gele driehoek met een uitroepteken.

Camera bevindt zich in de modus ANR.
Camera's in ANR-modus worden aangegeven door een half gevuld vierkant.
Als een netwerkverbinding aanwezig is, is de vulkleur groen; in andere
gevallen is deze grijs.
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Getting started
Met het programma Configuration Manager wordt het VRM-systeem ingesteld en aangepast.
Het programma kan worden geïnstalleerd op iedere pc met een netwerkverbinding met de
computer waarop VRM Server is gestart en op de apparatuur die u wilt beheren.

VRM Monitor starten
1. Start Internet Explorer op een pc die over een netwerkverbinding beschikt met de

VRM Server computer.
2. Typ in de adresbalk het IP-adres van de VRM Server computer en druk op <ENTER>.

Als u VRM Monitor start op de VRM Server-computer, dient u het IP-adres voor de lokale
host in te voeren, gevolgd door het poortnummer indien dit een ander nummer dan 80 is:
http://127.0.0.1:<port number>/

3. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot VRM Monitor. Daarom dient u zich nu
aan te melden met uw gebruikers-ID. Als u niet beschikt over de juiste rechten, dan kunt u
geen opnamen bekijken.

 

Voorzichtig!

Behandel uw aanmeldgegevens vertrouwelijk.

Zorg ervoor dat de browserfunctie voor het onthouden van wachtwoorden niet is ingescha-

keld.

De functies die in de volgende paragrafen worden beschreven zijn nu beschikbaar.
Links ziet u de navigatiebalk. Klik op het desbetreffende item. Rechts wordt dan de informatie
over dit item weergegeven.

Configuration Manager starten
Programma starten:
4 Klik op Start, plaats de muisaanwijzer op Programma's, kies

Bosch Configuration Manager en klik vervolgens op Configuration Manager.

 

Voorzichtig!

Als tot een computer waarop VRM Server is gestart tegelijkertijd toegang wordt verkregen

door meerdere Configuration Manager programma's, dan kan dit leiden tot een inconsistente

VRM configuratie. Voorkom dat verschillende personen op hetzelfde moment wijzigingen aan-

brengen in de configuratie.

Het tabblad Cameras activeren
Hoofdvenster > tabblad Systeem
Activeer het tabblad Camera's, als dit niet wordt weergegeven.
1. Vouw de map Toepassingen uit.
2. Klik op Configuration Manager.
3. Klik op het tabblad Vormgeving.
4. Schakel het selectievakje Tabblad 'Camera's' weergeven in.
5. Configuration Manager Opnieuw starten.

6
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Een VRM-systeem configureren
Voer de volgende handelingen uit om een VRM-systeem te configureren:
– Een VRM toevoegen aan het systeem, 14
– iSCSI-systemen beheren, 14
– Gedetecteerde apparaten toewijzen, 15
– Apparaattoewijzingen wissen, 16
– Groepen van toegewezen apparaten maken, 16
– Een apparaat handmatig toewijzen, 17
– Opnamebeheer, 17
– Handmatige opnamemodus configureren, 18
– Automatische opnamemodus configureren, 18
– Logboeken configureren, 19

Een VRM toevoegen aan het systeem
Hoofdvenster > tabblad Netwerk
U voegt een VRM toe aan het systeem, zodat opslagapparaten en encoders aan deze VRM
kunnen worden toegewezen.
1. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste VRM en klik vervolgens op Toevoegen aan

systeem....
Het dialoogvenster Apparaat toevoegen aan systeem wordt weergegeven.

2. Selecteer Configuration Manager in de lijst Groep.
De VRM wordt toegevoegd aan het systeem en wordt weergegeven op de pagina
Apparaten.

De vereiste wijzigingen van de configuratie worden automatisch toegepast.

iSCSI-systemen beheren
Voor opslag naar iSCSI, dient u een iSCSI-systeem en LUN's toe te voegen.

Een iSCSI-systeem toevoegen

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > klik met rechtermuisknop op 
Opslagsystemen > iSCSI-systeem toevoegen... opdracht > iSCSI-systeem toevoegen
dialoogvenster
1. Voer het IP-adres van het iSCSI-opslagsysteem in.
2. Selecteer het type.

Configureer de beschikbare apparaattypen (bijvoorbeeld Bosch DLA en DSA (NetApp)
opslagsystemen). Configureer andere typen direct via de managementsoftware van het
betreffende opslagsysteem.

3. Voer het wachtwoord voor de configuratie van het iSCSI-opslagsysteem in en bevestig
het.
Het VRM-systeem probeert een verbinding tot stand te brengen met het apparaat.

Het apparaat wordt toegevoegd aan het systeem en weergegeven in de boomstructuur.

Een iSCSI-systeem verwijderen

Hoofdvenster Apparaten tabblad > uitvouwen  > klik met rechtermuisknop op gewenste
 > Verwijderen opdracht

7
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LUN's toevoegen

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Opslagsystemen uitvouwen > 
Voeg afzonderlijke LUN's toe aan het systeem en configureer deze.
U kunt een back-up-LUN toevoegen die wordt gebruikt in een ander VRM-systeem. Als de back-
up-LUN is geformatteerd met VRM 2.10 of nieuwer, dan wordt deze automatisch gedetecteerd
als een back-up-LUN.
Het LUN-type (standaard/alleen-lezen/back-up) wordt opgeslagen op de LUN zelf; als de
configuratie verloren gaat, kan de LUN worden toegevoegd zonder de kans op gegevensverlies.
Het correcte LUN-type wordt uitgelezen en correct ingesteld.
1. Klik met de rechtermuisknop op een iSCSI-systeem  en klik op LUN-toewijzing... om

nieuwe LUN's toe te voegen. Het dialoogvenster LUN-toewijzing wordt weergegeven.
In het linkerdeelvenster worden de LUN's weergegeven die beschikbaar zijn voor dit doel
en nog niet zijn toegevoegd aan het systeem. In het rechterdeelvenster worden de LUN's
weergegeven die al zijn toegevoegd aan het systeem.

2. Sleep een LUN van het linker- naar het rechterdeelvenster om deze toe te voegen.
3. Schakel de optie Database herstellen in als u gegevens wilt bewaren wanneer de LUN

wordt toegevoegd.
4. Klik op OK.

De LUN's zijn toegevoegd aan het VRM-systeem. Het dialoogvenster LUN-toewijzing wordt
gesloten.

LUN's verwijderen
LUN-toewijzingOpen om LUN's van het systeem te verwijderen het dialoogvenster en sleep de
desbetreffende LUN's van het rechter- naar het linkerdeelvenster.
Configureer, indien nodig, voor aan het systeem toegevoegde LUN's verdere instellingen.

LUN's formatteren

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Opslagsystemen uitvouwen > 
uitvouwen >  > Doelinstellingen
U kunt elke toegevoegde LUN formatteren. Bij het formatteren worden alle gegevens op de
LUN verwijderd.
1. Schakel in de kolom Formatteren het selectievakje in voor iedere LUN die u wilt

formatteren.
2. Klik op Instellen om te beginnen met formatteren.

Het LUN-type configureren

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen > Opslagsystemen uitvouwen > 
uitvouwen >  > Doelinstellingen
U kunt het type configureren van iedere toegevoegde LUN. Bij sommige typen moet de LUN
worden geformatteerd.
1. Selecteer in de lijst Type het overeenkomstige item voor iedere LUN die u wilt

configureren.
2. Klik op Instellen om te beginnen met de configuratie.

Gedetecteerde apparaten toewijzen
Hoofdvenster > menu Extra > opdracht Apparaattoewijzer... > dialoogvenster
Apparaattoewijzer

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3
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Bij apparaten die tijdens de opname worden toegewezen, worden de wijzigingen van de
configuratie niet toegepast zolang de opname loopt. Pas de wijzigingen van de configuratie toe
nadat de opname is gestopt.
Opmerking: Als een encoder wordt toegevoegd aan de VRM, stopt de opname van dit apparaat
automatisch.
1. Sleep apparaten van het linkerdeelvenster naar het VRM-item in het rechterdeelvenster.

De encoder is nu een onderliggende item van het VRM-item.
2. Klik op OK.

De encoders zijn toegewezen aan het VRM-systeem en worden opgenomen.
De vereiste wijzigingen van de configuratie worden automatisch toegepast.

Een encoder permanent autoriseren

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen > Apparaten uitvouwen >  >
Algemeen > tabblad Toegang unit
Voer de toegangsgegevens in voor een encoder, zodat u de verificatie niet telkens hoeft te
herhalen wanneer Configuration Manager opnieuw wordt opgestart. Voor VRM is het verplicht
de gebruiker met de naam service te selecteren en het bijbehorende wachtwoord in te voeren.
Permanent autoriseren:
1. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in het deelvenster Toegang apparaat in.
2.

Klik op .

Apparaattoewijzingen wissen
Hoofdvenster > menu Extra > opdracht Apparaattoewijzer... > dialoogvenster
Apparaattoewijzer
U kunt op elk moment apparaten uit het VRM-systeem verwijderen door de toewijzing te
wissen. De apparaten worden dan niet langer vermeld in de boomstructuur.

!

Voorzichtig!

Als u de toewijzing voor een apparaat of groep wist, worden alle gerelateerde opgeslagen ge-

gevens permanent verwijderd.

1. Sleep een apparaat van het rechter- naar het linkerdeelvenster.
2. Klik op OK.

Het type opslagmedium wordt automatisch ingesteld op Off; er worden geen opnamen
meer gemaakt voor dit apparaat tot een handmatige configuratie is uitgevoerd.

Groepen kunnen op dezelfde manier worden verwijderd. Wanneer u een groep verwijdert, kunt
u ook de toewijzing van alle apparaten verwijderen die u aan die groep hebt toegewezen.

Groepen van toegewezen apparaten maken
Hoofdvenster > menu Extra > opdracht Apparaattoewijzer... > dialoogvenster
Apparaattoewijzer
Met het snelmenu in het dialoogvenster Apparaattoewijzer kunt de apparaten in de lijst in
groepen indelen.
1. Klik in de optiegroep Toegewezen apparaten met de rechtermuisknop op Groep

selecteren .
2. Voer een naam in voor de nieuwe groep.
3. Klik op OK.

De groep wordt in de lijst weergegeven.
U kunt de naam van de groep later wijzigen met het snelmenu.

7.4

7.5
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4. Sleep een apparaat van de lijst naar de groepsnaam.
Het apparaat wordt toegevoegd aan de groep.

5. Klik op OK.
U kunt ook subgroepen maken door in het dialoogvenster Apparaattoewijzer een groep naar
de naam van een andere groep te slepen.

Een apparaat handmatig toewijzen
Hoofdvenster > menu Extra > opdracht Apparaattoewijzer... > dialoogvenster
Apparaattoewijzer
Wijs apparaten toe aan het VRM-systeem die niet zijn gedetecteerd tijdens de netwerkscan,
bijvoorbeeld als deze bij een ander subnet horen of nog niet zijn ingeschakeld.
1. Selecteer de opdracht Nieuw apparaat... in het snelmenu.

Het dialoogvenster Apparaat-editor wordt weergegeven.
2. Geef het apparaat een naam waaronder u het in de lijst wilt opnemen.
3. Selecteer het apparaattype uit de lijst met ondersteunde apparaten.
4. Voer het IP-adres voor het apparaat in. Dit moet eerder op het apparaat zelf zijn

ingesteld.
5. Klik op OK. 

Het apparaat staat vermeld aan de rechterzijde van het venster en is toegewezen aan
VRM.

i

Aanwijzing!

Er kunnen alleen ondersteunde apparaten worden toegewezen.

In de boomstructuur worden deze apparaten met een rode cirkel met kruis gemarkeerd, tot-

dat er in het netwerk een verbinding mee gemaakt kan worden.

Opnamebeheer
Zodra een encoder is toegevoegd aan het systeem worden alle noodzakelijke wijzigingen voor
beheer door het VRM-systeem normaal gesproken automatisch uitgevoerd.
In de volgende hoofdstukken worden de instellingen voor VRM-opslagbeheer beschreven. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen apparaten met firmwareversie 4.0 of nieuwer en apparaten
met firmwareversie tot 3.5x.

Lokale opslag configureren (firmwareversie 4.0 of nieuwer)

Hoofdvenster > tabblad Apparaten > Apparaten uitvouwen >  > Opname >
Opnamebeheer
Alvorens u wijzigingen doorvoert, dient u actieve opnamen te stoppen. Actieve opnamen

worden aangeduid door een pictogram: 
Als u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, wordt gedetailleerde informatie over de
actieve opnamen weergegeven.
4 Om de opnamen te stoppen klikt u op het tabblad Opnameplanner en vervolgens op

Opname stoppen.
Lokale opslag configureren:
1. Selecteer op het tabblad Lokale media het opslagmedium waarop plaatselijke opname

moet plaatsvinden. Afhankelijk van het apparaattype zijn verschillende media
beschikbaar.

2. Klik op Toevoegen om het geselecteerde medium toe te voegen aan de gebruikte
schijfruimte.

7.7

7.8

7.8.1
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3. Zorg ervoor dat de optie Opn. 2 is geactiveerd voor een medium in de lijst. Anders is ANR
niet mogelijk.
Schakel Oudere opnamen overschrijven – Opname 2 in.

Gerelateerde onderwerpen
– Tabblad Recording Management (alleen firmwareversie 4.0 of nieuwer), 32

Alarmtracks configureren (firmware tot 3.5x)

Hoofdvenster > tabblad Apparaten > Apparaten uitvouwen >  > Opname >
Opslagmedium
Alarmtracks configureren:
1. Selecteer een item in het venster Partitie.
2. Klik op Bewerken....

Het dialoogvenster Partitie-instellingen wordt weergegeven.
3. Selecteer het gewenste getal onder Aantal alarmtracks. Er kan één alarmsituatie in elke

alarmtrack worden opgenomen. Het aantal ingevoerde alarmen kan worden opgenomen
en gearchiveerd.

4. Selecteer het gewenste profiel voor opname vóór-alarm onder Profiel vóór alarm.
5. Selecteer de gewenste tijd voor opname vóór-alarm onder Tijd vóór alarm.
6. Selecteer het gewenste profiel voor opname na-alarm onder Profiel na alarm.
7. Selecteer de gewenste tijd voor opname na-alarm onder Tijd na alarm.
8. Klik op OK.
Het gekozen aantal alarmtracks is nu gereserveerd voor de camera. U kunt nu de opname van
alarmtracks activeren op het tabblad Opnameprofielen en deze naar wens instellen.

Handmatige opnamemodus configureren

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten >  >
Opname > Opnamevoorkeuren
Hiermee kunt u de handmatige opnamemodus voor deze encoder configureren.
De opnamemodus configureren:
4 Selecteer de gewenste optie in de lijst Modus.
1. Selecteer onder Primair doel het gewenste doel wanneer u een andere instelling hebt

gekozen dan Alle. Alle opslagsystemen die zijn ingevoerd onder Opslagsystemen worden
weergegeven in de lijst.

2. Selecteer onder Secundair doel het item voor het benodigde doel. Voor Failover, Beperkt
of Voorkeur is een secundair doel optioneel. Beperkt en Voorkeur zonder een tweede
doel zijn identiek. Alle opslagsystemen die zijn ingevoerd onder Opslagsystemen worden
weergegeven in de lijst.

3.
Klik op .

Automatische opnamemodus configureren

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Instellingen VRM
De opnamemodus configureren:
1. Selecteer Automatisch in de lijst Modus Opnamevoorkeuren.
2.

Klik op .
Gerelateerde onderwerpen
– Tabblad Opnamevoorkeuren

7.8.2
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Logboeken configureren

Hoofdvenster >  > tabblad Service > tabblad Geavanceerd
1. Selecteer alle opties voor logboekregistraties met de bestanden die u wilt opnemen in het

logboek.
2.

Klik op .
U kunt zip-bestanden met de logboekbestanden exporteren vanuit VRM Monitor.

 

7.11
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Video Streaming Gateway configureren
Dit hoofdstuk bevat beschrijvingen van de taken die u kunt uitvoeren om Video Streaming
Gateway te configureren.
Voor uw systeem zijn wellicht niet alle taken nodig.

i

Aanwijzing!

Als u herhaaldelijk één camera toewijst aan een Video Streaming Gateway of deze camera toe-

wijst aan meerdere Video Streaming Gateway-gebeurtenissen, dan kan de camera overbelast

raken. Configureer multicast om dit te voorkomen.

 

Voorzichtig!

Zorg voor ieder apparaat waarmee u wilt opnemen via Video Streaming Gateway (bijvoorbeeld

in netwerken met een lage bandbreedte) dat de I-frame-afstand maximaal 60 is.

Anders is opnemen niet mogelijk. Zie voor niet-Bosch apparaten de handleiding van de betref-

fende camera voor het uitvoeren van deze taak.

Zie ook
– Een VSG toevoegen aan het systeem, 20
– Een Bosch camera toevoegen aan een VSG, 20
– Een ONVIF-camera toevoegen aan een VSG, 21
– Een camera van derden toevoegen aan een VSG, 21
– Multicast configureren, 22

Een VSG toevoegen aan het systeem
Hoofdvenster > tabblad Netwerk
U voegt een VSG toe aan het systeem om toewijzen en configureren van camera's voor deze
VSG mogelijk te maken.

Toevoegen:
1. Selecteer de gewenste VSG-apparaten. Klik in het menu Extra op Apparaattoewijzer....

Het dialoogvenster Apparaattoewijzer wordt weergegeven.
2. Selecteer in de lijst Geïnstalleerde apparaten de gewenste Video Streaming Gateway-

apparaten en sleep deze naar de gewenste VRM.
De Video Streaming Gateway-apparaten worden automatisch toegevoegd aan de map
Apparaten.
De video van de camera's die zijn toegewezen aan deze VSG wordt opgenomen.

Een Bosch camera toevoegen aan een VSG

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > 
Video Streaming Gateway apparaat > Toewijzing tabblad

Een camera toevoegen:
1.

Selecteer de gewenste camera's en klik op  om deze toe te voegen aan de lijst VSG
camera's.
Het dialoogvenster Toevoegen/Bewerken wordt weergegeven.
Opmerking: selecteer camera's van hetzelfde type, bijv. alleen Bosch camera's. Anders

wordt de knop  uitgeschakeld.

8
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2. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord en klik op Verbinden.
Als de verbinding met de encoder met succes tot stand is gebracht, dan zijn de
configuratie-instellingen in de groep Protocolinstellingen actief.
Wilt u niet wachten tot de verbinding tot stand is gebracht, klik dan op Overslaan.

3. Selecteer Bosch RCP+ in de lijst Type.
4. Voer de gewenste instellingen door in de lijst Video-ingang, Stream en Protocol.
5. Typ indien nodig een naam voor de camera in de kolom VSG cameranaam.
6. Klik op OK.
7.

Klik op .

Zie ook
– Tabblad Toewijzing (Video Streaming Gateway), 36
– Dialoogvenster Toevoegen/bewerken (Video Streaming Gateway), 37

Een ONVIF-camera toevoegen aan een VSG

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > 
Video Streaming Gateway apparaat > Toewijzing tabblad
Een camera toevoegen:
1.

Selecteer de gewenste camera's en klik op  om deze toe te voegen aan de lijst VSG
camera's.
Het dialoogvenster Toevoegen/Bewerken wordt weergegeven.
Opmerking: selecteer camera's van hetzelfde type, bijv. alleen Bosch camera's. Anders

wordt de knop  uitgeschakeld.
2. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord en klik op Verbinden.

Als de verbinding met de encoder met succes tot stand is gebracht, dan zijn de
configuratie-instellingen in de groep Protocolinstellingen actief.
Wilt u niet wachten tot de verbinding tot stand is gebracht, klik dan op Overslaan.

3. Selecteer ONVIF in de lijst Type.
4. Voer de gewenste instellingen door in de lijst Stream en Token.
5. Typ indien nodig een naam voor de camera in de kolom VSG cameranaam.
6. Klik op OK.
7.

Klik op .

Zie ook
– Dialoogvenster Toevoegen/bewerken (Video Streaming Gateway), 37

Een camera van derden toevoegen aan een VSG

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > 
Video Streaming Gateway apparaat > Toewijzing tabblad
U kunt camera's van derden toevoegen die RTSP (Real Time Streaming Protocol) of JPEG
ondersteunen. U hebt voor elke camera die u wilt toevoegen een URL nodig.

Een camera toevoegen:
1. Klik op Toevoegen....

Het dialoogvenster Toevoegen/Bewerken wordt weergegeven.
2. Voer de URL in het veld URL in.

8.3
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3. Voor een camera die RTSP ondersteunt: 
Selecteer RTSP in de lijst Type.
Voor een camera die JPEG ondersteunt:
Selecteer JPEG in de lijst Type.

4. Voor JPEG: Selecteer de gewenste beeldrate.
5. Typ indien nodig een naam voor de camera in de kolom VSG cameranaam.
6. Klik op OK.
7.

Klik op .

Zie ook
– Dialoogvenster Toevoegen/bewerken (Video Streaming Gateway), 37

Multicast configureren

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > 
Video Streaming Gateway apparaat > Netwerk tabblad
Voor iedere camera die is toegewezen aan een Video Streaming Gateway-apparaat kunt u een
multicast-adres met poort configureren.

i

Aanwijzing!

Als u herhaaldelijk één camera toewijst aan een Video Streaming Gateway of deze camera toe-

wijst aan meerdere Video Streaming Gateway-gebeurtenissen, dan kan de camera overbelast

raken. Configureer multicast om dit te voorkomen.

 
Multicast configureren:
1. Klikken om multicast in te schakelen.
2. Typ een geldig multicast-adres en een poortnummer.
3. Configureer indien nodig continue multicast-streaming.
4.

Klik op .

Zie ook
– Tabbladen Multicast (Video Streaming Gateway), 39

Opnemen inschakelen

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > 
Video Streaming Gateway apparaat > Opname tabblad
Inschakelen:
1. Klik op het tabblad Opnameprofielen.
2. Selecteer de lijn van de camera waarvoor u het opnemen wilt inschakelen.
3. In de lijst Opname, selecteer Aan.
4.

Klik op .
Het opnemen voor deze camera wordt gestart.

Zie ook
– Tabblad Opnameprofielen (Video Streaming Gateway), 39
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Een failover-server configureren

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Instellingen VRM
De VRM-service draait op de master-server en de failover-server.
Ga als volgt te werk om een master-server en een failover-server te configureren:
1. Maak een failover-groep en failover-gebruiker met bijbehorend wachtwoord. De naam van

zowel de groep als de gebruiker moet backup zijn. De groep mag geen rechten hebben.
2. Start Configuration Manager en meld u aan op de failover-server.
3. Schakel het selectievakje Gebruiken als failover-server in.
4. Typ in het veld IP-adres master-server het IP-adres van de master-server.

Klik op de groene pijl om een lijst met beschikbare VRM Servers weer te geven. U kunt
een item selecteren.

5. Voer in het veld Wachtwoord het wachtwoord voor de failover-gebruiker in.
6.

Klik op . 
De computer waarop u bent aangesloten is nu de failover-server voor de master-server.
Bij normale werking is de failover-server passief.

i

Aanwijzing!

Maak verbinding met de master-server met VRM Monitor en controleer of het item Failover-

server heeft verbinding gemaakt met master-server. in het logboekbestand is vermeld, om

de verbinding tussen master-server en failover-server te controleren.

Zie ook
– Tabblad VRM Settings, 27

9
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Gebruikersgroepen en rechten beheren
U maakt gebruikers en groepen voor de configuratie van VRM en toegang tot live-beelden en
opnamen.

Gebruikers en gebruikersgroepen configureren

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Gebruikersbeheer

Een gebruikersgroep maken
Een gebruikersgroep maken:
1. Klik op de lijst Groepen.
2. Klik op Toevoegen....

Het dialoogvenster Groep wordt weergegeven.
3. Voer een naam in voor de groep.
4. Klik op OK.
5. Klik op het tabblad VRM-rechten en wijs de gewenste rechten toe aan de groep.

Een gebruikersgroep bewerken
Een bestaande gebruikersgroep configureren:
1. Selecteer de gewenste gebruikersgroep in de lijst Groepen.
2. Klik op Bewerken....

Het dialoogvenster Groep wordt weergegeven.
3. Wijzig de naam van de groep naar wens.
4. Klik op OK.
5. Klik op het tabblad VRM-rechten en wijs de gewenste rechten toe aan de groep.

Een gebruiker toevoegen
Een gebruiker toevoegen:
1. Klik op de lijst Gebruikers.
2. Klik op Toevoegen....

Het dialoogvenster Gebruiker wordt weergegeven.
3. Voer een naam en een wachtwoord voor de gebruiker in.

Bevestig het wachtwoord.
4. Selecteer de gewenste groep voor de nieuwe gebruiker.
5. Klik op OK.

Een gebruiker bewerken
Een bestaande gebruiker configureren:
1. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst Gebruikers.
2. Wijzig naar wens het wachtwoord op de groepstoewijzing.

U kunt een gebruiker naar een andere groep slepen.

Gebruikersgroep of gebruiker verwijderen
1. Selecteer een item.
2. Klik op Verwijderen.
3. Klik in het getoonde dialoogvenster op OK.

Standaard gebruikersgroepen kunnen niet worden verwijderd.

Standaard gebruikersgroepen
De rechten van de groep admin zijn onbeperkt en kunnen niet worden gewijzigd.
Deze groep kan niet worden verwijderd. De groep moet ten minste één lid hebben. Op deze
manier blijft het systeem altijd toegankelijk.

10

10.1

24 nl | Gebruikersgroepen en rechten beheren Video Recording Manager

2012.05 | v1 | DOC Software Manual Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Alleen leden van de groep admin hebben schrijftoegang tot alle apparaatinstellingen in
Configuration Manager. Zo kunnen alleen deze gebruikers andere, nieuwe gebruikers
toevoegen en rechten instellen.
De groep observer wordt gebruikt voor tweevoudige autorisatie.

Dubbele autorisatie (veiligheidsaanmelding)
VRM biedt de optie voor het toevoegen van gebruikers die zich alleen samen kunnen
aanmelden volgens het principe van tweevoudige autorisatie.
Tweevoudige autorisatie configureren:
1. Maak een gebruikersgroep waarvoor de optie Dubbele autorisatie is geactiveerd.
2. Voeg een gebruiker toe met een wachtwoord in deze gebruikersgroep.
3. Maak een gebruiker aan met een wachtwoord in de gebruikersgroep observer.

In de gebruikersgroep observer worden geen rechten ingesteld. De waarnemer neemt
daarom de rechten over van de hoofdgebruiker die tevens is aangemeld.

Aanmelden met tweevoudige autorisatie:
1. De hoofdgebruiker die zich aanmeldt voert de gebruikersnaam in, gevolgd door een

dubbele punt.
2. De hoofdgebruiker voert vervolgens het wachtwoord, in gevolgd door een dubbele punt.
3. De waarnemer voert de gebruikersnaam direct na de dubbele punt in, gevolgd door de

gebruikersnaam van de hoofdgebruiker (bijvoorbeeld:
username_user:username_observer).

4. De waarnemer voert het wachtwoord direct na de dubbele punt in, gevolgd door het
wachtwoord van de hoofdgebruiker (bijvoorbeeld: password_user:password_observer).

5. Klik op OK.

Cameratoestemmingen configureren
Hoofdvenster > tabblad Apparaten > Service
Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat leden van een gebruikersgroep geen
toegang hebben tot bepaalde camera's:
1. Selecteer een of meer camera's in de boomstructuur.
2. Klik op het tabblad Bevoegdheden.

Op het tabblad wordt een tabel weergegeven met alle gemaakte VRM-gebruikersgroepen
en aangesloten camera's.

  Betekenis

Groen Gebruikers hebben toegang

Rood Gebruikers hebben geen toegang

M  In het geval van meervoudige selectie:
andere instellingen

1. Klik met de rechtermuisknop op
– een vakje om één item te wijzigen
– een gebruikersgroep om alle items voor deze groep te wijzigen
– een cameranaam om dit item te wijzigen voor alle groepen.

2. Selecteer Toegang aan of Toegang uit in het snelmenu.
3.

Klik op .
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Automated Network Replenishment configureren
Hoofdvenster > tabblad Apparaten > Apparaten uitvouwen >  > Opname >
Opnamebeheer
VRM ondersteunt Automated Network Replenishment (ANR) voor apparaten met
firmwareversie 4.0 of nieuwer. ANR: Deze technologie biedt het VRM-systeem optimale
beveiliging tegen gegevensverlies in geval van een netwerkstoring. De netwerkstoring wordt
onmiddellijk geregistreerd wanneer de storing langer dan 10 seconden duurt. Nadat de
netwerkverbinding is hersteld, worden gaten in de opname automatisch opgevuld. De ANR-
technologie voegt de ontbrekende delen nauwkeurig in de gaten in het VRM-systeem in met
behulp van de lokale opname van het betreffende apparaat.
Camera's in ANR-modus slaan de opname plaatselijk op op tijdelijke LUN's. Na een
netwerkstoring tussen een camera en het VRM-systeem worden de gegevens die lokaal zijn
opgeslagen tijdens de storing automatisch overgebracht naar het VRM-systeem.
Als VRM server een netwerkverbinding tot stand kan brengen met een ANR-apparaat worden
de opgeslagen gegevens overgebracht naar het door VRM beheerde iSCSI-systeem.
Voor apparaten met firmware 4.10 of nieuwer kunt u gebruikmaken van ANR op iSCSI-doelen
die rechtstreeks zijn verbonden met een BVIP-apparaat.
Opmerking: Een failover-VRM Server kan geen ANR-taken uitvoeren.
Opmerking: Een VRM-server kan maximaal drie ANR-taken tegelijkertijd uitvoeren.
Opmerking: Als u meerdere ANR-taken configureert voor een apparaat (bijvoorbeeld met vier
kanalen), dan worden deze taken achter elkaar uitgevoerd. Zo wordt overbelasting van het
apparaat voorkomen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de beschikbare schijfruimte op de tijdelijke LUN voldoende is
voor de opnamen die zijn gemaakt tijdens de periode dat de netwerkverbinding is verbroken.
Het apparaat dat in ANR-modus werkt moet al aan het systeem zijn toegevoegd.
Volg de onderstaande stappen om een apparaat te configureren dat werkt in de ANR-modus:
1. Selecteer onder Beheermodus de optie Opname 1 beheerd door VRM - Opname 2

gebruikt voor ANR.
2. Selecteer op het tabblad Lokale media het opslagmedium waarop plaatselijke opname

moet plaatsvinden. Afhankelijk van het apparaat zijn verschillende media beschikbaar.
3. Klik op Toevoegen om het geselecteerde medium toe te voegen aan de gebruikte

schijfruimte.
4. Zorg ervoor dat de optie Opn. 2 is geactiveerd voor een opslagmedium in de lijst; anders

is ANR niet mogelijk.
Schakel Oudere opnamen overschrijven – Opname 2 in.
Opmerking: Selecteer het apparaat en klik op Verwijderen om een medium te
verwijderen uit de lijst met beschikbare opslagmedia.

5. Selecteer het bijbehorende doel in het hoofdknooppunt Opslagsystemen en zorg ervoor
dat type Transient is ingesteld voor de betreffende LUN.

11
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Gebruikersinterface
Dit hoofdstuk bevat informatie over alle VRM-pagina's die beschikbaar zijn in
Configuration Manager.

i
Aanwijzing!

Uitvoerige informatie over de configuratieopties van een apparaat vindt u in de bijbehorende

apparaatdocumentatie en de online Help in de desbetreffende webbrowserweergave.

i

Aanwijzing!

Sommige instellingen (bijv. op het tabblad Datum/tijd) kunnen alleen worden gewijzigd als

het apparaat op dat moment niet opneemt.

Stop indien nodig eerst alle opnamen voordat u wijzigingen aanbrengt.

Dialoogvenster Device Allocator
Hoofdvenster > menu Extra > opdracht Apparaattoewijzer... > dialoogvenster
Apparaattoewijzer

Geïnstalleerde apparaten / Toegewezen apparaten
Alle in het netwerk gedetecteerde IP-camera's en encoders worden in het linkerdeelvenster
getoond en de apparaten die aan het VRM-systeem zijn toegewezen in het rechterdeelvenster.
U kunt de gegevens in de lijst sorteren door te klikken op de betreffende tabelkop.

Opnamen beheerd door VRM
Schakel het selectievakje uit als u de opnamen van een apparaat niet wilt laten beheren door
VRM. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u ANR wilt configureren voor dit apparaat.

Klik hierop voor stapsgewijze instructies:
– Gedetecteerde apparaten toewijzen
– Een VSG toevoegen aan het systeem, 20

Failover VRM Server information

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Toegang unit

Informatie Failover VRM Server
IP-adres failover-server
Alleen voor Archive Player: Voer het IP-adres in van de failover-VRM die u hebt geconfigureerd
op het tabblad Instellingen VRM. Op deze manier heeft Archive Player toegang tot de
opnamen van de failover-VRM.

Tabblad VRM Settings

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Instellingen VRM

Naam VRM Server
Voer een naam in die wordt weergegeven in de apparaatstructuur van Bosch Video Client.

Naam serverinitiator
Geeft de iSCSI-initiatornaam van VRM Server weer.

CHAP-wachtwoord voor hele systeem
Voer het wachtwoord in dat u hebt geconfigureerd in het iSCSI-opslagapparaat. Het CHAP-
wachtwoord is geldig voor VRM en wordt automatisch naar alle apparaten verstuurd. Clients
voor weergave van opnamen hebben geen extra configuratie nodig.

12
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Gebruiken als failover-server / IP-adres master-server / Wachtwoord
U kunt een computer als master-server (mits VRM Server erop wordt gestart) en een andere
computer als failover-server instellen. De configuratie-instellingen van de master-server
worden vervolgens gesynchroniseerd op de failover-server. Als de master-server defect raakt,
dan neemt de failover-server automatisch het beheer van het VRM-systeem over.

Bloktoewijzing tweede doel [GB]
Voer het aantal opslagblokken van 1 GB in die zijn toegewezen aan een apparaat op het
failover iSCSI-doel (secundair doel). Het minimale aantal blokken voor ieder apparaat dat is
toegewezen aan het secundaire doel is acht. Houd er tijdens uitvoeren van deze stap rekening
mee dat iedere VIP X1600-module wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
De in het systeem geconfigureerde bewaartijd geldt tevens voor blokken van het secundaire
doel.
Het aantal blokken van het secundaire doel voor een apparaat moet dusdanig worden
geselecteerd, dat er voldoende schijfruimte is om verder te gaan met opnemen gedurende de
benodigde periode wanneer het primaire doel niet goed werkt. Afhankelijk van de bitrate kunt
u aannemen dat één blok voldoende is voor ongeveer een uur opnemen.
Blokken moeten vrij blijven op het secundaire doel als buffer. Deze worden door het VRM-
systeem gebruikt wanneer de aan een apparaat toegewezen blokken onvoldoende zijn.
Rekenvoorbeeld:
– Opslagcapaciteit van het failover iSCSI-doel: 5024 GB
– Aantal toegewezen VIP X1600-apparaten: 140 (elk met vier modules)
– Toewijzing failover-blokken: 8 (minimaal)
– Resulterend aantal toegewezen failover blokken: 140 x 4 x 8 = 4480
– Resulterend aantal vrije failover blokken: 5024 - 4480 = 544

Een buffer van 544 GB blijft over voor opnamen in geval van een failover; deze buffer is
indien nodig tevens beschikbaar voor de toegewezen apparaten.

Reservering voor downtime VRM Server (dagen) blokkeren
Voer het aantal dagen in dat de toegewezen encoders worden opgenomen ondanks dat de
VRM Server is uitgevallen.
Als u bijvoorbeeld 4 instelt, worden de encoders gedurende ongeveer 4 dagen opgenomen
tijdens de periode dat de VRM Server is uitgevallen.
Wanneer uw systeem encoders met een lage bitrate bevat, kunt u de gereserveerde
schijfruimte aanzienlijk verlagen.

Modus Opnamevoorkeuren
Automatisch: evenredige verdeling van belasting wordt automatisch geconfigureerd. Aan elke
encoder worden automatisch 2 iSCSI-doelen toegewezen. Blokken op deze 2 iSCSI-doelen
worden toegewezen aan de encoder.
Handmatig: u kunt de evenredige verdeling van belasting handmatig configureren in de
traditionele opnamemodus.
Tabblad Recording Preferences, 34

Testperiode (in dagen)
Beweeg de schuifregelaar om de gewenste tijdsperiode in te stellen. Als deze periode is
verstreken, wordt het iSCSI-doel gecontroleerd en worden blokken indien nodig opnieuw
toegewezen.

Klik hierop voor stapsgewijze instructies:
– Een failover-server configureren, 23
– Handmatige opnamemodus configureren, 18
– Automatische opnamemodus configureren, 18
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Tabblad User Management

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Gebruikersbeheer
Hiermee kunt u gebruikersgroepen en gebruikers configureren voor de configuratie van
VRM Server.

Toevoegen...
Klik hierop om het dialoogvenster Gebruiker of Groep weer te geven.

Bewerken...
Klik hierop om het dialoogvenster Gebruiker of Groep weer te geven.

Verwijderen
Klik hierop om het dialoogvenster Gebruiker verwijderen of Groep verwijderen weer te
geven.

Tabblad VRM-rechten
Klik hierop om rechten voor een geselecteerde gebruikersgroep te configureren.

Wachtwoord
Voer een wachtwoord in voor de geselecteerde gebruiker.

Bevestigen
Bevestig het wachtwoord.

Klik hierop voor stapsgewijze instructies:
– Gebruikers en gebruikersgroepen configureren, 24

Dialoogvenster User

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Gebruikersbeheer > knop
Toevoegen...
of

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Gebruikersbeheer > knop
Bewerken...

Naam
Voer een naam voor de gebruiker in.

Wachtwoord
Voer een wachtwoord in voor de gebruiker.

Wachtwoord Bevestigen
Bevestig het wachtwoord.

Groep
Selecteer een groep om deze gebruiker toe te wijzen aan de geselecteerde groep.

Klik hierop voor stapsgewijze instructies:
– Gebruikers en gebruikersgroepen configureren, 24

Dialoogvenster Group

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Gebruikersbeheer > knop
Toevoegen...
of
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Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Algemeen > tabblad Gebruikersbeheer > knop
Bewerken...

Naam
Voer een naam voor de gebruikersgroep in.

PTZ-bedieningsprioriteit (alleen voor VIDOS)
Voer een getal in om de prioriteit in te stellen voor de PTZ-besturing voor elke gebruiker die
deel uitmaakt van deze gebruikersgroep.
1 betekent laagste prioriteit, 100 betekent hoogste prioriteit. 0 betekent geen toegang.

Klik hierop voor stapsgewijze instructies:
– Gebruikers en gebruikersgroepen configureren, 24

Tabblad iSCSI System Access

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Opslagsystemen uitvouwen >
gewenste iSCSI-apparaat:  > tabblad Toegang tot iSCSI-systeem

Configuratiewachtwoord
Voer het wachtwoord in waarmee het VRM-systeem toegang krijgt tot het iSCSI-opslagsysteem
voor configuratiedoeleinden.

IP-adres SNMP
Als het RAID-systeem over een eigen poort beschikt voor SNMP-verzoeken, voer dan hier het
relevante IP-adres voor SNMP in.

Tabblad Default Configuration

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Opslagsystemen uitvouwen >
gewenste iSCSI-apparaat:  > tabblad Standaardconfiguratie
Wordt alleen weergegeven wanneer het apparaat een iSCSI-opslagsysteem is dat wordt
ondersteund door Bosch (bijvoorbeeld NetApp).

Capaciteit [MB]
Informatie over de totale capaciteit van het opslagsysteem.

Aantal LUN's
U kunt het aantal LUN's wijzigen.

!

Voorzichtig!

Als u het aantal LUN's wijzigt, dan wordt het gehele iSCSI-systeem opnieuw ingedeeld en

gaan op het systeem opgeslagen sequenties verloren.

Controleer daarom alvorens wijzigingen door te voeren de opnamen en maak een back-up van

belangrijke sequenties.

Initialisatiestatus (%)
Tijdens de initialisatie wordt extra informatie weergegeven. Als de initialisatie is voltooid
(100%), dan heeft u tevens de mogelijkheid alle LUN's opnieuw te verwijderen.
Opmerking: Bij NetApp-opslagsystemen kan het enkele uren duren alvorens LUN's volledig zijn
verwijderd. Tijdens deze periode kan de totale capaciteit van nieuw aangemaakte LUN's
worden gereduceerd. U kunt alleen nieuwe LUN's met volledige capaciteit toevoegen nadat de
oude LUN's volledig zijn verwijderd.

12.5
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RAID-DP (gericht op betrouwbaarheid)
Deze optie wordt alleen weergegeven voor NetApp DSA-N2B20.
Activeer deze optie als u geen gebruik wenst te maken van het gespecificeerde RAID-type
RAID-4, maar de voorkeur geeft aan het gebruik van het betrouwbaardere RAID-type RAID-DP.

Tabblad Load Balancing

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Opslagsystemen uitvouwen >
gewenste iSCSI-apparaat:  > tabblad Evenredige verdeling van belasting
Stel de bovenlimieten voor de toegestane bitrate en het aantal gelijktijdige iSCSI-verbindingen
voor ieder iSCSI-systeem in. Als deze grenzen worden overschreden, dan worden gegevens
niet langer naar het iSCSI-systeem weggeschreven en gaan ze verloren.
Gebruik de standaardwaarden voor ondersteunde systemen (bijvoorbeeld Bosch RAID,
NetApp, , DLA). Raadpleeg bij andere apparaten de desbetreffende documentatie. Begin te
testen met kleine waarden.
Opmerking: De op het tabblad Evenredige verdeling van belasting ingevoerde waarden zijn
alleen geldig wanneer de optie Alle of Beperkt is geselecteerd.

Zachte limiet
Voer een waarde in die kleiner dan of gelijk is aan de waarde in het veld Harde limiet. Als de
waarden niet worden overschreden, worden gegevens naar het iSCSI-apparaat geschreven
zonder een interne nieuwe indeling. Als ze worden overschreden, maar onder de waarden in
het veld Harde limiet blijven, worden gegevens intern opnieuw ingedeeld voordat ze worden
weggeschreven.

Harde limiet
Deze waarden staan voor een veiligheidsmarge met betrekking tot de waarden voor de zachte
limiet. Als de schrijftoegangen in dit bereik liggen, moet de interne toewijzing van
geadresseerde blokken opnieuw worden ingedeeld. Dit heeft geen invloed op de huidige
opname.
Als deze waarde tevens wordt overschreden, dan wordt de opname enkele seconden
onderbroken en wordt de interne toewijzing van geadresseerde blokken gereorganiseerd.
Als het systeem onvoldoende bandbreedte of iSCSI-verbindingen voor de toegewezen
apparaten biedt, dan kan ertoe leiden dat regelmatig geen opnamen kunnen worden gemaakt.
In een dergelijk geval moet de beschikbare totale bandbreedte en/of het aantal mogelijke
iSCSI-verbindingen worden verhoogd door meer opslagsystemen toe te voegen of het aantal
camera's waarmee wordt opgenomen op het iSCSI-systeem te verlagen.

Tabblad Target Settings

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Opslagsystemen >
uitvouwen Toegang tot iSCSI-systeem >  > Doelinstellingen tabblad

Formatteren
Activeer deze optie voor iedere LUN die u wilt formatteren. U kunt tevens de knop Alles
selecteren en Alles deselecteren gebruiken.

Type
Het LUN-type definiëren:
– Standaard

Standaard VRM LUN voor opslaan en afspelen van opnamen.
– Alleen-lezen

12.7
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Opnamen kunnen worden afgespeeld vanuit de LUN, maar er worden geen nieuwe
gegevens naar de LUN weggeschreven.

Als (formatteren) wordt weergegeven na het geselecteerde type, dan wordt de LUN
automatisch geformatteerd wanneer dit type wordt geselecteerd.
Er is een ander LUN-type dat niet op dit tabblad kan worden gedefinieerd. Dit type wordt
automatisch toegewezen aan iedere LUN waarvoor de opnamen niet worden beheerd door het
VRM-systeem:
– Back-up

LUN wordt gebruikt voor het maken van back-ups met Archive Player.
Niet ondersteund voor Bosch Video Client < V.1.2.

– Transient
LUN met tijdelijke gegevens, bijvoorbeeld op het plaatselijke opslagmedium van
apparaten in ANR-modus. Tijdelijke geheugens worden plaatselijk beheerd door het
apparaat en niet door VRM. Tijdelijke LUN's verschijnen onder Niet beheerd in de
boomstructuur.

Status
Toont het huidige proces. Gereed betekent dat de LUN's beschikbaar zijn.

Instellen
Alle wijzigingen worden opgeslagen en de noodzakelijke processen (typewijzigingen,
formatteren) worden gestart. Voortgangsinformatie wordt weergegeven in de kolom Status.

Dialoogvenster LUN Assignment

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Opslagsystemen uitvouwen > 
Toegang tot iSCSI-systeem uitvouwen >  > Doelinstellingen > LUN-toewijzing...
Voeg afzonderlijke LUN's toe aan het systeem en configureer deze.
U kunt een back-up-LUN toevoegen die wordt gebruikt in een ander VRM-systeem. Als de LUN
is geformatteerd met VRM 2.10 of nieuwer, dan wordt deze automatisch gedetecteerd als een
back-up-LUN.
Het LUN-type (standaard/alleen-lezen/back-up) wordt opgeslagen op de LUN zelf; als de
configuratie verloren gaat, kan de LUN worden toegevoegd zonder de kans op gegevensverlies.
Het correcte LUN-type wordt uitgelezen en correct ingesteld.

Bron
Hier worden de LUN's weergegeven die beschikbaar zijn voor dit doel en nog niet zijn
toegevoegd aan het systeem.

VRM-systeem
Hier worden de LUN's weergegeven die al zijn toegevoegd aan het systeem.

Database herstellen
Activeer de deze optie als u wilt dat bestaande gegevens (bijvoorbeeld opnamen van een
ander VRM-systeem) bewaard blijven wanneer de LUN wordt toegevoegd. Deze gegevens
worden geanalyseerd en camera's met een referentie worden indien nodig toegevoegd aan het
huidige VRM-systeem.

Tabblad Recording Management (alleen firmwareversie 4.0 of
nieuwer)

Hoofdvenster > tabblad Apparaten > Apparaten uitvouwen >  > Opname >
Opnamebeheer
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Alvorens u wijzigingen doorvoert, dient u actieve opnamen te stoppen. Actieve opnamen

worden aangeduid door een pictogram: 
Als u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, wordt gedetailleerde informatie over de
actieve opnamen weergegeven.
4 Om de opnamen te stoppen klikt u op het tabblad Opnameplanner en vervolgens op

Opname stoppen.

Handmatig beheerde opnamen
De opnamen worden lokaal beheerd op deze encoder. Alle relevante instellingen moeten
handmatig worden uitgevoerd. De encoder wordt verwijderd uit het VRM-systeem.

Opname 1 beheerd door VRM
De opnamen van deze encoder worden beheerd door het VRM-systeem.

Opname 1 beheerd door VRM - Opname 2 gebruikt voor ANR
Opname 1 van deze encoder wordt beheerd door VRM, opname 2 wordt plaatselijk opgeslagen
op de encoder voor ANR. Voor meer informatie, zie: Automated Network Replenishment
configureren, 26.

Tweevoudige VRM
Opname 2 van deze encoder wordt beheerd door een secundaire VRM.

Tabblad iSCSI-media
Alleen beschikbaar wanneer u op Handmatig beheerde opnamen klikt. Klik hierop om de
beschikbare iSCSI-opslag weer te geven die is gekoppeld aan deze encoder.

Tabblad Lokale media
Alleen beschikbaar wanneer u op Handmatig beheerde opnamen klikt. Klik hierop om de
beschikbare lokale opslag weer te geven op deze encoder.

Toevoegen
Alleen beschikbaar wanneer u op Handmatig beheerde opnamen klikt. Klik hierop om een
opslagapparaat toe te voegen aan de lijst van beheerde opslagmedia.

Verwijderen
Alleen beschikbaar wanneer u op Handmatig beheerde opnamen klikt. Klik hierop om een
opslagapparaat toe verwijderen uit de lijst van beheerde opslagmedia.

Oudere opnamen overschrijven
Als deze optie is geactiveerd, worden de oudste opnamen verwijderd als het medium vol is. Er
vindt een kringloop-opnameprocedure plaats.
Als deze optie niet is geactiveerd, wordt niets meer opgenomen op de schijf zodra deze vol is.
In het geval van encoders in ANR-modus moet de lokale opslag voldoende zijn voor de
opnamen die worden gemaakt tijdens de periode waarbinnen de netwerkverbinding is
verbroken.

Klik hierop voor stapsgewijze instructies:
– Lokale opslag configureren (firmwareversie 4.0 of nieuwer), 17

Tabblad Storage Medium (alleen tot firmwareversie 3.5)

Hoofdvenster > tabblad Apparaten > Apparaten uitvouwen >  > Opname >
Opslagmedium
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Het tabblad Opslagmedium wordt weergegeven voor encoders met firmware 3.5 en ouder.
Nadat u een encoder hebt toegewezen aan het VRM-systeem, wordt het type opslagmedium
automatisch ingesteld op VRM wanneer al iSCSI-opslagsystemen al zijn toegewezen en de
encoder niet bezig is met opnemen op een ander medium (bijvoorbeeld op een CompactFlash-
kaart).
Partitionering wordt uitgevoerd en beheerd door het VRM-systeem. Daarom worden onder
Partitie alleen een volgnummer en opgegeven naam weergegeven voor elke camera die is
aangesloten op het apparaat, alsmede een vaste partitiegrootte van ca. 1 GB. Deze
partitiegrootte staat voor de kleinste eenheid die het VRM-systeem kan hanteren. De
momenteel beschikbare schijfruimte voor opnamen van de zender hangt af van de totale
opslagcapaciteit die u in het systeem hebt ingesteld onder Opslagsystemen en of deze is
beperkt voor de zender onder Opnamevoorkeuren.
U dient het tabblad Opslagmedium te activeren wanneer u alarmopnamen wilt maken met het
VRM-systeem.

!

Voorzichtig!

Alarmtracks moeten in de partitie worden ingesteld op alarmopname.

De encoder gebruikt een speciale opnamemodus tijdens alarmopnames om de
opslagcapaciteit optimaal te benutten: zodra de tijd voor alarmopname ingaat, wordt een
continue opname gemaakt op één segment, met de grootte van één complete reeks
alarmbeelden (tijd vóór en tijd na alarm).
Dit segment in de partitie werkt als een ringbuffer en wordt overschreven tot een alarm
werkelijk wordt geactiveerd. Opname vindt alleen op het segment plaats gedurende de vooraf
ingestelde tijd na het alarm en vervolgens wordt een nieuw segment op dezelfde manier
gebruikt.

Klik hierop voor stapsgewijze instructies:
– Alarmtracks configureren (firmware tot 3.5x), 18

Tabblad Recording Preferences

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen > Apparaten uitvouwen >  >
Opname > tabblad Opnamevoorkeuren
De pagina Opnamevoorkeuren wordt weergegeven voor elke encoder. Deze pagina wordt
alleen getoond wanneer een apparaat is toegewezen aan een VRM-systeem.
Opmerking: Als u de automatische opnamemodus configureert, kunt u hier geen instellingen
configureren.
Tabblad VRM Settings, 27

Modus
Selecteer de gewenste optie.
– Alle

Het VRM-systeem detecteert alle beschikbare en geconfigureerde iSCSI-doelen en wijst
automatisch de beschikbare capaciteit toe. Als een doel niet goed werkt of er geen
opslagcapaciteit meer aanwezig is, wordt automatisch een ander doel geselecteerd. In dit
geval kunt u geen doelen invoeren op het tabblad.

– Beperkt
Opnamen worden in de eerste plaats opgeslagen op de doelen die hier zijn ingevoerd.
Primair doel en secundair doel worden op dezelfde manier gebruikt.
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Als geen opslagruimte beschikbaar is op een van de ingevoerde doelen, worden andere
opslagblokken van het VRM-systeem gebruikt totdat er weer ruimte beschikbaar is op de
ingevoerde doelen.

– Failover
Opnamen worden alleen opgeslagen naar het primaire doel. Wanneer niet naar dit doel
kan worden opgeslagen, wordt de opname opgeslagen naar het doel dat is ingevoerd
onder het secundaire doel.
Er is spraken van een storing wanneer het primaire doel om een of andere reden
(systeemstoring, netwerkfout, geen capaciteit meer) geen opslagblokken meer
beschikbaar stelt.
U kunt de tweede lijst leeg laten. In dit geval is geen failover mogelijk, maar het aantal
benodigde iSCSI-sessies wordt verlaagd.

– Voorkeur
Opnamen in de opgegeven volgorde opgeslagen naar de ingevoerde doelen. Hiervoor
dient u zowel een primair als een secundair doel in te voeren. Secundair doel wordt
alleen gebruikt als er geen opslagruimte beschikbaar is op Primair doel.
Alleen als deze doelen niet beschikbaar zijn, worden de opnamen verdeeld over andere
doelen.

Primair doel
Selecteer het gewenste doel wanneer u onder Modus een andere instelling hebt gekozen dan
Alle.

Secundair doel
Kies het gewenste doel wanneer u de optie Failover hebt geselecteerd onder Modus. Wanneer
u Beperkt, Failover of Voorkeur hebt ingesteld, kan naar keuze een secundair doel worden
ingevoerd. Beperkt en Voorkeur zonder een tweede doel zijn identiek.

Tabblad Retention time
Hoofdvenster > tabblad Camera's > selecteer een camera
Opmerking: Als het tabblad Camera's niet wordt weergegeven, dient u dit te activeren:
Het tabblad Cameras activeren, 13
U kunt de bewaartijd voor opnamen voor iedere camera specificeren:

Maximale bewaartijd (dagen)
Opnamen worden automatisch gewist zodra deze waarde en de minimale bewaartijd zijn
overschreden.
De maximale bewaartijd geldt ook voor bestaande opnamen.
De waarde O betekent oneindig. In dit geval probeert VRM Server de opnamen te bewaren
gedurende de minimale bewaartijd, bijvoorbeeld 10 dagen. Als er voldoende opslagruimte
beschikbaar is, kunnen echter ook oudere opnamen worden bewaard, bijvoorbeeld van 20 of
meer dagen oud.
VRM Server controleert telkens na 60 minuten of er opnamen zijn die de maximale en
minimale bewaartijd hebben overschreden. Deze gegevens worden gewist.
Minimale bewaartijd (dagen)
Opnamen kunnen niet worden gewist voordat deze waarde is overschreden.
Deze waarde wordt opgeslagen wanneer de gegevens worden weggeschreven naar de schijf.
Hij kan niet achteraf worden gewijzigd. Wijzigingen hebben alleen effect op nieuwe opnamen.
Opmerking: Als u een minimale bewaartijd instelt waarvoor meer schijfruimte nodig is dan
beschikbaar is, stopt het opnemen totdat de ingestelde minimale bewaartijd is overschreden.
Vergrendelen

12.12
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Schakel deze optie in om te voorkomen dat de waarden voor de bewaartijd per ongeluk
worden gewijzigd.

Tabblad Privileges
Hoofdvenster > tabblad Camera's > Service
Het tabblad Bevoegdheden wordt weergegeven voor iedere camera. Hier worden
toegangsbevoegdheden toegekend voor de camera in overeenstemming met de VRM-
gebruikersgroepen.
Hier kunt u toegangsrechten voor bepaalde camera's van leden van een gebruikersgroep
intrekken. Deze gebruikers kunnen de desbetreffende camera dan niet langer zien in de
cameralijsten in VRM Monitor en Bosch Video Client. Ze hebben geen toegang tot de camera
zelf en de bijbehorende opnamen.
Bij de standaardinstellingen hebben alle gebruikergroepen toegangsrechten voor alle
camera's.

Tabblad Advanced

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Service > tabblad Geavanceerd
Activeer de verschillende logboeken voor VRM Server en Configuration Manager en geef de
bewaartijd op voor logboekbestanden in dagen.
De logboekbestanden voor VRM Server worden opgeslagen op de computer waarop
VRM Server is gestart en kunnen worden weergegeven of gedownload met VRM Monitor.
De logboekbestanden voor Configuration Manager worden lokaal opgeslagen in de volgende
map:
C:\Documents and Settings\<User>\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Compleet geheiugendumpbestand
Activeer deze optie alleen indien nodig, bijvoorbeeld wanneer de technische klantenservice
om een complete samenvatting van het hoofdgeheugen vraagt.

Telnet-ondersteuning
Activeer deze optie wanneer toegang met behulp van het Telnet-protocol moet worden
ondersteund. Alleen activeren indien nodig.

 

Voorzichtig!

Voor uitgebreide logboekregistratie is aanzienlijk CPU-rekenvermogen en HDD-capaciteit no-

dig.

Gebruik uitgebreide logboekregistratie niet voor continue werking.

Tabblad License

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  > Service > tabblad Licentie
Geeft informatie over uw licentie.

Tabblad Toewijzing (Video Streaming Gateway)

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > Video
Streaming Gateway apparaat > Toewijzing tabblad
Hiermee kunt u camera's toewijzen aan het geselecteerde VSG apparaat en de VSG camera's
configureren.

Netwerkscan
Selecteer in de lijst het cameratype dat u wilt weergeven.

12.13

12.14

12.15

12.16

36 nl | Gebruikersinterface Video Recording Manager

2012.05 | v1 | DOC Software Manual Bosch Sicherheitssysteme GmbH



 
Klik om de geselecteerde camera's toe te wijzen aan of de toewijzing te verwijderen van VSG.
Opmerking: als u meerdere camera's selecteert in de lijst Netwerkscan, dient u alleen
camera's van hetzelfde type te selecteren, bijv. alleen Bosch camera's of alleen ONVIF-

camera's. Anders wordt de knop  uitgeschakeld.

Vernieuwen
Klik om de lijst met gescande camera's te updaten.

VSG camera's
Geeft de camera's weer die zijn toegewezen aan een Video Streaming Gateway-apparaat en de
lijnen die beschikbaar zijn voor het toewijzen van een camera.

Toevoegen...
Klik hierop om het dialoogvenster Toevoegen/Bewerken weer te geven voor het toewijzen van
een camera aan het Video Streaming Gateway apparaat. Hiermee kunt u eigenschappen
configureren zoals IP-adres of protocolinstellingen.
Opmerking: als u meerdere ONVIF-camera's toevoegt aan de lijst Netwerkscan, worden in de
lijst Token alleen de standaardtokens weergegeven.

Bewerken... (alleen beschikbaar als u een item in de lijst VSG camera's selecteert)
Klik om een dialoogvenster weer te geven voor het bewerken van de eigenschappen van een
VSG-camera.

Zie ook
– Een Bosch camera toevoegen aan een VSG, 20

Dialoogvenster Toevoegen/bewerken (Video Streaming
Gateway)

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Apparaten uitvouwen > apparaat
Video Streaming Gateway > tabblad Toewijzing > knop Toevoegen...
of

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Apparaten uitvouwen > apparaat
Video Streaming Gateway > tabblad Toewijzing > camera's in de lijst Netwerkscan selecteren

>  > knop Toevoegen...
of

Hoofdvenster > tabblad Apparaten >  uitvouwen >  Apparaten uitvouwen > apparaat
Video Streaming Gateway > tabblad Toewijzing > camera in de lijst VSG camera's selecteren >
knop Bewerken...

URL
Selecteer in de lijst het IP-adres of de URL van het gewenste VSG-apparaat.
Bosch apparaat: IP-adres of DNS-naam
ONVIF, RTSP, JPEG: URL (begint met http)

Gebruikersnaam
Typ de gebruikersnaam voor aanmelden bij het apparaat, gewoonlijk service.
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Wachtwoord
Typ het wachtwoord voor aanmelden bij het apparaat.

Verbinden
Klik om te verbinden met het apparaat en dit toe te wijzen aan VSG.
Als het aanmelden is gelukt, configureer dan indien nodig de protocolinstellingen.

Overslaan
Klik om de configuratie-instellingen te activeren in de groep Protocolinstellingen .
Deze knop verschijnt niet wanneer u een camera configureert die is gedetecteerd via een

netwerkscan en is toegevoegd door te klikken op . De knop verschijnt wanneer u een
regel selecteert in de lijst VSG camera's list en op de knop Toevoegen... of Bewerken... klikt.

Protocolinstellingen
Voer de gewenste protocolinstellingen door. Houd er rekening mee dat de beschikbare
configuratie-instellingen wijzigen met het geselecteerde item in de lijst Type.

Type
Opmerking: De beschikbare configuratie-instellingen wijzigen met het geselecteerde item.

Item in de lijst Type Beschikbare configuratie-instellingen

Bosch RCP+ Video-ingang
Selecteer het nummer van de gewenste camera als u een
meerkanaals apparaat configureert.

Stream
Selecteer het nummer van de stream van de
geselecteerde camera.

Protocol
TCP 
Gebruikt voor overdracht via het internet en/of voor
gegevensoverdracht zonder verlies. Zorg dat geen
gegevenspakket verloren raakt. De bandbreedtevereiste
kan hoog zijn.
Gebruiken wanneer het apparaat is aangebracht achter
een Firewall. Ondersteunt geen multicast.
UDP
Gebruikt voor verbindingsloze en lichtgewicht
gegevensoverdracht in privénetwerken.
Gegevenspakketten kunnen verloren raken.
Bandbreedtevereisten kunnen laag zijn. 
Ondersteunt multicast.

ONVIF Stream
ONVIF Media Profile
Bevat geavanceerde instellingen inclusief een specifieke
camera met onder andere de coderingsinstellingen.
Videobron
Bevat basis video-instellingen inclusief een specifieke
camera.
Komt overeen met een fysieke video-ingang.
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Item in de lijst Type Beschikbare configuratie-instellingen

Token
Selecteer een profielnummer. Als u Videobron hebt
geselecteerd, is er doorgaans slechts één item
beschikbaar.

Naam
Geeft de weergavenaam van het profiel weer als
Mediaprofiel ONVIF is geselecteerd. Als er meerdere
namen beschikbaar zijn, wordt <meerdere>
weergegeven.

RTSP Selecteren om een camera van derden toe te voegen die het
Real Time Streaming Protocol ondersteunt.

JPEG Selecteren om een camera van derden toe te voegen die
JPEG-beelden kan versturen (gewoonlijk iedere CCTV-
camera).

Kies de gewenste taal in de lijst Snelheid [ips].

Tabel 12.1: Protocolinstellingen

VSG cameranaam
Wijzig indien nodig de cameranaam. Deze naam wordt gebruikt voor VRM en Bosch Video
Client.

Zie ook
– Een Bosch camera toevoegen aan een VSG, 20
– Een ONVIF-camera toevoegen aan een VSG, 21
– Een camera van derden toevoegen aan een VSG, 21

Tabblad Opnameprofielen (Video Streaming Gateway)

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > 
Video Streaming Gateway apparaat > Opname tabblad > Opnameprofielen tabblad
Hiermee kunt u het opnemen in- of uitschakelen voor iedere VSG-camera.

Opname
Selecteer het gewenste item in de lijst.

Zie ook
– Opnemen inschakelen, 22

Tabbladen Multicast (Video Streaming Gateway)

Hoofdvenster > Apparaten tabblad >  Video Streaming Gateway apparaat > Netwerk
tabblad
Hiermee kunt u multicast configureren voor de toegewezen camera's.

Inschakelen
Klik om multicast voor deze camera te activeren.

Multicast-adres
Voer een geldig multicast-adres (tussen 224.0.0.0 en 239.255.255.255) in.
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Typ 1.0.0.0. Er wordt automatisch een uniek multicast-adres ingevoerd gebaseerd op het

MAC-adres van het apparaat.

Poort
Als een Firewall wordt gebruikt, voer dan een poortwaarde in die is geconfigureerd als niet-
geblokkeerde poort in de Firewall.

Streaming
Klik om continue multicast streaming naar de schakelaar te activeren. Dit houdt in dat de
multicast-verbinding niet wordt voorgegaan door een RCP+ registratie. De encoder streamt
altijd alle gegevens naar de schakelaar. De schakelaar (als geen IGMP-multicast filtering wordt
ondersteund of is geconfigureerd) stuurt deze gegevens naar alle poorten met als gevolg dat
de schakelaar overbelast raakt.
U hebt streaming nodig bij gebruik van een niet-Bosch apparaat voor het ontvangen van een
multicast-stream.

Zie ook
– Multicast configureren, 22

Tabblad Geavanceerd (Video Streaming Gateway)

Hoofdvenster > Apparaten tabblad > uitvouwen  > uitvouwen  Apparaten > 
Video Streaming Gateway apparaat > Service tabblad
Hiermee kunt u logboekregistratie activeren voor Video Streaming Gateway.
Zie Tabblad Geavanceerd voor Configuration Manager.
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