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1 Wskazówki bezpieczeństwa
Podczas pracy przy urządzeniu należy stosować się do poniższych wskazówek 
bezpieczeństwa.

1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa
Należy zwrócić uwagę na następujące przedstawienie wskazówek bezpieczeństwa:

1.2 Instalacja/konfiguracja

1.3 Utylizacja

UWAGA! 
Symbol wskazuje na informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z 
bezpieczeństwem personelu lub ochroną własności.

UWAGA! 
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które w razie wystąpienia mogą 
spowodować szkody materialne.

UWAGA! 
Instalację/konfigurację systemu Bosch Recording Station powinien wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowany personel serwisowy.

Utylizacja
Zakupiony produkt firmy Bosch został opracowany i wyprodukowany z wysokojakościowych 
materiałów i elementów, które mogą być poddane recyklingowi i oddane do ponownego 
użytku.
Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od 
normalnych odpadów domowych.
W Unii Europejskiej istnieją systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych. Urządzenia te należy utylizować w lokalnych miejscach zbiórki odpadów lub 
w centrum recyklingu.
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2 Wprowadzenie

2.1 Opis systemu
Bosch Recording Station jest oprogramowaniem kontrolnym, służącym do zapisywania na 
miejscu obrazów wideo bezpośrednio z kamer IP, w celu ich przetransferowania i oceny w 
każde przewidziane miejsce, niezależnie od odległości i lokalizacji. Przyłączenie kamer 
analogowych umożliwia enkoder.
System Bosch Recording Station można wykorzystać do wielu zastosowań, np. w bankach, 
dużych sieciach sprzedaży detalicznej, na dworcach, lotniskach, w centrach miejskich, w 
instalacjach przemysłowych oraz w urzędach i budynkach biurowych.
System posiada rozszerzone właściwości wskazań, oferuje bardzo dużą elastyczność zapisu 
oraz szybki i wygodny dostęp do obrazów wideo i informacji. W razie potrzeby można przez 
całą dobę wywoływać obrazy wideo w każdej lokalizacji na świecie. Komunikacja i dostęp do 
systemu Bosch Recording Station odbywa się przez prywatną lub publiczną sieć. System 
można w tym celu podłączyć do wielu urządzeń i systemów peryferyjnych.
Zarejestrowane obrazy można bez wysiłku odtworzyć za pomocą funkcji wyszukiwania i 
nawigacji w strukturze drzewa. Możliwy jest lokalny dostęp do obrazów lub zdalny, przez sieć 
przedsiębiorstwa czy Internet. Możliwy jest wybór kilku różnych widoków kamer. Szybkie, 
wydajne funkcje wyszukiwania obrazów eliminują czasochłonne przeszukiwanie ręczne. Jedną 
z funkcji jest wyszukiwanie zmian obrazów (Smart Motion Search) oraz wyszukiwanie według 
kryteriów, takich jak numer kamery oraz data i godzina zapisu.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostęp jest kontrolowany przez 
uprawnienia użytkowników. Zdarzenia takie jak np. logowanie, wylogowanie, zmiany statusu, 
transfery obrazów i zamykanie systemu są zapisywane w bazie danych. Zintegrowany system 
autentyfikacji wideo zapobiega manipulacji obrazów.
Do archiwizacji i zabezpieczenia obrazów można użyć różnych urządzeń do zapisu, np. 
zewnętrznych Disk-Arrays, urządzenia RAID i NAS oraz zewnętrzne dyski twarde.
Asystent konfiguracyjny pozwala szybko i łatwo przeprowadzić ponowną instalację. Do złączy 
szeregowych można podłączyć m.in. instalacje alarmowe firmy Bosch, bankomaty, krosownice 
Allegiant i czytniki kart.

2.2 Obsługiwane systemy operacyjne
System Bosch Recording Station jest przystosowany do obsługi następujących systemów 
operacyjnych:
– Windows 7 (32 Bit/64 Bit)
– Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
– Windows Server 2008 (32 Bit)
– Windows XP Professional SP 3 (32 Bit)
– Windows Server 2003 (32 Bit)

Wskazówka:
Należy uwzględnić wymagania instalacyjne poszczególnych systemów operacyjnych!
Instrukcja szybkiego uruchomienia dostarcza wskazówek na temat warunków instalacyjnych i 
zawiera szczegółowy opis pierwszej instalacji z pomocą asystenta konfiguracji.
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2.3 Skaner wirusów/zapora firewall systemu Windows

2.3.1 Programy antywirusowe
Zawsze należy stosować najbardziej aktualną wersję skanera antywirusowego.

Wskazówka:
– Ten skaner antywirusowy może wpływać na wydajność systemu.
– Musi zostać uaktywniony skaner w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wystarczającą 

ochronę przed wirusami.
– O ile to możliwe, wszystkie partycje dysku twardego zawierające zapisane obrazy 

powinny być wyłączone ze skanowania.
– O ile to możliwe, proces skanowania dysku C powinien odbywać się według 

harmonogramu. Zalecamy skanowanie w odstępach jednego tygodnia. W czasie 
skanowania dysku C zauważalnie obniża się wydajność systemu, a tym samym 
częstotliwość odświeżania oraz jakość zapisu obrazu.
Nie można wykluczyć możliwości utraty poszczególnych obrazów.

– Dyski wymienne, np. przenośne pamięci USB, dyski zewnętrzne podłączone do portu 
USB, napędy CD/DVD i stacje dyskietek powinny być sprawdzane ręcznie podczas 
podłączania, aby zapewnić wystarczającą ochronę.

2.3.2 Ustawienie zapory firewall systemu Windows
Zalecamy wyłączenie zapory firewall systemu Windows. Jeśli zapora ta jest aktywna, w jej 
ustawieniach należy dodać i zaznaczyć poniższe wyjątki:

Wskazówka:
– Procesy systemu Bosch Recording Station również muszą być aktywowane w 

ustawieniach zapory firewall oprogramowania antywirusowego.
– Używane porty, które nie mają być blokowane przez zaporę firewall, można ustawić 

w konfiguracji.

UWAGA! 
Dla ochrony przed wirusami komputerowymi, robakami i trojanami zalecamy zainstalować 
skaner antywirusowy oraz zaporę firewall.

Bosch Recording Station
Wyjątki w ustawieniach zapory firewall systemu Windows

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Remote Configuration (TCP) Port 8080
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3 Asystent konfiguracji
Do instalacji systemu Bosch Recording Station należy użyć dołączonej instrukcji szybkiego 
uruchomienia.
Instrukcja szybkiego uruchomienia dostarcza wskazówek na temat warunków instalacyjnych i 
zawiera szczegółowy opis pierwszej instalacji z pomocą asystenta konfiguracji.

3.1 Uruchomienie asystenta konfiguracji
Przy pierwszym po instalacji uruchomieniu systemu Bosch Recording Station wyświetla się 
asystent konfiguracji.

Pozwala on na wyszukiwanie kamer IP w sieci oraz przypisanie harmonogramów kamer i 
dokonanie ustawień zapisu.
Wskazówka:
Wczytanie konfiguracji DiBos jest niemożliwe.

1 Załaduj... Wczytuje istniejącą konfigurację (plik .prm).

2 Dalej > Uruchamia asystenta konfiguracji. Pozwala on na 
wyszukiwanie kamer IP w sieci oraz przypisanie 
harmonogramów kamer i dokonanie ustawień zapisu.
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3.2 Aktywacja licencji
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Aktywacja licencji

W tym polu dialogowym można aktywować licencję.

1 Rejestrator - Odbiorca Wybrać nagrywarkę lub odbiornik do zainstalowania.

2 Licencja: Wskazuje pakiet licencyjny do aktywacji.

3 Aktywacja... Otwiera pole dialogowe do aktywacji pakietu licencyjnego 
(patrz Punkt 4.16.1 Pole dialogowe Aktywacja licencji).

4 Aktywne pakiety: Pokazuje listę aktywnych pakietów licencyjnych.

5 Dalej > Wskazuje kolejne pole dialogowe asystenta konfiguracji.
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3.3 Pole dialogowe Aktywacja licencji
Menu Licencje programów > Pole dialogowe Aktywacja licencji > Wybierz licencję > Przycisk 
Aktywacja...
lub
Asystent konfiguracji > Pole dialogowe Aktywacja licencji > Wybierz licencję > Przycisk 
Aktywacja...

W tym polu można wprowadzić klucz aktywacji licencji w celu uaktywnienia danego pakietu 
licencji.

Wskazówka:
Jeśli sprzęt komputerowy nie generuje jednoznacznej sygnatury komputera, można nabyć 
klucz sprzętowy ze stałym ID.
Już licencjonowane pakiety należy wówczas przenieść na ID klucza sprzętowego. W tym celu 
należy skontaktować się z Technicznym Działem Obsługi Klienta systemów bezpieczeństwa 
Bosch.
Klucz sprzętowy sam w sobie nie zawiera licencji. Dlatego w dalszym ciągu konieczna jest 
aktywacja przy pomocy aktywującego klucza licencyjnego.

Posiadasz numer autoryzacji i potrzebujesz klucza aktywacji licencji:
1. Zanotuj sygnaturę komputera, albo skopiuj sygnaturę i wklej ją do pliku tekstowego.
2. W komputerze z dostępem do Internetu wprowadź w przeglądarce następujący adres 

URL: 
https://activation.boschsecurity.com

Otworzy się okno Bosch License Manager.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby otrzymać klucz aktywacji licencji. Zanotuj klucz 
aktywacji licencji, albo skopiuj klucz i wklej go do pliku tekstowego.



12 pl | Asystent konfiguracji Bosch Recording Station

- | V2 | 2011.07 Podręcznik instalacji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

3. Korzystając z systemu Bosch Recording Station, w polu Aktywacja licencji Aktywacja 
licencji wprowadź klucz aktywacji licencji podany w oknie Bosch Licence Manager i 
kliknij przycisk Aktywacja Aktywacja. Pakiet licencji zostanie aktywowany.

Wskazówka:
Należy zachować numer autoryzacji, sygnaturę komputera i klucz aktywacyjny w razie 
ewentualnych pytań technicznych.
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3.4 Konfiguracja stacji zdalnych
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Stacje zdalne

W tym polu można utworzyć stacje zdalne.

1 Nowa Tworzy nową stację zdalną.

2 Nazwa: Wprowadź nazwę stacji zdalnej.

3 Adres: Wprowadź adres IP stacji zdalnej lub nazwę komputera.

W razie potrzeby utworzyć następne stacje zdalne.

4 Dalej > Wskazuje kolejne pole dialogowe asystenta konfiguracji.
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3.5 Ustawienia użytkownika
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Użytkownik

Przy pierwszej instalacji zostają automatycznie utworzone 3 poziomy uprawnień i 3 konta 
użytkowników. Nie można ich usunąć.

Tworzenie nowego użytkownika:
1. Z odpowiednim poziomem uprawnień utwórz nowego użytkownika, wprowadzając 

Nazwa: i Hasło:. Należy zanotować nazwę i hasło, będą one potrzebne do zalogowania.
2. W polu Powtórz hasło: ponownie wprowadź hasło.
3. Naciśnij przycisk Dalej >, aby przejść do następnej strony Asystenta lub Zastosuj, aby 

zachować ustawienia i zakończyć jego działanie.

Wskazówka:
Standardowo poziomy uprawnień tworzone są bez hasła.

1 Administrator Posiada wszystkie uprawnienia do obsługi i konfiguracji 
systemu.

2 Użytkownik 
zaawansowany

Posiada wszystkie uprawnienia do obsługi systemu. Nie 
posiada uprawnień do konfiguracji systemu. Wyjątkiem jest 
prawo do utworzenia konta użytkownika posiadającego 
uprawnienia Normalny użytkownik.

3 Normalny użytkownik Posiada wszystkie uprawnienia do obsługi systemu. Nie 
posiada żadnych uprawnień do konfiguracji.

4 Dalej > Wskazuje kolejne pole dialogowe asystenta konfiguracji.
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3.6 Ustawianie harmonogramów
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Harmonogramy

Przypisywanie harmonogramów odbywa się za pomocą kursora myszy na graficznym planie 
czasowym. Do wyboru są 3 harmonogramy. Można je przypisać do każdego dnia tygodnia. 
Harmonogramy są przedstawiane różnymi kolorami.

1 Harmonogramy Wybierz harmonogram, który ma zostać przypisany do danego 
dnia.

2 Poniedziałek - 
Niedziela

Dla każdego dnia można ustawić indywidualne czasy.

3 Graficzny plan 
czasowy

Umieść kursor myszy nad graficznym planem czasowym.
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy zaznacza komórkę. 
Przeciągnięcie kursora przy wciśniętym lewym przycisku 
myszy (utworzenie czworokątnego zaznaczenia) zaznacza 
przedział czasu. Wszystkie zaznaczone komórki zostają 
oznaczone kolorem wybranego harmonogramu. Aby zmienić 
zaznaczone komórki w graficznym planie czasowym, wybierz 
inny harmonogram i zastąp zaznaczenie komórki.

4 Dalej > Wskazuje kolejne pole dialogowe asystenta konfiguracji.
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3.7 Automatyczne wyświetlanie kamer IP MPEG4/H.264
Menu Kamery IP i enkodery > Przeszukiwanie sieci...
lub
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Dodaj kamery IP

W tym polu dialogowym wyświetlane są wszystkie znajdujące się w systemie kamery IP 
MPEG4/H.264.

1 Aktywować pole wyboru kamery, która ma zostać dodana do 
systemu Bosch Recording Station.

2 Wyszukaj ponownie Szuka kamer IP MPEG4/H.264 w sieci.

3 Dalej > Przejmuje wpisy i wyświetla kolejne pole dialogowe.
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3.8 Edycja kamer IP MPEG4/H.264
Menu Kamery IP i enkodery > Przeszukiwanie sieci... > Dalej >
lub
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Ustawienia kamery

W tym polu dialogowym przypisuje się do kamer IP MPEG4/H.264 określone właściwości, jak 
np. detekcja ruchu i porównanie z obrazem referencyjnym.

1 Nazwa (w Bosch 
Recording Station):

Wybrać w przeglądzie kamerę i wpisać jej nazwę. Zostanie 
ona wyświetlona w systemie Bosch Recording Station jako 
nazwa kamery.
Wskazówka:
Kamerę można wybrać wielokrotnie.

2 Opis: Wskazuje typ kamery IP.

3 Adres IP: Wskazuje adres IP kamery IP.

4 Kanał: Wskazuje kanał kamery IP.

5 Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w przypadku urządzeń 
MPEG4/H.264, które wymagają tego do logowania (jeżeli na 
przykład nazwa użytkownika i hasło są skonfigurowane 
w urządzeniu MPEG4/H.264).
Wskazówka:
Jeżeli do urządzenia MPEG4/H.264 przypisano hasło 
serwisowe, wybierz nazwę użytkownika Serwis. Wpisz 
przynależne hasło.

6 Hasło:

7 Strumień Live: Wybierz strumień urządzenia MPEG4/H.264 (strumień 1 lub 
strumień 2), który zostanie użyty w widoku obrazu na żywo.
Wskazówka:
Jeśli kamera dostarcza tylko jednego strumienia, nie ma 
możliwości wyboru strumienia 2.
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8 Czujniki: Aktywować detekcję ruchu i/lub porównanie z obrazem 
referencyjnym urządzenia MPEG4/H.264.
Wskazówka:
– Funkcja detekcji ruchu i porównania z obrazem 

referencyjnym musi być aktywna także w urządzeniu 
MPEG4/H.264.

– W menu Obróbka alarmów w polu Trigger pojawi się 
nazwa urządzenia MPEG4/H.264. Trigger może być 
wybrany np. do sterowania zapisem. W tym celu należy 
wybrać odpowiednie zadanie.

9 Zmienia kolejność kamery w przeglądzie oraz w konfiguracji 
interfejsu użytkownika.

10 Dalej > Przejmuje wpisy i wyświetla kolejne pole dialogowe.
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3.9 Konfiguracja ustawień zapisu kamery
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Ustawienia zapisu

W tym polu dialogowym należy zdefiniować zapis ciągły dla każdej kamery.

1 Wskazuje kamery przypisane do systemu Bosch Recording 
Station.
W przeglądzie wybrać kamerę.
Wskazówka:
Kamerę można wybrać wielokrotnie.

2 Dzień:
Noc:
Weekend:

Dokonać ustawienia stosowanego do zapisu ciągłego. Dla 
każdego harmonogramu wybrać w tym celu jeden strumień.

3 Zastosuj Zachowuje ustawienia i kończy działanie Asystenta.
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4 Standardowa konfiguracja
Narzędzie standardowej konfiguracji pozwala na lepsze dostosowanie systemu do bardziej 
złożonych wymagań lub życzeń klienta niż Asystent konfiguracji.
Dostosuj ustawienia w drzewie konfiguracji poprzez klikanie poszczególnych punktów menu 
i wprowadzanie odpowiednich zmian.
Nie można przełączyć konfiguracji standardowej na asystenta konfiguracji.

4.1 Konfiguracja napędów zapisujących
Menu Dyski zapisu obrazów

W tym oknie dialogowym znajduje się przegląd wszystkich dostępnych twardych dysków 
i napędów sieciowych.

UWAGA! 
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zapisanie konfiguracji na zewnętrznym nośniku.

1 Pole listy zawiera wszystkie dyski twarde i napędy sieciowe, 
które system zna. Wyświetlana jest pojemność całkowita, 
wolne miejsce w pamięci i wykorzystane miejsce w pamięci w 
MB.
Wyświetlone napędy można włączać i wyłączać. 
Aktywacji napędu dokonuje się przez zaznaczenie pola 
wyboru.

 Napęd jest aktywny

 Napęd nie jest aktywny.

2 Nowy dysk sieciowy Dodaje nowy dysk sieciowy.
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3 Odłącz napęd 
sieciowy

Przerywa połączenie z dyskiem sieciowym. W tym celu 
wybierz napęd i naciśnij przycisk.

4 Aktualizacja W przypadku uruchomienia dodatkowego dysku sieciowego 
podczas konfiguracji można dodać go do listy, klikając 
przycisk Aktualizacja. 

5 Wybrane napędy Wskazuje całkowitą pojemność pamięci, wolne miejsce w 
pamięci i wykorzystane miejsce w pamięci w MB dla 
aktywnych napędów sieciowych.

6 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.2 Kamery IP i enkodery
Menu Kamery IP i enkodery

W tym polu dialogowym pojawia się przegląd skonfigurowanych komponentów sieci (kamery 
IP).

Wskazówka:
Można skonfigurować maks. 64 kamery IP. Kamery muszą być aktywowane przez licencje 
oprogramowania (patrz Punkt 4.16.1 Pole dialogowe Aktywacja licencji).

1

Przeszukiwanie 
sieci...

Podłączone kamery IP MPEG4/H.264-IP są automatycznie 
wykrywane przez system.
Funkcja skanowania sieci wyszukuje kamery IP w sieci. 
Samych kamer IP nie można skonfigurować w systemie Bosch 
Recording Station. Wymagają one uprzedniej konfiguracji np. 
przy użyciu odpowiedniego narzędzia (np. BVIP-Configuration 
Manager)

2 Dodaj Dodaje kamery IP MPEG4/H.264 lub JPEG.

3 Zmień Zmienia ustawienia dostępnych kamer IP.

4 Usuń Usuwa kamery IP z konfiguracji.

5 Zastosuj Zapisuje wpisy. Menu pozostaje otwarte

6 Odrzuć Przywraca wszystkie wpisy w menu do ostatnio zapisanego 
stanu.

7 Zakończ Zamyka konfigurację.
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4.2.1 Automatyczne wyświetlanie kamer IP MPEG4/H.264
Menu Kamery IP i enkodery > Przeszukiwanie sieci...
lub
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Dodaj kamery IP

W tym polu dialogowym wyświetlane są wszystkie znajdujące się w systemie kamery IP 
MPEG4/H.264.

1 Aktywować pole wyboru kamery, która ma zostać dodana do 
systemu Bosch Recording Station.

2 Wyszukaj ponownie Szuka kamer IP MPEG4/H.264 w sieci.

3 Dalej > Przejmuje wpisy i wyświetla kolejne pole dialogowe.
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4.2.2 Edycja kamer IP MPEG4/H.264
Menu Kamery IP i enkodery > Przeszukiwanie sieci... > Dalej >
lub
Asystent konfiguracji > pole dialogowe Ustawienia kamery

W tym polu dialogowym przypisuje się do kamer IP MPEG4/H.264 określone właściwości, jak 
np. detekcja ruchu i porównanie z obrazem referencyjnym.

1 Nazwa (w Bosch 
Recording Station):

Wprowadź nazwę kamery IP. Zostanie ona wyświetlona w 
systemie Bosch Recording Station jako nazwa kamery.

2 Opis: Wskazuje typ kamery IP.

3 Adres IP: Wskazuje adres IP kamery IP.

4 Kanał: Wskazuje kanał kamery IP.

5 Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w przypadku urządzeń 
MPEG4/H.264, które wymagają tego do logowania (jeżeli na 
przykład nazwa użytkownika i hasło są skonfigurowane 
w urządzeniu MPEG4/H.264).
Wskazówka:
Jeżeli do urządzenia MPEG4/H.264 przypisano hasło 
serwisowe, wybierz nazwę użytkownika Serwis. Wpisz 
przynależne hasło.

6 Hasło:

7 Strumień Live: Wybierz strumień urządzenia MPEG4/H.264 (strumień 1 lub 
strumień 2), który zostanie użyty w widoku obrazu na żywo.
Wskazówka:
Jeśli kamera dostarcza tylko jednego strumienia, nie ma 
możliwości wyboru strumienia 2.
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8 Czujniki: Aktywować detekcję ruchu i/lub porównanie z obrazem 
referencyjnym urządzenia MPEG4/H.264.
Wskazówka:
– Funkcja detekcji ruchu i porównania z obrazem 

referencyjnym musi być aktywna także w urządzeniu 
MPEG4/H.264.

– W menu Obróbka alarmów w polu Trigger pojawi się 
nazwa urządzenia MPEG4/H.264. Trigger może być 
wybrany np. do sterowania zapisem. W tym celu należy 
wybrać odpowiednie zadanie.

9 Zmienia kolejność kamer w przeglądzie.

10 Dalej > Przejmuje wpisy i wyświetla kolejne pole dialogowe.
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4.2.3 Konfiguracja kamer IP MPEG4/H.264
Menu Kamery IP i enkodery > Obszar Kamery IP MPEG4/H.264 > Przycisk Zmień > Zakładka 
Ogólne ustawienia

W tym menu można konfigurować tylko urządzenia MPEG4/H.264, które umożliwiają 
wywołanie obrazów MPEG4/H.264 (np. Dinion IP, VIPX 1600). W zależności od modelu 
możliwe jest podłączenie maksymalnie 64 urządzeń sieciowych (kamer JPEG i urządzeń 
MPEG4/H.264).

1 Właściwości kamery

Typ urządzenia: Wybierz odpowiednie urządzenie MPEG4/H.264.

Adres IP: Wpisz adres IP urządzenia MPEG4/H.264.

Kanał: Wybierz kanał urządzenia MPEG4/H.264.

Nazwa: Wprowadź nazwę urządzenia MPEG4/H.264. Można wybrać 
dowolną nazwę.

Strumień Live: Wybierz strumień urządzenia MPEG4/H.264 (strumień 1 lub 
strumień 2), który zostanie użyty w widoku obrazu na żywo.

Czujniki: Aktywować detekcję ruchu i/lub porównanie z obrazem 
referencyjnym urządzenia MPEG4/H.264.
Wskazówka:
– Funkcja detekcji ruchu i porównania z obrazem 

referencyjnym musi być aktywna także w urządzeniu 
MPEG4/H.264.

– W menu Obróbka alarmów w polu Trigger pojawi się 
nazwa urządzenia MPEG4/H.264. Trigger może być 
wybrany np. do sterowania zapisem. W tym celu należy 
wybrać odpowiednie zadanie.
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Harmonogramy Wybrać harmonogramy do porównania z obrazem 
referencyjnym.

Pokaż Wyświetla obraz na żywo z wybranego urządzenia MPEG4/
H.264, jeśli dokonano prawidłowych ustawień.

Konfiguruj Pokazuje konfigurację wybranego urządzenia MPEG4/H.264 
w oknie przeglądarki.

2 Zgłoszenie kamery

Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w przypadku urządzeń 
MPEG4/H.264, które wymagają tego do logowania (jeżeli na 
przykład nazwa użytkownika i hasło są skonfigurowane 
w urządzeniu MPEG4/H.264).
Wskazówka:
Jeżeli do urządzenia MPEG4/H.264 przypisano hasło 
serwisowe, wybierz nazwę użytkownika Serwis. Wpisz 
przynależne hasło.

Hasło:

3 Aktywacja wejścia 
alarmowego

Aktywować opcję, jeśli przez uruchomienie wejścia w 
urządzeniu MPEG4/H.264 ma nastąpić sterowanie systemu 
Bosch Recording Station.
Wskazówka:
Zależnie od typu urządzenia IP (np. VIP X1600), można 
skonfigurować więcej niż jedno wejście alarmowe. W tym 
celu pod Nr: wybierz wejście alarmowe urządzenia MPEG4/
H.264 i zaznacz dla tego wejścia opcję Aktywacja wejścia 
alarmowego.

Nazwa: Wprowadź nazwę wejścia alarmowego. Można wybrać 
dowolną nazwę.

Nr: Wybierz wejście alarmowe wybranego urządzenia MPEG4/
H.264.

4 Aktywuj przekaźnik Aktywuj opcję, jeśli wyjście przekaźnikowe urządzenia 
MPEG4/H.264 ma być sterowane przez system Bosch 
Recording Station.
Wskazówka:
Zależnie od typu urządzenia IP (np. VIP X1600), można 
skonfigurować więcej niż jedno wyjście przekaźnikowe. W 
tym celu w polu Nr: wybierz wyjście przekaźnikowe 
urządzenia MPEG4/H.264 i zaznacz dla tego wejścia opcję 
Aktywuj przekaźnik.

Nazwa: Wprowadź nazwę wyjścia przekaźnika. Można wybrać 
dowolną nazwę.

Nr: Wybierz wejście przekaźnikowe wybranego urządzenia 
MPEG4/H.264.

5 Aktywuj wejście audio Zaznacz pole wyboru, jeśli ma być używane wejście audio 
urządzenia MPEG4/H.264.

Nazwa: Wprowadź nazwę wejścia audio.

Nr: Wybierz wejście audio wybranego urządzenia MPEG4/H.264.

6 OK Przejmuje wpisy.
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4.2.4 Konfiguracja kamer Dome oraz kamer obrotowych/ruchomych
Menu Kamery IP i enkodery > Obszar Kamery IP MPEG4/H.264 > Przycisk Zmień > Zakładka 
Ustawienia kamery Dome

W razie potrzeby zmień ustawienia każdej kamery.

Ustawienia interfejsu

1 Ustawienia kamery 
Dome

Kliknij tę kartę.

2 Aktywacja Zaznacz pole wyboru, jeśli wybrana kamera jest kamerą Dome 
lub kamerą obrotową/ruchomą.

3 Interfejs Ustawień interfejsu należy dokonać jako pierwszych. Dopiero 
potem można skonfigurować pozostałe ustawienia kamer 
Dome

Przyłącze: Kliknąć przycisk strzałki w dół i wybrać interfejs (VCSCom = 
port szeregowy RS232 enkodera).

Ustawienia... Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Dokonać ustawień interfejsu VCSCom (Bity na sekundę, Bity 
danych, Bity stopu, Parzystość itd.). 
Ustawienia są zależne od rodzaju kamery.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (dla kamer Dome Panasonic 
należy dodatkowo ręcznie ustawić prędkość transmisji 
danych (bitrate))
Pelco: 2400/8/1/none
Kamery Dome Bosch: należy przejąć ustawienia kamery 
Dome.
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Zapisywanie pozycji kamery
Można ustalić pozycje kamer Dome i kamer obrotowych/ruchomych, na których mają się one 
automatycznie lub ręcznie ustawiać. Użytkownik może szybko wybrać te pozycje w podglądzie 
na żywo, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia. W przypadku wystąpienia zdarzenia możliwe 
jest także automatyczne wysterowanie.
Aby zapisać nową pozycję, należy:
– Wybrać wolny identyfikator.
– Ustawić kamerę w wybranej pozycji i w razie potrzeby powiększyć obraz.
– Zapisać ustawienia.

Wprowadzanie makr (poleceń sterowania) poprzez wiersz poleceń
Makra (polecenia sterowania) kamer Dome, kamer obrotowych/ruchomych oraz krosownic 
można wprowadzać w wierszu poleceń. Mogą one być wywoływane ręcznie lub 
automatycznie. Dostępne makra znajdują się w instrukcji obsługi kamery lub krosownicy. 

Protokół: Wybierz protokół w zależności od podłączonej kamery.

Adres kamery: Wprowadź adres kamery. Adres jest ustawiony w kamerze.

4 Zapisane pozycje

ID   Nazwa Kliknij przycisk strzałki w dół znajdujący się obok pola listy 
i wybierz niezajęty numer, jeśli chcesz zapisać nową lub 
wybierz zapisaną wcześniej pozycję, aby ją zmienić.
Wskazówka:
W momencie wybrania takiej nazwy przez użytkownika 
kamera automatycznie ustawia się w danej pozycji.

Obracanie / zmiana 
ogniskowej

Obracanie kamer:
Ustaw kursor myszy nad obrazem kamery, aż strzałka wskaże 
kierunek, w którym kamera ma się przesunąć. Następnie 
naciśnij lewy przycisk myszy. Kamera przestawi się 
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, przy czym prędkość 
ruchu jest tym większa, im dalej na zewnątrz będzie 
przesuwany kursor (przy wciśniętym przycisku myszy).
Zmiana ogniskowej kamery:
Przesuń kursor na środek obrazu kamery, aż zmieni się on 
w lupę ze znakiem plus lub minus. Klikając lewy przycisk 
myszy, można zmienić wartość zbliżenia kamery.
Lupa ze znakiem plus: Kamera zbliża się do obiektu.
Lupa ze znakiem minus: Kamera oddala się od obiektu.

Zapisywanie... Aby zapisać pozycje, naciśnij przycisk. Otwiera się pole okna 
dialogowego. Wprowadź sensowną nazwę i zatwierdź.
Wskazówka:
W niektórych kamerach Dome przy zapisywaniu musi być 
ustawiona przysłona i ostrość. Odpowiednie zapytanie 
pojawia się podczas procesu zapisywania.

Pokaż Wybierz zapisaną pozycję do sprawdzenia i kliknij przycisk. 
Kamera ustawi się w zapisanej pozycji.

Usuń Wybierz zapisaną pozycję i naciśnij przycisk.
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Użytkownik może szybko wybrać te makra w podglądzie na żywo, jeśli posiada odpowiednie 
uprawnienia.

Sterowanie kamery
Dla każdej kamery można ustawić ostrość i przesłonę

Zapisywanie ustawień

5 Wiersz poleceń 
kamery

Pierwszy wiersz:
Lista zawiera ustawione wstępnie makra (polecenia 
sterowania). Wybierz makro.
Środkowy wiersz (wiersz poleceń):
Wskazuje makro wybrane w pierwszym wierszu.
Alternatywnie istnieje możliwość wprowadzania w tym 
wierszu nowego makra, jeśli nie zostało one znalezione 
w polu listy pierwszego wiersza.
Dolny wiersz: 
 Przypisz niezajęty numer do danego makra.

Zapisywanie... Aby zapisać, naciśnij przycisk. Otwiera się pole okna 
dialogowego. Wprowadź sensowną nazwę i zatwierdź. Pojawi 
się komunikat potwierdzający zapis.
Wskazówka:
Makro jest dostępne dla użytkownika z poziomu interfejsu 
użytkownika.

Wyślij Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić makro.

Usuń Zapisane makro jest usuwane.

6 Przesłona i ostrość... Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Ustaw przysłonę i ostrość.

7 OK Przejmuje wpisy.
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4.2.5 Konfiguracja kamer IP JPEG
Menu Kamery IP i enkodery > Obszar Kamery IP JPEG > Przycisk Zmień

W tej części menu można konfigurować jedynie te kamery, które pozwalają wywołać obrazy 
JPEG za pośrednictwem protokołu HTTP lub TFTP. Można podłączyć maksymalnie 64 
urządzenia sieciowe (kamery JPEG i urządzenia MPEG4/H.264).
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1 Adres: Wprowadź adres (URL) kamery i polecenie wywołujące 
podgląd obrazów JPEG.
Należy stosować następującą składnię:
Urządzenia Bosch BVIP:
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=S (dla QCIF)
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=M (dla CIF)
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=L (dla 2CIF)
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=XL (dla 4CIF)
W przypadku urządzeń wielokanałowych kanał należy wybrać 
następująco:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (np. dla 
kanału 2 i 4CIF)
Kamera IP Bosch MegaPixel:
http://adres IP/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
W przypadku HTTP detekcja ruchu odbywa się za 
pośrednictwem portu [&mdn=Numer portu].
tftp://IP-Adresse/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
W przypadku TFTP detekcja ruchu zawiera się w samym 
obrazie. Konfiguracja portu nie jest konieczna.
Axis: http://adres IP/jpg/image.jpg
Mobotix: http://adres IP/record/current.jpg
Wskazówka:
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej 
danej kamery.

2 Pokaż Kliknąć przycisk w celu sprawdzenia, czy wprowadzony adres 
URL i polecenie są prawidłowe. W przypadku prawidłowego 
wpisu wyświetli się obraz kamery.

3 Konfiguruj Po kliknięciu przycisku w oknie przeglądarki wyświetli się 
konfiguracja wybranego urządzenia JPEG.

4 Nazwa: Wprowadź nazwę kamery.

5 Maks. obrazów na 
sekundę:

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru i wybierz żądaną ilość 
obrazów na sekundę, które mają być wyświetlane. W ten 
sposób można wpłynąć na obciążenie sieci przy widoku 
obrazu z kamery na żywo.
Wskazówka:
Maksymalna ilość wyświetlanych obrazów jest zależna od 
typu kamery i ustawionych parametrów (np.: rozdzielczość, 
ustawienie kompresji).

6 Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę oraz hasło użytkownika w przypadku 
kamer, które wymagają tego do zalogowania (np.Mobotix 
banking camera).

Hasło:

7 Kamera z czujnikiem W przypadku kamery IP z detekcją ruchu system Bosch 
Recording Station może być sterowany przez sygnały 
czujników. W tym celu zaznacz pole wyboru.

Port: Wpisać port, do którego kamera wysyła informacje o ruchu 
(zależy od modelu kamery).
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Wskazówka:
Podczas konfigurowania kamer IP JPEG należy uwzględnić następujące ograniczenia:
Ograniczenie wielkości obrazu i rozdzielczości:
– Wielkość jednego obrazu JPEG nie powinna przekraczać 100 kB. Maksymalna wielkość 

obrazu, jaki można wyświetlić wynosi 1 MB.
– Stosunek boków rozdzielczości obrazu musi wynosić 4:3 (np. 2048 x 1536).
– Maksymalna rozdzielczość wyświetlanych obrazów jest ograniczona do 2048 x 1536.
Ograniczenia ustawień zapisu:
– Łączna ilość przesyłanych obrazów z kamer IP jest ograniczona do 900 obrazów na 

sekundę.
– Częstotliwość zapisu jest ograniczona do 50 Mbit/sekundę (= 6,25 megabajtów/

sekundę).

Instrukcja wł.: Wpisać polecenie wysyłane przez kamerę w przypadku 
uruchomienia detekcji ruchu (zależy od modelu kamery).
Wskazówka:
Polecenie można znaleźć w podręczniku używanej kamery.

Instrukcja wył.: Wpisać polecenie wysyłane przez kamerę w przypadku 
zakończenia detekcji ruchu (zależy od modelu kamery).

8 OK Przejmuje wpisy.
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4.3 Konfiguracja harmonogramów
Menu Harmonogramy

Przypisywanie harmonogramów odbywa się za pomocą kursora myszy na graficznym planie 
czasowym. Do wyboru jest 8 harmonogramów. Harmonogramy można przypisać do każdego 
dnia tygodnia, poszczególnych dni świątecznych i dni specjalnych. Harmonogramy są 
przedstawiane różnymi kolorami.

1 Dni powszednie
Dni specjalne
Dni świąteczne

Kliknij odpowiednią zakładkę.
Wskazówka:
– W zakładce Dni specjalne można wybrać każdy dzień 

roku.
– Zakładka Dni świąteczne jest wyświetlana dopiero po 

załadowaniu pliku z dniami świątecznymi 
Holidays.xml. .

2 Harmonogramy Wybierz harmonogram, dla którego ma zostać przypisany 
dzień. Jeden harmonogram można przyporządkować tylko do 
jednego okresu.

3 Graficzny plan 
czasowy

Umieść kursor myszy nad graficznym planem czasowym.
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy zaznacza komórkę. 
Przeciągnięcie kursora przy wciśniętym lewym przycisku 
myszy (utworzenie czworokątnego zaznaczenia) zaznacza 
przedział czasu. Wszystkie zaznaczone komórki zostają 
oznaczone kolorem wybranego harmonogramu. Aby zmienić 
zaznaczone komórki w graficznym planie czasowym, wybierz 
inny harmonogram i zastąp zaznaczenie komórki.

4 Zmień nazwę 
harmonogramu

Aby zmienić nazwę: Wybierz harmonogram i kliknij przycisk. 
Wprowadź nową nazwę i zatwierdź ją klawiszem Enter.
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5 Plik dni świątecznych 
- Załaduj

Ładuje plik z dniami świątecznymi Holidays.xml. Plik z 
dniami świątecznymi zawiera dni świąteczne danego kraju. 
Plik ten jest edytowalny i musi być sporządzony 
indywidualnie dla danego kraju.
Następnie w zakładce Dni świąteczne kliknąć opcję Dodaj i 
wybrać dni świąteczne.

6 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.4 Ustawienia zapisu
W tych polach dialogowych można skonfigurować ustawienia zapisu kamer IP MPEG4/H.264 
oraz JPEG.

4.4.1 Konfiguracja ustawień zapisu kamer IP MPEG4/H.264
Menu Ustawienia zapisu > Zakładka Kamery IP MPEG4/H.264

W tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia zapisu kamer IP MPEG4/H.264.

1 Dzień - Noc - Weekend 
...

Wszystkie skonfigurowane harmonogramy wyświetlane są 
w postaci zakładek.
Wybierz harmonogram, dla którego będą obowiązywały 
ustawienia.
Wskazówka: 
Wyświetlane są tylko harmonogramy, skonfigurowane w 
menu Harmonogramy.

2 Kamery IP MPEG/H.264 Wybierz kartę. W poniższym polu listy wyświetlane są 
wszystkie kamery IP MPEG4/H.264.

3 W polu listy kamer Wybierz kamerę, której ustawienia chcesz zmienić.
Wskazówka:
Kamerę można wybrać wielokrotnie.

4 Zapis przed zdarzeniem Zmień ustawienia zapisu przed zdarzeniem.

Strumień: Wybierz strumień urządzenia MPEG4/H.264 (strumień 1 lub 
strumień 2).



Bosch Recording Station  Standardowa konfiguracja | pl 37

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Podręcznik instalacji - | V2 | 2011.07

Audio:: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.
Wskazówka:
Audio można wybrać tylko, jeśli w polach Kamery IP i 
enkodery > Kamery IP MPEG4/H.264 > Zmień > Ogólne 
ustawienia jest wybrane pole wyboru Aktywuj wejście 
audio.

Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 
1800 sekund. Czas poprzedzający jest zależny od 
częstotliwości zapisu przed zdarzeniem określonej dla 
urządzenia MPEG4/H.264. Dla czasu przed zdarzeniem i dla 
każdej kamery można zapisać maks. 3600 obrazów. 

5 Zapis alarmu Zmień ustawienia zapisu alarmu.

Strumień: Wybierz strumień urządzenia MPEG4/H.264 (strumień 1 lub 
strumień 2).

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.

Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Wartość czasu po zdarzeniu wynosi maks. 999 sekund. 
Ustawienie standardowe to 0 sekund.

6 Zapis ciągły Zmień ustawienia zapisu ciągłego

Strumień: Wybierz strumień urządzenia MPEG4/H.264 (strumień 1 lub 
strumień 2).

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.

7 Skasuj stare dane Aktywuj pole wyboru, aby automatycznie usuwać dane po 
określonej liczbie dni.

Starsze niż [dni]: Wprowadź liczbę dni, po której nastąpi automatyczne 
usunięcie danych.
Przykład: „3” oznacza, że automatycznie zostaną usunięte 
wszystkie dane starsze niż 3 dni.

Skasuj zabezpieczone 
dane

Pole wyboru jest aktywne: Chronione dane są 
automatycznie kasowane po określonej liczbie dni.
Pole wyboru nie jest aktywne: Chronione dane nie są 
automatycznie kasowane.

8 Zaawansowane... Kliknij przycisk, aby edytować zadania alarmowe 
wybranych kamer.

9 Ustawienia 
standardowe

Kliknij ten przycisk, aby przywrócić standardowe 
ustawienia.
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4.4.2 Ustawienia zaawansowane kamer MPEG4/H.264 IP
Menu Ustawienia zapisu > Zakładka Kamery IP MPEG4/H.264 > Przycisk Zaawansowane...

W tym polu dialogowym jest możliwa zmiana ustawień zadania alarmowego.

10 Kopiuje ustawienia do 
innych 
harmonogramów...

Kopiuje wszystkie zakładki wybranego harmonogramu wraz 
ze wszystkimi ustawieniami do innego harmonogramu.
Kliknij ten przycisk. Otwiera się okno dialogowe, w którym 
można wybrać harmonogramy.

11 Zastosuj Przejmuje wpisy.

1 Zadania alarmowe Na liście wyświetlane są wszystkie zadania, w których dana 
kamera znajduje się na liście zapisów alarmowych (w menu 
Obróbka alarmów).
Wskazówka:
Zadania alarmowe są umieszczane po zapisaniu 
konfiguracji na liście zapisów alarmów.

2 Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 
1800 sekund. Czas poprzedzający jest zależny od 
częstotliwości zapisu przed zdarzeniem. Dla czasu przed 
zdarzeniem i dla każdej kamery można zapisać maks. 
3600 obrazów. Przykład: 1 obraz/sekundę = 1800 sekund, 
2 obrazy/sekundę = 1800 sekund, 4 obrazy/sekundę = 
900 sekund, 5 obrazów/sekundę = 720 sekund itd.

3 Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Zmień ustawienia zapisu ruchu.

4 Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.
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4.4.3 Konfiguracja ustawień zapisu kamer IP JPEG
Menu Ustawienia zapisu > Zakładka Kamery IP JPEG

W tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia zapisu kamer IP JPEG.

1 Dzień - Noc - Weekend 
...

Wszystkie skonfigurowane harmonogramy wyświetlane są 
w postaci zakładek.
Wybrać zakładkę, dla której ustawienia mają obowiązywać.
Wskazówka:
Wyświetlane są tylko harmonogramy, skonfigurowane w 
menu Harmonogramy.

2 Kamery IP JPEG Wybierz kartę. W poniższym polu listy wyświetlane są 
wszystkie kamery IP JPEG.

3 W polu listy kamer Wybierz kamerę, której ustawienia chcesz zmienić.
Wskazówka:
Kamerę można wybrać wielokrotnie.

4 Zapis przed 
zdarzeniem

Zmień ustawienia zapisu przed zdarzeniem.

Rate: Wybierz częstotliwość zapisu.
Wskazówka:
Rzeczywista częstotliwość zapisu jest zależna od typu kamery 
i ustawionych parametrów kamery (np.: rozdzielczości, 
kompresji). Przeciętne ustawienie to 4 – 6 obrazów na 
sekundę.
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Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 1800 sekund. 
Czas poprzedzający jest zależny od częstotliwości zapisu 
przed zdarzeniem. Dla czasu przed zdarzeniem i dla każdej 
kamery można zapisać maks. 3600 obrazów.
Przykład: 1 obraz/sekundę = 1800 sekund, 2 obrazy/sekundę 
= 1800 sekund, 4 obrazy/sekundę = 900 sekund, 5 obrazów/
sekundę = 720 sekund itd.

5 Zapis alarmu Zmień ustawienia zapisu alarmu.

Rate: Wybierz częstotliwość zapisu.
Wskazówka:
Rzeczywista częstotliwość zapisu jest zależna od typu kamery 
i ustawionych parametrów kamery (np.: rozdzielczości, 
kompresji).

Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Wartość czasu po zdarzeniu wynosi maks. 999 sekund. 
Ustawienie standardowe to 0 sekund.

6 Zapis ciągły Zmień ustawienia zapisu ciągłego

Rate: Wybierz częstotliwość zapisu.
Wskazówka:
Rzeczywista częstotliwość zapisu jest zależna od typu kamery 
i ustawionych parametrów kamery (np.: rozdzielczości, 
kompresji).

7 Skasuj stare dane Aktywuj pole wyboru, aby automatycznie usuwać dane po 
określonej liczbie dni.

Starsze niż [dni]: Wprowadź liczbę dni, po której nastąpi automatyczne 
usunięcie danych.
Przykład: „3” oznacza, że automatycznie zostaną usunięte 
wszystkie dane starsze niż 3 dni.

Skasuj zabezpieczone 
dane

Pole wyboru jest aktywne: Chronione dane są automatycznie 
kasowane po określonej liczbie dni.
Pole wyboru nie jest aktywne: Chronione dane nie są 
automatycznie kasowane.

8 Ustawienia 
standardowe

Kliknij ten przycisk, aby przywrócić standardowe ustawienia.

9 Kopiuje ustawienia do 
innych 
harmonogramów...

Kopiuje wszystkie zakładki wybranego harmonogramu wraz 
ze wszystkimi ustawieniami do innego harmonogramu.
Kliknij ten przycisk. Otwiera się okno dialogowe, w którym 
można wybrać harmonogramy.

10 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.5 Konfiguracja wejść i wyjść
W polach dialogowych można skonfigurować wejścia i wyjścia.

4.5.1 Konfiguracja symulacji alarmu
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Symulacja alarmu

W tym polu dialogowym można skonfigurować 4 wejścia do uruchamiania alarmów 
użytkownika z poziomu interfejsu użytkownika.

1 Symulacja alarmu Kliknij tę kartę.

2 Typ Zdefiniuj, czy wejście ma być aktywowane czy nie.

Wejście ma być używane do symulacji alarmu.

Wejście nie ma być używane do symulacji alarmu.

3 Nazwa Wprowadź nazwę.

4 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.5.2 Konfiguracja wejść wirtualnych
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Wejścia wirtualne

Wejścia wirtualne są to wejścia, którymi można sterować z poziomu interfejsu przeglądarki lub 
przy użyciu oprogramowania. Są one tak samo funkcjonalne, jak pozostałe wejścia 
w systemie.
Wejścia wirtualne mogą być wykorzystywane do wykonywania zadań, np. do przekazywania 
alarmów lub przeprowadzenia archiwizacji. Dostępne są 32 wejścia wirtualne.

Wskazówka:
Dostęp do interfejsu wejść wirtualnych nie wymaga logowania.

1 Wejścia wirtualne Kliknij tę kartę.

2 Typ Zdefiniuj, czy wejście wirtualne ma być 
skonfigurowane czy nie.

Wejście ma być używane jako wirtualne.

Wejście nie ma być używane jako wirtualne.

3 Nazwa Wprowadź nazwę.

4 Zmień identyfikator pola Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna 
dialogowego. W razie potrzeby zmień identyfikator 
danych dodatkowych.

5 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.5.3 Konfiguracja bankomatów
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Bankomat

Do systemu Bosch Recording Station można podłączyć maksymalnie 4 bankomaty z 2 
wejściami. 

1 Bankomat Kliknij tę kartę.

2 Interfejs: Wybierz interfejs.

3 Zapytanie o status [h]: Po upływie tego czasu system cyklicznie sprawdza, 
czy podłączone bankomaty przeprowadziły 
transakcję. Wprowadź wartość czasu w godzinach. 
Np. wprowadzenie liczby 2 oznacza, że kontrola 
zostanie przeprowadzona co 2 godziny. 
Wprowadzenie liczby 0 oznacza brak kontroli.
Wskazówka:
Jeżeli do systemu nie zostaną zgłoszone żadne 
transakcje, wygenerowany zostaje komunikat 
o błędzie. Komunikat o błędzie jest generowany 
również w razie awarii połączenia między systemem 
Bosch Recording Station a bankomatem.

4 Typ Zdefiniować, czy wejście ma być skonfigurowane czy 
nie.

Wejście jest wykorzystywane.

Wejście nie jest wykorzystywane.
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Przyporządkowanie wejść:
Wejście 1 + 2 = Bankomat 1 
Wejście 3 + 4 = Bankomat 2
Wejście 5 + 6 = Bankomat 3
Wejście 7 + 8 = Bankomat 4
Wejścia 1, 3, 5, 7 aktywują zazwyczaj kamerę 
portretową, natomiast wejścia 2, 4, 6, 8 kamerę 
monitorującą odbiór pieniędzy.

5 Nazwa Wprowadź nazwę. Nazwa może być dowolna.

6 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.5.4 Konfiguracja czytników kart
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Czytnik kart

Do systemu Bosch Recording Station można podłączyć maksymalnie 4 czytniki kart. Każdy 
czytnik zajmuje jedno wejście. Dostępny jest antyskimming czytników kart.

Wskazówka:
Nie można skonfigurować więcej czytników kart, niż jest podłączonych.

1 Czytnik kart Kliknij tę kartę.

2 Interfejs: Wybierz interfejs.

3 Typ Zdefiniować, czy wejście ma być skonfigurowane czy 
nie.

Do wejścia podłączony jest czytnik kart.

Do wejścia nie jest podłączony czytnik kart.

4 Nazwa Wprowadź nazwę. Nazwa może być dowolna.
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5 Zabezpieczenie przed 
skimmingiem

Funkcja rozpoznaje, czy w czytniku kart zamontowane 
są obce elementy, które umożliwiają niedozwolone 
wczytywanie danych z kart EC.
Wskazówka:
– W przypadku aktywacji tej funkcji dostępne jest 

wejście skimmingu jako trigger.
– W razie wywołania następuje zaprotokołowanie 

w dzienniku.
– Jeśli dodatkowo aktywna jest funkcja Zgłoś 

zakłócenie czytnika kart , w przypadku 
wywołania wyświetlany jest komunikat w 
interfejsie użytkownika.

6 Sterowanie czasowe - Setup Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz skonfigurować 
sterowanie czasowe. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe, w którym można zmienić podstawowe 
ustawienie czytnika kart (otwarte, automatyczne, 
zamknięte) i wybrać harmonogram (patrz również 
Punkt 4.5.5 Konfiguracja sterowania czasowego dla 
czytników kart).

7 Zablokowane kody banków Istnieje możliwość blokowania określonych kodów 
banków, tzn. karty EC z wprowadzonym tutaj 
oznaczeniem blokującym nie uzyskają dostępu. 
Czytnik kart będzie odmawiał dostępu. Podstawowe 
ustawienie czytnika kart musi być ustawione na: 
Czytnik kart automatyczny:

Dodaj Wpisz w polu tekstowym kod banku, który ma zostać 
zablokowany i kliknij przycisk. Po wprowadzeniu kod 
banku zostanie umieszczony na liście.
Wskazówka:
Podczas wprowadzania kodu dozwolone jest 
używanie symboli wieloznacznych (? lub *) 
w dowolnych kombinacjach.  
Znaczenie
?: W miejscu znaku zapytania może znajdować się 
dowolny znak lub żaden.
*: W miejscu symbolu gwiazdki może znajdować się 
dowolny ciąg znaków (jeden znak lub więcej) lub 
żaden (Wyjątek: sam symbol „*” oznacza 
zablokowanie wszystkich kodów banków).

Usuń Wybierz element z listy i kliknij przycisk. Kod banku 
zostanie usunięty z listy.

8 Zgłoś zakłócenie czytnika 
kart

W interfejsie użytkownika wyświetlany jest 
komunikat, jeśli występuje zakłócenie czytnika kart. 
Jeśli dodatkowo aktywowana jest funkcja 
Zabezpieczenie przed skimmingiem, komunikat 
pojawia się również w przypadku alarmu skimmingu.
Wskazówka:
W razie wywołania następuje zaprotokołowanie w 
dzienniku.
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4.5.5 Konfiguracja sterowania czasowego dla czytników kart
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Czytnik kart > Przycisk Setup

Zmień ustawienia sterowania czasowego.

Ignoruj kod kraju przy  
kartach EC

Nie są analizowane dane kart kredytowych, które 
służą do rozróżniania krajów. Możliwy jest dostęp dla 
kart o różnych kodach krajów.

9 Zastosuj Przejmuje wpisy.

1 Czytnik kart 
sterowany wg czasu

Zaznacz pole wyboru.

2 Ustawienie 
podstawowe:

Kliknij strzałkę w dół w polu listy i wybierz podstawowe 
ustawienie dla czytnika kart.

3 W poprzednim punkcie ustalono podstawowe ustawienie 
czytnika kart. W razie potrzeby uaktywnij jedną lub kilka 
z poniższych opcji, jeśli ustawienie podstawowe ma być 
ograniczone czasowo.

Czytnik kart otwarty: Czytnik kart będzie zawsze otwarty.

Czytnik kart 
automatyczny:

Dostęp możliwy jedynie po okazaniu karty EC bądź karty 
kredytowej. Można zablokować karty EC określonych 
banków.

Czytnik kart 
zamknięty:

Czytnik kart będzie zawsze zamknięty.

4 Harmonogram: Wybierz harmonogram, w którym będzie obowiązywało 
czasowe ograniczenie (patrz również Punkt 4.3 Konfiguracja 
harmonogramów).

5 OK Przejmuje wpisy.
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4.5.6 Konfiguracja wejść instalacji sygnalizacji alarmu
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Wejścia ISA

W przypadku szeregowego podłączenia można skonfigurować maks. 32 wejścia instalacji 
sygnalizacji alarmu, gdzie sygnał z każdego z nich powoduje wywołanie alarmu w systemie.
Każdemu wyjściu są przypisane standardowe stany linii, które można dopasować do 
konkretnego projektu w obrębie centrali LSN. Ponadto każde wejście może mieć przypisany 
adres w obrębie instalacji sygnalizacji alarmu.

1 Wejścia ISA Kliknij tę kartę.

2 Ustawienia przyłącza

Interfejs: Wybierz interfejs.

Przepustowość: Wybierz wartość przepływności.

Typ: Wybierz rodzaj instalacji sygnalizacji alarmu.

3 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz rodzaj 
wejścia.

Rodzaj wejścia, np. Napad, jest aktywny.

Rodzaj wejścia jest nieaktywny.

Wskazówka:
Do każdego wejścia standardowo przypisane są 
określone stany łączy. W przypadku centrali LSN 
przyporządkowanie to może zostać zmienione.

4 Nazwa Wprowadź nazwę.
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5 Stan łącza - przyporządkować Kliknij ten przycisk. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe, w którym można przejrzeć i zmienić 
standardowe przyporządkowanie stanów łączy (patrz 
również Punkt 4.5.7 Przypisywanie stanów łączy do 
wejść (urządzenie inne niż Bosch G)).
Wskazówka:
Możliwe tylko w przypadku centrali LSN.

6 Adresy - przyporządkować Kliknij ten przycisk. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe, w którym można przyporządkować 
określone adresy ISA do wejścia (patrz również 
Punkt 4.5.8 Przypisywanie adresów do wejść 
(urządzenie inne niż Bosch G) oraz 
Punkt 4.5.9 Przypisywanie adresów do wejść 
(urządzenie Bosch G)).

7 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.5.7 Przypisywanie stanów łączy do wejść (urządzenie inne niż Bosch G)
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Wejścia ISA > Pole Stan łącza > Przycisk 
przyporządkować
(patrz również Punkt 4.5.6 Konfiguracja wejść instalacji sygnalizacji alarmu)

Przyporządkuj wejściom stany łączy instalacji sygnalizacji alarmu.

Dodawanie stanów łączy

Usuwanie stanów łączy:

1 nie wybrane stany 
łączy:

Wybierz stan łącza.

2 << Dodaj Kliknij ten przycisk. Stan łącza zostanie umieszczony na liście 
wybrane stany łączy:.

5 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.

3 wybrane stany łączy: Wybierz stan łącza.

4 >> Usuń Kliknij ten przycisk. Stan łącza zostanie usunięty z listy 
wybrane stany łączy:.

5 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.
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4.5.8 Przypisywanie adresów do wejść (urządzenie inne niż Bosch G)
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Wejścia ISA > Pole Adresy > Przycisk przyporządkować
(patrz również Punkt 4.5.6 Konfiguracja wejść instalacji sygnalizacji alarmu)

Przyporządkuj adresy instalacji sygnalizacji alarmu (innej niż Bosch G) do danych wejść.

Dodawanie adresów

Usuwanie adresów:

1 Grupa:
Czujnik:

Wprowadź adres początkowy w polach wprowadzania.

2 Grupa:
Czujnik:

Wprowadź adres końcowy w polach wprowadzania.

3 << Dodaj Kliknij ten przycisk. Adresy zostaną umieszczone na liście 
wybrane adresy:.

6 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.

4 wybrane adresy: Wybierz adresy do usunięcia. 

5 >> Usuń Kliknij ten przycisk. Adresy zostaną usunięte z listy wybrane 
adresy:.

6 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.
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4.5.9 Przypisywanie adresów do wejść (urządzenie Bosch G)
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Wejścia ISA > Pole Adresy > Przycisk przyporządkować 
(patrz również Punkt 4.5.6 Konfiguracja wejść instalacji sygnalizacji alarmu)

Przyporządkuj adresy instalacji sygnalizacji alarmu typu Bosch G do danych wejść.

1 Adresy ISA Zaznacz adresy ISA, które mają być podporządkowane 
wejściu.

2 OK Przejmuje wpisy.
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4.5.10 Konfiguracja wejść POS
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Wejścia POS

Podłączenie serwera POS (POS = point of sale; punkt sprzedaży) odbywa się przez sieć IP 
(LAN). W tym celu w serwerze POSmusi być skonfigurowany adres IP systemu Bosch 
Recording Station. W przypadku systemu Bosch Recording Station dostępne są maksymalnie 
64 wejściaPOS. Przy aktywacji określonych transakcji w punktach POS następuje 
automatyczny zapis obrazu.

1 Wejścia POS Kliknij tę kartę.

2 Numer portu: Wprowadzić numer portu systemu Bosch Recording 
Station, do którego serwer IP wysyła dane.
Wskazówka:
Numer portu w konfiguracji systemu Bosch Recording 
Station musi być zgodny z numerem portu, który jest 
wprowadzony w serwerze POS.

3 Struktura danych Pokazuje strukturę strumienia danych, wysyłanego z 
serwera POS do systemu Bosch Recording Station. 
Można wypełnić maksymalnie 10 pól danych, podając 
kryteria dla zróżnicowania informacji. W jednym polu 
danych można wprowadzić maksymalnie 100 znaków.

4 Edytuj... Kliknij ten przycisk. Wyświetla się pole, w którym 
można skonfigurować rodzaj pola danych i powiązane 
z nim pozycje startową i końcową w strumieniu 
danych.
Wskazówka:
W menu Struktura danych zaznacz wcześniej wiersz 
przeznaczony do edycji.
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5 Włącz wejście Kliknij strzałkę. Wyświetla się lista dostępnych pól 
danych. Lista zawiera wszystkie pola danych 
wyświetlane w polu Struktura danych.
Wybierz nazwę pola danych i wprowadź w 
znajdującym się poniżej polu tekstowym tę wartość, 
która powoduje zapis obrazu w strumieniu danych 
serwera POS. Kilka wartości można rozdzielić 
średnikami.

6 Wyłącz wejście Kliknij strzałkę. Wyświetla się lista dostępnych pól 
danych.
Wybierz nazwę pola danych i wprowadź w 
znajdującym się poniżej polu tekstowym tę wartość, 
która kończy zapis obrazu w strumieniu danych 
serwera POS. Kilka wartości można rozdzielić 
średnikami.

7 Pole z informacją o numerze 
terminala:

Kliknij strzałkę. Wyświetla się lista dostępnych pól 
danych.
Wybierz nazwę pola danych, które wskazuje numer 
terminalu (np. numer kasy).

8 Typ Zdefiniować, czy wejście ma być aktywowane czy nie.

Wejście ma być używane do włączania zapisu obrazu.

Wejście nie ma być używane do włączania zapisu 
obrazu.

9 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę 
wejścia.

10 Numer terminalu Wprowadź numer terminalu, przypisanego do wejścia 
POSw systemie Bosch Recording Station.

11 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.5.11 Konfiguracja wejść ATM/POS
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Wejścia ATM/POS

Wejście ATM/POS-Bridge jest używane do podłączenia systemów kasowych i bankomatów. Do 
systemu Bosch Recording Station można podłączyć maksymalnie 8 ATM/POS-Bridges z 4 
bankomatami każdy. Podłączenie odbywa się przez sieć IP (LAN).

1 Wejścia ATM/POS Kliknij tę kartę.

2 Urządzenia: Wybierz urządzenie.

3 Adres IP: Wprowadź adres IP ATM/POS-Bridge.

4 Nr portu urządzenia: Wprowadź numer portu ATM/POS-Bridge.

5 Numer portu: Wprowadź numer portu systemu Bosch Recording 
Station.

6 Struktura danych: Pokazuje strukturę strumienia danych, wysyłanego z 
ATM/POS-Bridge do systemu Bosch Recording 
Station. Można wypełnić maksymalnie 10 pól danych, 
podając kryteria dla zróżnicowania informacji. 
Rozmiar strumienia danych jest ograniczony do 
7 kilobajtów.
Wskazówka:
Pola wyboru umożliwiają aktywację poszczególnych 
pól danych. Jeśli żadne pole wyboru nie jest aktywne, 
cały strumień danych zostanie zapisany w pierwszym 
polu danych.
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7 Edytuj... Kliknij ten przycisk. Wyświetla się pole, w którym 
można skonfigurować rodzaj pola danych i powiązane 
z nim pozycje startową i końcową w strumieniu 
danych.
Wskazówka:
W menu Struktura danych: zaznacz wcześniej wiersz 
przeznaczony do edycji.

8 Typ Zdefiniować, czy wejście ma być aktywowane czy nie.
Wskazówka:
Wejście 1 = ATM/POS 1
Wejście 2 = ATM/POS 2
Wejście 3 = ATM/POS 3
Wejście 4 = ATM/POS 4

Wejście ma być używane do włączania zapisu obrazu.

Wejście nie ma być używane do włączania zapisu 
obrazu.

9 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę 
wejścia.
Wskazówka:

10 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.5.12 Konfiguracja modułu I/O
Menu Wejścia i wyjścia > Zakładka Moduł I/O

Do Bosch Recording Station może być podłączone maksymalnie 8 modułów I/O. Przyłączone 
mogą być następujące moduły I/O:
– ADAM-6017 (0 wejść, 2 przekaźniki)
– ADAM-6018 (0 wejść, 8 przekaźników)
– ADAM-6022 (2 wejścia, 2 przekaźniki)
– ADAM-6024 (2 wejścia, 2 przekaźniki)
– ADAM-6050 (12 wejść, 6 przekaźników)
– ADAM-6050-W (12 wejść, 6 przekaźników)
– ADAM-6051 (12 wejść, 2 przekaźniki)
– ADAM-6051-W (12 wejść, 2 przekaźniki)
– ADAM-6052 (8 wejść, 8 przekaźników)
– ADAM-6055 (18 wejść, 0 przekaźników)
– ADAM-6060 (6 wejść, 6 przekaźników)
– ADAM-6060-W (6 wejść, 6 przekaźników)
– ADAM-6066 (6 wejść, 6 przekaźników)

1 Moduł I/O Kliknij tę kartę.

2 Urządzenia: Wybierz moduł I/O.

3 Adres IP: Podaj adres IP modułu I/O.

4 Typ urządzenia: Wybierz typ.

5 Typ Zdefiniować, czy wejście ma być aktywowane czy nie.

Wejście ma być używane do włączania zapisu obrazu.

Wejście nie ma być używane do włączania zapisu 
obrazu.
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6 Nazwa Wprowadź nazwę wejścia.

7 Typ Zdefiniować, czy wejście ma być aktywowane czy nie.

Przełącznik powinien być używany do włączania 
zapisu obrazu.

Przełącznik nie powinien być używany do włączania 
zapisu obrazu.

8 Nazwa Wprowadź nazwę przełącznika.

9 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.6 Konfiguracja obróbki alarmów
Menu Obróbka alarmów

W tym oknie dialogowym można ustalić tzw. zadania dla każdego harmonogramu. Zadania są 
rozumiane jako działania uruchamiane przez wejścia i kamery z funkcją detekcji ruchu lub 
porównania z obrazem referencyjnym.
Możliwe działania:
– rozpoczęcie zapisu alarmu,
– sterowanie wyjściem przekaźnika,
– sterowanie maks. czterema kamerami Dome i kamerami obrotowymi/ruchomymi,
– zawiadomienie przez e-mail.

1 Zadanie

Dodaj Dodaje nowe zadanie. Nazwa nowego zadania jest numerem 
porządkowym i może zostać zmieniona.

Usuń Usuwa zadanie. W tym celu należy zaznaczyć zadanie.

Zmień nazwę Można zmienić nazwę zadania. W tym celu należy zaznaczyć 
zadanie.

2 Trigger Wybierz z pola listy wejścia lub kamery z detekcją ruchu lub 
porównaniem z obrazem referencyjnym, których włączenie 
uruchamia zadanie.
Jako triggery wyświetlane są:
– wszystkie rodzaje wejść
– Porównanie kamer IP JPEG i MPEG4/H.264 z funkcją 

detekcji ruchu/porównania z obrazem referencyjnym
– Zabezpieczenie przed skimmingiem czytników kart
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Oraz Wszystkie wybrane wejścia i kamery muszą zadziałać, aby 
uruchomić zadanie.

Lub Jedno wejście lub jedna kamera musi zadziałać, aby 
uruchomić zadanie.

3 Dzień - Noc - Weekend Wybierz harmonogram. Zadanie zostanie przypisane do tego 
harmonogramu.
Wskazówka:
Wyświetlane są tylko harmonogramy, skonfigurowane w 
menu Harmonogramy.
Wskazówka:
Za pomocą przycisku Kopiuje ustawienia do innych 
harmonogramów... można szybko skopiować zadania do 
innych harmonogramów.

4 Lista zapisów 
alarmowych

Wybrane w menu Trigger wejścia lub kamery uruchamiają 
zapis alarmu kamer z listy.

Edytuj... Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Wybierz kamery, dla których ma nastąpić zapis alarmowy.

Chroń zapisy 
alarmowe

Zaznacz pole wyboru. Zapisy alarmowe chronione są przed 
wykasowaniem (łącznie ze zdjęciami z alarmu wstępnego).
Wskazówka:
Dane chronione są usuwane automatycznie po określonej 
liczbie dni tylko wtedy, gdy w menu Ustawienia zapisu 
aktywowane są opcje Skasuj stare dane i Skasuj 
zabezpieczone dane. Dodatkowo możliwe jest ich ręczne 
usunięcie z poziomu interfejsu użytkownika.

5 Sterownik 
przekaźnika

Wybierz przekaźnik do sterowania.

Aktywacja Aktywuje przekaźnik do sterowania.

Przekaźnik: Wybierz przekaźnik do sterowania.

Działanie: Wybierz zachowanie przekaźnika.
Zachowanie przekaźników:
– Początek zdarzenia: Na początku zdarzenia przekaźnik 

włącza się na 1 sekundę.
– Koniec zdarzenia: Na końcu zdarzenia przekaźnik włącza 

się na 1 sekundę.
– Kolejność zdarzeń: Na początku zdarzenia przekaźnik 

włącza się, utrzymuje ten stan w czasie trwania 
zdarzenia i przełącza się z powrotem do poprzedniego 
stanu na końcu zdarzenia.

– Kolejność zapisu: Przekaźnik włącza się na początku 
zdarzenia i przełącza się z powrotem do poprzedniego 
stanu po zakończeniu zapisu alarmu (po upłynięciu czasu 
zapisu alarmowego).
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6 Sterowanie kamery 
Dome

Jedno zadanie może sterować maks. 4 kamerami Dome i 
kamerami obrotowymi/ruchomymi.
Zaznacz pole wyboru przy odpowiednich wierszach. 
Następnie wybierz z listy kamerę do sterowania i zapisaną 
pozycję lub polecenie.
Wskazówka:
Można sterować różnymi kamerami Dome oraz kamerami 
obrotowymi/ruchomymi.
Zapisane pozycje i polecenia należy konfigurować w menu 
Kamery IP i enkodery > Kamera Dodaj / Zmień > Ustawienia 
kamery Dome.

7 Zawiadomienie przez 
e-mail

Po uaktywnieniu zadania może zostać wysłane 
powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail.

Aktywacja Włącza zawiadamianie przez e-mail.

Odbiorca: Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
Wskazówka:
Kilka adresów e-mail należy oddzielić od siebie za pomocą 
średnika.

Konfiguruj e-mail... Po kliknięciu na przycisk otwiera się konfiguracja serwera 
poczty e-mail. Wprowadź nazwę nadawcy, adres e-mail, 
nazwę użytkownika itd.

8 Kopiuje ustawienia do 
innych 
harmonogramów...

Kopiuje wybrane zadanie wraz ze wszystkimi ustawieniami do 
innego harmonogramu.
Wybierz zadanie i kliknij przycisk. Otwiera się okno 
dialogowe, w którym można wybrać harmonogramy.

9 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.7 Ustawienia serwera E-mail
Menu Obróbka alarmów > Przycisk Konfiguruj e-mail...
lub
Menu Przekazywanie błędów i SNMP > Przycisk Serwer poczty e-mail

Wiadomości e-mail mogą być wysyłane z lub bez logowania do serwera SMTP.

Wskazówka:
– Dodawanie odbiorcy wiadomości e-mail w przypadku obróbki alarmów, patrz 

Punkt 4.6 Konfiguracja obróbki alarmów
– Dodawanie odbiorcy wiadomości e-mail w przypadku przekazywania błędów, patrz 

Punkt 4.14.1 Dodawanie odbiorcy/Zmiana danych odbiorcy

1 Nazwa nadawcy: Wprowadź nazwę nadawcy. Nazwa będzie wyświetlana 
u odbiorcy wiadomości e-mail jako nadawca.

2 Adres e-mail: Wprowadź adres e-mail nadawcy.

3 Serwer SMTP Wprowadź nazwę lub adres IP serwera SMTP (serwera poczty 
e-mail).

4 Port SMTP: Wpisać numer portu SMTP (standardowa wartość = 25).

5 Z logowaniem do 
serwera SMTP

Wiadomości e-mail są wysyłane tylko wówczas, gdy nadawca 
posiada odpowiednie uprawnienia. Serwer SMTP sprawdza 
uprawnienia nadawcy.

6 Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika do logowania na serwerze 
SMTP.

7 Hasło: Wprowadź hasło użytkownika do logowania na serwerze 
SMTP.

8 Zapisz Przejmuje wpisy.
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4.8 Konfiguracja stacji zdalnych
Menu Stacje zdalne

W tym oknie dialogowym można ustalić stacje zdalne dla własnego stanowiska obsługi 
(komputera lokalnego), aby móc łączyć się z nimi w późniejszych etapach procesu 
konfiguracji.

1 Ustawienia lokalne Zmień poniższe ustawienia własnego stanowiska obsługi.

Modem/ISDN: Wybierz modem lub kartę ISDN.
Wskazówka:
Aby móc zmieniać ustawienia w przypadku połączenia 
modemowego, należy podłączyć modem zgodny ze 
standardem RAS i zainstalować usługę RAS.

Ilość kanałów B: Podaj ilość kanałów B.

Przyjmij połączenia 
przychodzące (dla 
użytkownika 
standardowego)

Połączenia przychodzące mogą być przyjmowane przez 
użytkownika standardowego.

Hasło ... Hasło umożliwiające logowanie stacji zdalnych.

Informacje ... Jeżeli nie jest podłączony modem obsługujący standard RAS 
lub nie jest zainstalowana usługa RAS, pojawi się symbol 
informacyjny i przycisk z dodatkowymi informacjami.

2 Stacje zdalne Tutaj można tworzyć nowe stacje zdalne. Istniejące już stacje 
zdalne są wyświetlane w polu listy.
Wskazówka: W polu listy wyświetli się dodatkowo kolumna 
Wąskie pasmo, jeśli tak przewiduje konfiguracja stacji 
zdalnych.
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Nowa Tworzy nową stację zdalną. Wprowadź odpowiednie dane 
w otwartym oknie dialogowym.

Edycja Można zmienić dane dotyczące dostępnych stacji zdalnych.
Wybierz stację zdalną z przeglądu w dolnej części okna 
dialogowego i kliknij przycisk.

Usuń Usuwa połączenie ze stacją zdalną.
Z przeglądu w dolnej części okna dialogowego wybierz stację 
zdalną do usunięcia i kliknij przycisk.

3 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.9 Konfiguracja przekazywania alarmów
Menu Przekazywanie alarmu

W tym oknie dialogowym można ustalić Zadania dla przekazywania alarmów. Zadania są 
rozumiane jako działania uruchamiane przez wejścia i kamery z funkcją detekcji ruchu lub 
porównania z obrazem referencyjnym.
W razie alarmu nawiązywane jest połączenie między urządzeniem wysyłającym sygnał alarmu 
a skonfigurowaną stacją zdalną.

1 Zadanie

Dodaj Dodaje nowe zadanie. Nazwa nowego zadania jest numerem 
porządkowym i może zostać zmieniona.

Usuń Usuwa zadanie. W tym celu należy zaznaczyć zadanie.

Zmień nazwę Można zmienić nazwę zadania. W tym celu należy zaznaczyć 
zadanie.
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2 Trigger Wybierz z pola listy wejścia lub kamery z detekcją ruchu lub 
porównaniem z obrazem referencyjnym, których włączenie 
uruchamia zadanie.
Jako triggery wyświetlane są:
– wszystkie rodzaje wejść
– Porównanie kamer IP JPEG i MPEG4/H.264 z funkcją 

detekcji ruchu/porównania z obrazem referencyjnym
– Zabezpieczenie przed skimmingiem czytników kart
Wskazówka:
Triggery dla kamer z funkcją detekcji ruchu są wyświetlane 
dopiero po skonfigurowaniu kamer (patrz 
Punkt 4.2.5 Konfiguracja kamer IP JPEG i 
Punkt 4.2.3 Konfiguracja kamer IP MPEG4/H.264

Oraz Wszystkie wybrane wejścia i kamery muszą zadziałać, aby 
uruchomić zadanie.

Lub Jedno wejście lub jedna kamera musi zadziałać, aby 
uruchomić zadanie.

3 Dzień - Noc - Weekend Wybierz harmonogram. Zadanie zostanie przypisane do tego 
harmonogramu.
Wskazówka:
Wyświetlane są tylko harmonogramy, skonfigurowane w 
menu Harmonogramy.

4 Poziom uprawnień Wybierz poziom uprawnień.
Wskazówka:
Nazwa poziomu uprawnień i hasło połączenia dla danego 
poziomu uprawnień muszą być identyczne w stacji lokalnej 
i w stacji zdalnej, do której przekazywany jest sygnał 
alarmowy. Poszczególne upoważnienia poziomu uprawnień, 
np. udostępnione kamery, przekaźniki itp., mogą być jednak 
różne. Podczas logowania do stacji zdalnej uzyskuje się 
wówczas upoważnienia poziomu uprawnień na stacji zdalnej.
W menu Poziomy uprawnień aktywuj uprawnienie do 
przekazywania alarmu.

5 Kamery Wybierz kamery, których obraz ma być przekazywany do 
stacji zdalnej.

6 Stacje zdalne: Pole listy zawiera wszystkie stacje zdalne rozpoznane przez 
system.
Wybierz stację zdalną i ewentualnie jedną lub więcej 
rezerwowych stacji zdalnych, do których ma być 

przekazywany sygnał alarmu i kliknij . Stacja zdalna 
zostanie umieszczona w polu listy Odbiorniki alarmu.
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Wskazówka:
Jedno zdarzenie może powodować wywołanie kilku stacji zdalnych jednocześnie. W tym celu 
należy stworzyć kilka zadań.

7 Odbiorniki alarmu Pole listy zawiera stacje zdalne, do których przekazywany ma 
być sygnał alarmu.
Wskazówka:
Stacje zdalne są wywoływane przez system w kolejności 
z góry na dół. Oznacza to, że stację zdalną mającą być 
wywołaną jako pierwsza, należy umieścić na początku listy. 
Rezerwowe stacje zdalne wybierane w przypadku, kiedy nie 
można nawiązać połączenia z pierwszą stacją zdalną, są 
umieszczone niżej. Kolejność ustala się przy użyciu przycisku 

 oraz .

8 Połączenie może 
zostać zakończone 
wyłącznie przez 
użytkownika systemu 
odbiorczego

Zaznacz pole wyboru, aby połączenie mogło być zakończone 
tylko przez użytkownika systemu odbiorczego.
Ponadto połączenie trwa tak długo, jak zdarzenie.

9 Kopiuje ustawienia do 
innych 
harmonogramów...

Kopiuje wybrane zadanie wraz ze wszystkimi ustawieniami do 
innego harmonogramu.
Wybierz zadanie i kliknij przycisk. Otwiera się okno 
dialogowe, w którym można wybrać harmonogramy.

10 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.10 Konfiguracja okresowej archiwizacji
Menu Okresowa archiwizacja

W tym oknie dialogowym można ustalić Zadania dla okresowej archiwizacji.

1 Zadanie

Dodaj Dodaje nowe zadanie. Nazwa nowego zadania jest numerem 
porządkowym i może zostać zmieniona.

Kopiuj Dostępne zadanie zostanie skopiowane. W tym celu należy 
zaznaczyć zadanie.

Usuń Usuwa zadanie. W tym celu należy zaznaczyć zadanie.

Zmień nazwę Można zmienić nazwę zadania. W tym celu należy zaznaczyć 
zadanie. Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych.

2 Kamery Wybrać kamery, których obrazy mają być zarchiwizowane.

3 Archiwizacja Dziennie można zarchiwizować maks. 160 GB za 
pośrednictwem sieci 1 gigabitowej.
Przestrzegać następujących warunków podczas archiwizacji:
– W trybie na żywo nie może być wyświetlanych więcej niż 

16 kamer.
– Brak wyszukiwania w bazie danych.
– Brak odtwarzania zapisanych obrazów.

Ilość dni do 
archiwizacji (dni 
przeszłe):

Podaj ilość dni przeszłych do archiwizacji.
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Przykłady okresowej archiwizacji
Przykłady powinny wskazywać przedział czasu archiwizacji obrazów.

Przykład 1:

Przynależny przedział czasu archiwizacji:

Przykład 2:

Przynależny przedział czasu archiwizacji:

Archiwizuj aktualny 
dzień

Zaznacz pole wyboru, jeśli bieżący dzień ma również zostać 
zarchiwizowany.
Wskazówka:
Obrazy bieżącego dnia są archiwizowane tylko do chwili 
wykonania zadania. Niezapisane jeszcze obrazy z tego dnia 
nie zostają zarchiwizowane.

4 Dzień i godzina Wybierz dni, w które ma się odbywać archiwizacja.

Godzina: Podaj godzinę archiwizacji.

5 Napęd docelowy Wybierz napęd docelowy.

Przeglądaj... Otwiera okno dialogowe wyboru ścieżki docelowej.

Nowy dysk sieciowy Dodaje nowy dysk sieciowy.

Dysk siec. odłączyć Usuwa dysk sieciowy.

6 Zastosuj Przejmuje wpisy.

Ilość dni do archiwizacji (dni przeszłe):
Archiwizuj aktualny dzień
Niedziela

Godzina: 11:00:00 (= rozpoczęcie archiwizacji)

Czwartek Piątek Sobota Niedziela
00:00:00 11:00:00 Początek procesu archiwizacji

Czas trwania archiwizacji

Przedział czasu archiwizacji obrazów Koniec procesu archiwizacji 
i koniec zarchiwizowanych 
danych

Ilość dni do archiwizacji (dni przeszłe):
Archiwizuj aktualny dzień
Niedziela

Godzina: 11:00:00 (= rozpoczęcie archiwizacji)

Czwartek Piątek Sobota Niedziela
00:00:00 11:00:00 Początek procesu archiwizacji

Czas trwania archiwizacji

Koniec procesu archiwizacji

Przedział czasu archiwizacji obrazów Koniec zarchiwizowanych danych
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4.11 Tworzenie poziomów uprawnień
Menu Poziomy uprawnień

W tym menu użytkownicy posiadający prawa administratora mogą tworzyć różne grupy 
uprawnień. W ramach tak zwanych poziomów uprawnień ustal zakres uprawnień 
użytkowników w systemie.

1 Nowy Tworzy nowy poziom uprawnień.
Kliknij przycisk i wprowadź nazwę w odpowiednim polu.
Wskazówka:
– Poziom uprawnień Administrator posiada wszystkie 

uprawnienia.
– Użytkownik na poziomie uprawnień Zaawansowane 

może tworzyć konta tylko takich użytkowników, którzy 
mają mniejsze lub takie same uprawnienia, jak 
użytkownik na poziomie uprawnień Normalny.

2 Usuń Usuwa istniejący poziom uprawnień.

3 Hasło połączenia Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone okno dialogowe. 
Wprowadź hasło połączenia.
Wskazówka:
Aby móc nawiązać połączenie, hasło połączenia i hasło stacji 
zdalnej muszą być identyczne.
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4 Wybierz grupę 
użytkowników...

Otwiera się pole okna dialogowego. Wybrać grupę 
użytkowników serwera LDAP.
Po potwierdzeniu wyboru ta grupa użytkowników (w 
serwerze LDAP) jest przypisana do poziomu uprawnień w 
systemie Bosch Recording Station.
Patrz również Punkt 4.11.1 Wybór grupy użytkowników serwera 
LDAP.

5 Zaznacz pola wyboru przy elementach (kamery, przekaźniki), 
które będą do dyspozycji użytkowników posiadających ten 
poziom uprawnień. W przypadku kamer Dome oraz kamer 
obrotowych/ruchomych wyświetlana jest dodatkowo druga 
kolumna zawierająca pola wyboru.
Wskazówka:
Możliwy jest wielokrotny wybór elementów. Następnie kliknij 
pole wyboru. Wszystkie pola wyboru w danej kolumnie 
zostają zaznaczone lub odznaczone.
Pola wyboru przed elementami oznaczają:

: W podglądzie na żywo wyświetlany będzie obraz kamer 
i przekaźników, przy których pole jest zaznaczone.

: W podglądzie na żywo użytkownik może sterować tylko 
tymi kamerami Dome i kamerami obrotowymi/ruchomymi, 
przy których pole jest zaznaczone.
Wskazówka:
System Bosch Recording Station oferuje tylko te kamery IP, 
które są już skonfigurowane. W przypadku podłączania 
nowych kamer należy skonfigurować prawa dostępu do nich 
dla wszystkich użytkowników.

6 Wybierz prawa dostępu dla danego poziomu uprawnień przez 
zaznaczenie odpowiednich pól.
Wskazówka:
Możliwy jest wielokrotny wybór elementów. Następnie kliknij 
pole wyboru. Wszystkie pola wyboru w danej kolumnie 
zostają zaznaczone lub odznaczone.
Znaczenie pól przed elementami:

: W trybie odtwarzania wyświetlany będzie obraz kamer, 
przy których pole jest zaznaczone.

: Zapisane obrazy wraz z danymi dodatkowymi (np. datą, 
godziną, danymi KBA) można wyszukiwać, oglądać, 
analizować, kopiować i drukować.

: Można usuwać zapisane obrazy danej kamery.

7 Konfiguracja Definiuje, jakie funkcje w konfiguracji systemu Bosch 
Recording Station mogą być wykonywane przez posiadacza 
tych uprawnień. W tym celu aktywuj pole wyboru przed 
odpowiednią funkcją.
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4.11.1 Wybór grupy użytkowników serwera LDAP
Menu Poziomy uprawnień > Przycisk Wybierz grupę użytkowników...
Korzystanie z LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) umożliwia przy 
podłączonych do sieci systemach Bosch Recording Station wywoływanie przez jeden serwer 
centralnych informacji, takich jak np. grupy użytkowników, użytkownicy, hasła itd., aby 
wykorzystać je w systemach Bosch Recording Station.
Zalety takiego rozwiązania to:
– Użytkownicy dostępni w sieci nie muszą już być konfigurowani w każdym systemie Bosch 

Recording Station, lecz tylko jednorazowo na serwerze LDAP.
– Łatwa zmiana poziomu uprawnień użytkownika przez zmianę jego przynależności do 

grupy. Zmiana przynależności do grupy odbywa się tylko na serwerze LDAP
– Dodawanie nowego i usuwanie już nieistniejącego użytkownika odbywa się wyłącznie na 

serwerze LDAP.
– Dodatkowo dostępni są użytkownicy lokalni. Ich konta są w dalszym ciągu tworzone 

w każdym z systemów.
Zanim będzie możliwe wprowadzenie poniższych ustawień, na serwerze LDAP należy utworzyć 
konta poszczególnych grup i ich członków. Grupy te są następnie przypisywane do poziomów 
uprawnień w systemie Bosch Recording Station. Serwer LDAP nie jest z reguły konfigurowany 
przez administratora systemu Bosch Recording Station, lecz przez administratora IT.
Aby wprowadzić poniższe ustawienia, potrzebna będzie pomoc administratora IT.

Wskazówka:
Możliwie dokładnie podać wszystkie ścieżki. Skraca się przez to wyszukiwanie na serwerze 
LDAP. Czas wyszukiwania zależy od rozmiaru bazy danych i może potrwać kilka minut.

8 Archiwizuj obrazy Zezwala użytkownikom tego poziomu uprawnień na 
archiwizację obrazów wideo.
Wskazówka:
W przypadku trzech wstępnie zdefiniowanych poziomów 
uprawnień nie można dezaktywować archiwizacji obrazów 
wideo.

9 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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Ustawienia serwera 
LDAP

1 Serwer LDAP*: Nazwa lub adres IP serwera LDAP.

2 Port*: Numer portu serwera LDAP. (standard: niezaszyfrowany = 
389; zaszyfrowany = 636)

3 Aktywuj szyfrowanie Przekazywane dane będą szyfrowane.

4 Baza LDAP dla 
użytkowników*:

Jednoznaczna nazwa (DN = distinguished name) ścieżki do 
serwera LDAP, na którym wyszukiwany jest użytkownik.
Przykład: 
Jednoznaczną nazwę (DN) bazy LDAP otrzymasz od 
administratora IT.
Przykładowymi nazwami DN są:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Filtr dla 
użytkowników*:

Filtr wyszukiwania jednoznacznej nazwy użytkownika.
Od administratora IT należy uzyskać informacje na temat 
filtra, za pomocą którego można znaleźć użytkownika z ID 
użytkownika xy na serwerze LDAP.
Dla użytkownika xy przykładowym filtrem jest:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
Zastąp xy przez %username% i wprowadź filtr.

6 Baza LDAP dla grup*: Jednoznaczna nazwa ścieżki LDAP, w której ma się odbywać 
wyszukiwanie grup.
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7 Filtr wyszukiwania 
członków grupy*:

Filtr służący do wyszukiwania członków określonej grupy.
Przykład:
Od administratora IT uzyskaj informacje na temat filtra, za 
pomocą którego można znaleźć użytkownika xy z nazwą DN 
(np. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) na 
serwerze LDAP. 
Przykładową ścieżką może być:
(&(objectclass=group)(member=DN).
Zastąp DN przez %usernameDN% i wprowadź ścieżkę.

Użytkownik proxy

8 Nazwa użytkownika 
(DN)*:

Jednoznaczna nazwa użytkownika proxy.

9 Hasło*: Hasło użytkownika proxy.

10 Testuj Sprawdza, czy użytkownik Proxy ma dostęp do serwera 
LDAP.

Test uwierzytelniania 
użytkowników i ich 
przynależności do 
grup

11 Nazwa użytkownika: Login użytkownika, np. userB. W tym miejscu nie jest 
konieczne wprowadzanie nazwy DN.

12 Hasło: Hasło użytkownika.

13 Testuj Sprawdza, czy identyfikator i hasło użytkownika są 
poprawne.

14 Grupa (DN): Jednoznaczna nazwa grupy. Używana jest do sprawdzenia 
przynależności użytkowników do grup.

15 Testuj Sprawdza przynależność użytkownika do grupy.

Wybierz grupę 
użytkowników

16 Filtr dla grup: Filtr służący do wyszukiwania grup użytkowników.
Od administratora IT uzyskaj informacje na temat filtra, za 
pomocą którego można na serwerze LDAP znaleźć grupę 
użytkowników.
Przykładowym filtrem może być:
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Wprowadź filtr.

17 Wyszukaj grupę 
użytkowników

Po kliknięciu na serwerze LDAP wyszukiwane są grupy 
użytkowników, których użytkownik jest członkiem.

18 dostępna grupa 
użytkowników:

W polu listy zostają wyświetlone grupy użytkowników. 
Wybierz odpowiednią grupę użytkowników.

19 OK Grupa użytkowników zostaje umieszczona w menu Poziomy 
uprawnień.
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4.12 Konfiguracja użytkowników
Menu Użytkownik

Aby zapobiec niepowołanemu dostępowi do komponentów i danych systemu, procesy obsługi 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez zalogowanych użytkowników. W tym celu dla 
wszystkich użytkowników ustala się poziomy uprawnień, pozwalające na wykonywanie 
poszczególnych zadań (patrz również Punkt 4.11 Tworzenie poziomów uprawnień).
Pamiętaj:
– Liczba tworzonych użytkowników jest nieograniczona.
– Hasło użytkownika obowiązuje tylko w procesie logowania użytkownika lokalnego.
– Uprawnienia Administrator mogą być nadawane wyłącznie przez administratorów.

UWAGA! 
Konto użytkownika posiadającego prawa Administrator należy koniecznie chronić hasłem. 
Upewnij się, że hasło to znane jest tylko i wyłącznie osobom odpowiedzialnym za pracę 
systemu.

1 Nowy Tworzy nowego użytkownika.
Kliknij przycisk Nowy i w polu Nazwa: wprowadź nazwę 
użytkownika.

2 Usuń Usuwa istniejącego użytkownika.
Z przeglądu w dolnej części pola dialogowego wybierz nazwę 
użytkownika, który ma zostać usunięty i kliknij Usuń.

3 Nazwa: Nazwa użytkownika. Można tu wprowadzić nową nazwę 
użytkownika lub zmienić już istniejącą.

4 Hasło Kliknij przycisk i wprowadź hasło użytkownika. Zatwierdź 
wprowadzone dane.
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5 Poziom uprawnień: Kliknij strzałkę w dół przy polu listy i wybierz poziom 
uprawnień dla użytkownika.

6 Zasada czterech oczu Włącz tę funkcję, aby użytkownik mógł się logować 
w systemie wyłącznie z innym użytkownikiem.

7 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.13 Konfiguracja ustawień zabezpieczeń oraz ustawień sieciowych
Menu Bezpieczeństwo i sieć

W tym polu dialogowym można zmienić ustawienia zabezpieczeń, takie jak np. dostęp do 
przeglądarki, czy też szyfrowanie połączeń sieciowych.

1 Ustawienia 
zabezpieczeń

Pozwól na dostęp 
przez przeglądarkę 
bez logowania

Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić dostęp do systemu przez 
przeglądarkę (bez logowania).
Wskazówka:
Funkcja nie jest możliwa dla standardowego logowania, lecz 
dla utworzonego przez siebie logowania HTTP.

Uprawniony 
użytkownik:

Z pola listy wybierz użytkownika, którego poziom uprawnień 
ma być używany w przypadku takiego dostępu.

System monitoringu 
może zostać 
zamknięty ze 
wszystkich poziomów 
uprawnień

Zaznacz pole wyboru, jeśli wszyscy użytkownicy mają uzyskać 
prawo do zamykania systemu.
Wskazówka: W standardowym ustawieniu tylko 
administrator ma prawo zamknąć system.

Zezwalaj na 
konfigurację zdalną

Pozwala na zdalną konfigurację systemu Bosch Recording 
Station. W tym celu zaznacz pole wyboru.

2 Adapter sieciowy: Wybierz adapter sieciowy.

3 Szybkość przekazu

Ogranicz szybkość 
przekazu

Zaznacz pole wyboru, aby ograniczyć prędkość przekazu.
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Szybkość wysyłki: Wybierz szybkość wysyłki dla połączeń między systemem 
Bosch Recording Station a Bosch Recording Station i 
przeglądarką.

Szybkość odbioru: Wybierz szybkość odbioru.

4 Tunelowanie UDP (dla 
urządzeń za zaporą 
Firewall)

Umożliwia połączenie sieciowe między komputerami z 
systemem Bosch Recording Station przez tylko jeden port.

Aktywuj tunelowanie 
UDP

Zaznacz pole wyboru, jeśli połączenia pomiędzy komputerami 
z systemem Bosch Recording Station mają odbywać się przy 
użyciu stałego portu.

Numer portu: Wprowadź numer portu, który nie jest jeszcze używany 
w sieci. Numer portu musi być identyczny w nagrywarce i 
odbiorniku Bosch Recording Station.
Wskazówka:
Port ten musi być udostępniony w sieci. Zapora Firewall 
systemu operacyjnego Windows musi być wyłączona.

Włącz szyfrowanie 
przekazu

Zaznacz pole wyboru, jeśli przekazywane dane mają być 
szyfrowane. 

Rekord tajny: Podaj rekord tajny o długości co najmniej 10 znaków. Rekord 
tajny musi być taki sam na obu komputerach.

5 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.14 Konfiguracja przekazywania błędów
Menu Przekazywanie błędów i SNMP

W razie usterek powiadamiane mogą być np. zewnętrzne punkty przez sieć (= net send), SMS, 
e-mail lub plik wsadowy. Przekazywanie usterek dotyczy również przekaźników usterek.

1 Zawiadomienie Dodawanie punktów do zawiadomienia.

Dodaj Otwiera pole okna dialogowego. Można dodać nowego 
odbiorcę, który będzie zawiadomiony o usterce.
Wskazówka: Nazwa komputera nie może zawierać znaków 
specjalnych. W komputerze odbiorcy musi być uruchomiona 
usługa Messenger.

Zmień Otwiera pole okna dialogowego. Zmiana danych dostępnych 
odbiorców.
Wybierz odbiorcę z listy i kliknij przycisk.

Usuń Usuwanie dostępnych odbiorców z listy powiadamiania.
Wybierz odbiorcę z listy i kliknij przycisk.

Testuj Sprawdza połączenie z odbiorcą.
Wybierz odbiorcę z listy i kliknij przycisk.

2 Ustawienia Zmień ustawienia serwera poczty e-mail i usługi SMS.

Serwer poczty e-mail Po kliknięciu na przycisk otwiera się konfiguracja serwera 
poczty e-mail. Wprowadź nazwę nadawcy, adres e-mail, 
nazwę użytkownika itd.

Usługa SMS Po kliknięciu przycisku otwiera się konfiguracja usługi SMS. 
Ustaw parametry wybierania, modemu, opcje wysyłania itd.

3 Przekaźnik usterki Wybrać przekaźnik uruchamiający przekazywanie usterek.
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Następujące zdarzenia prowadzą do przekazywania błędów:
– Kamera nie wysyła sygnału wideo.
– Nie można utworzyć lub zapisać dziennika.
– Serwer bazy danych nie może zapisać obrazów.
– Nie można uruchomić serwera bazy danych
– Awarie dysku twardego: napęd X dezaktywowany, każdy napęd X dezaktywowany.
– Dysk twardy pełny (chronione dane)
– Wewnętrzne błędy bazy danych.
– Nie można uruchomić urządzenia.
– Błąd okresowej archiwizacji
– Porównanie z obrazem referencyjnym

4.14.1 Dodawanie odbiorcy/Zmiana danych odbiorcy
Menu Przekazywanie błędów i SNMP > Przycisk Dodaj lub przycisk Zmień
W tym punkcie menu wprowadza się dane użytkownika, który będzie powiadamiany 
o usterkach.

Powiadamianie poprzez sieć:

Powiadamianie za pośrednictwem poczty e-mail:

4 SNMP Za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network 
Management Protocol) system Bosch Recording Station 
przesyła do odbiorcy informacje dotyczące stanu kamer, 
przekaźników, wejść i bazy danych.
Patrz również Punkt 4.15.1 Lista MIB dla protokołu SNMP i 
Punkt 4.15.2 Zawiadomienie przez SNMP
Wskazówka:
Wysyłanie komunikatów za pośrednictwem przekaźników, 
wejść i bazy danych można włączyć lub wyłączyć. 
Komunikatów z kamer nie można wyłączyć.

Odbiorca 1: Adres IP lub nazwa komputera odbiorcy 1.

Odbiorca 2: Adres IP lub nazwa komputera odbiorcy 2.

SNMP GET Port: Numer portu, przez który można wywoływać stany wejść, 
przekaźników i kamer.

Komunikat stanu: Wyświetla stany, które powodują wysłanie wiadomości 
SNMP. W celu aktywacji, należy zaznaczyć odpowiednie pole 
wyboru.

5 Zastosuj Przejmuje wpisy.

Rodzaj przekazu: Wybierz rodzaj przekazu Sieć (= net send).

Nazwa komputera/
Adres IP

Wprowadź nazwę komputera lub adres IP odbiorcy.
Wskazówka:
Nazwa komputera nie może zawierać znaków specjalnych. 
W komputerze odbiorcy musi być uruchomiona usługa Messenger.

OK Przejmuje wpisy.

Rodzaj przekazu: Wybierz rodzaj przekazu E-mail.

Adres e-mail Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

OK Przejmuje wpisy.
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Powiadamianie za pomocą wiadomości SMS:

Powiadamianie poprzez plik wsadowy:

Rodzaj przekazu: Wybierz rodzaj przekazu SMS.

Numer telefonu Wprowadź numer telefonu odbiorcy.

OK Przejmuje wpisy.

Rodzaj przekazu: Wybierz rodzaj przekazu Plik wsadowy.

Plik wsadowy Wprowadź nazwę pliku lub kliknij znajdujący się obok przycisk 
i wybierz plik.

OK Przejmuje wpisy.
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4.15 Konfiguracja opcji
Menu Opcje

W tym oknie można zmienić ustawienia dodatkowe, np. automatyczne zakończenie 
połączenia, Instant Playback, Sygnały dźwiękowe.

1 Dane konfiguracyjne

Załaduj Można załadować nową konfigurację. Nowe ustawienia 
zastępują dotychczasowe.

Zapisz Konfiguracja może zostać zapisana na dysku sieciowym lub 
innym nośniku danych.
Wskazówka:
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze zapisywać 
konfigurację na zewnętrznym nośniku.

2 Język Wybrać język systemu Bosch Recording Station. Zmiany są 
przejmowane dopiero po ponownym uruchomieniu systemu 
Bosch Recording Station.

3 Dezaktywuj wszystkie 
widoki powyżej 9 
okien podglądu

Wyłącza wszystkie przyciski na interfejsie użytkownika 
systemu Bosch Recording Station, które wyświetlają więcej 
niż 9 okien obrazów.

Dezaktywuj wszystkie 
widoki powyżej 4 
okien podglądu

Wyłącza wszystkie przyciski na interfejsie użytkownika 
systemu Bosch Recording Station, które wyświetlają więcej 
niż 4 okna obrazów.

4 Wyświetlaj okno 
podglądu w formacie 
16:9

Wyświetla na interfejsie użytkownika okna obrazów w tym 
stosunku.
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5 Wyświetlaj nazwę 
stacji zdalnej na 
pasku tytułu okna 
podglądu

Wyświetla na pasku tytułu w interfejsie użytkownika nazwę 
stacji zdalnej.

6 Dezaktywuj tryb 
„Pełny obraz”

Dezaktywuje na interfejsie użytkownika systemu Bosch 
Recording Station przycisk Pełny ekran. To ustawienie ma 
sens w przypadku ekranu dotykowego, ponieważ zależnie od 
modelu nie jest możliwy powrót do trybu pełnego ekranu.

7 Możliwe 
pomniejszanie okna 
aplikacji Recording 
Station

Zdefiniować, czy interfejs użytkownika ma posiadać 
możliwość pomniejszenia. Zmiany są przejmowane dopiero 
po ponownym uruchomieniu systemu Bosch Recording 
Station.

8 Ukryj wejścia 
wirtualne

Nie są już wyświetlane wirtualne czujniki w interfejsie 
użytkownika.

9 Czas cofania dla 
odtwarzania z 
opóźnieniem (Instant 
Playback) [sek.]

Wprowadź wartość czasu. Można ustawić czas w zakresie od 
2 do 300 sekund.
Przy odtwarzaniu (Instant Playback) zapisane obrazy 
wybranej kamery odtwarzane są z opóźnieniem w stosunku 
do obrazu na żywo. Widoczny jest obraz na żywo z kamery 
oraz obraz z tej kamery sprzed np. 30 sekund. Odtwarzanie 
odbywa się w czasie rzeczywistym.

10 Czas pozostały do 
automatycznego 
wylogowania, jeśli 
system nie jest 
używany [sekundy]

Tutaj podaj czas, po jakim ma nastąpić automatyczne 
wylogowanie, jeśli system nie wykazuje procesów obsługi.

11 Uruchom aplikację 
Recording Station 
przy otwarciu sesji 
Windows

Automatycznie włącza aplikację po uruchomieniu systemu 
Windows.

12 Automatyczne 
kończenie połączenia

Zadaniem tej funkcji jest automatyczne przerywanie po 
określonym czasie lokalnych podglądów na żywo oraz 
wszystkich połączeń ISDN i sieciowych, które zostały 
samoczynnie nawiązane przez system Bosch Recording 
Station.

Czas do wyświetlenia 
okna ostrzegawczego 
[sek.]

Wprowadź wartość czasu, po którym wyświetlone zostanie 
okno ostrzegawcze.
Wskazówka:
Okno ostrzegawcze umożliwia utrzymanie połączenia lub jego 
natychmiastowe przerwanie.

Czas do zakończenia 
połączenia w razie 
braku reakcji na 
ostrzeżenie [sek.] 

Wprowadź wartość czasu, po którym nastąpi przerwanie 
połączenia w razie braku reakcji na ostrzeżenie (wartość 0 
oznacza brak przerwania).

13 Postępowanie z 
alarmem po 
przekazaniu nowego 
alarmu

Ustala sposób, w jaki wskazywane będą wchodzące alarmy 
w trybie na żywo oraz w trybie odtwarzania.
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Automatycznie pokaż 
kamery z alarmem w 
trybie na żywo

W przypadku alarmów wchodzących wyszczególnia na liście 
urządzeń w trybie na żywo kamery lub stacje zdalne w stanie 
alarmu. Automatycznie wyświetlane są obrazy podglądu.

dodatkowo w trybie 
odtwarzania

W razie alarmu w trybie odtwarzania następuje przełączenie 
na tryb na żywo. Kamery i stacje zdalne będące w stanie 
alarmu są widoczne na liście urządzeń. Automatycznie 
wyświetlane są obrazy podglądu.

Sygnał dźwiękowy Do wchodzących alarmów wideo przypisać sygnał akustyczny 
(plik wav). Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku lub kliknij 
Przeglądaj....

Odtwarzanie Odtwarza sygnał akustyczny.

Stop Kończy odtwarzanie sygnału akustycznego.

Automatyczny zapis 
alarmu

Automatycznie zapisuje w odbiorniku Bosch Recording 
Station wszystkie alarmy wchodzące.
Wskazówka:
Automatyczny zapis alarmu jest wyświetlany w interfejsie 
użytkownika.

Ustawienia... Otwiera pole okna dialogowego. Podać bliższe dane 
dotyczące automatycznego zapisu alarmu.
Patrz również Punkt 4.15.3 Konfigurowanie automatycznego 
zapisu alarmu

13 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.15.1 Lista MIB dla protokołu SNMP
Lista MIB (MIB = Management Information Base) wskazuje hierarchię identyfikatorów 
obiektów (OID = Object Identifier), które można użyć do jednoznacznego określenia 
poszczególnych obiektów.
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4.15.2 Zawiadomienie przez SNMP
Następujące zdarzenia prowadzą do wysłania zawiadomienia:
– Kamera nie wysyła sygnału wideo.
– Nie można utworzyć lub zapisać dziennika.
– Nie można uruchomić serwera bazy danych
– Stany dysku twardego: napęd X dezaktywowany, napęd X niedezaktywowany.
– Dysk twardy pełny (chronione dane)
– Wewnętrzne błędy bazy danych.
– Obraz na żywo i obraz referencyjny są różne
– Obraz jest niewyraźny
– Obraz jest za ciemny
– Obraz jest za jasny
– Przekaźnik aktywowany
– Przekaźnik jest nieaktywny
– Usterka wewnętrzna lub usterka zewnętrznego dysku twardego (np. załączył się 

przekaźnik usterki, dysk twardy jest pełny)
– Wejścia aktywowane (wszystkie wejścia Bosch Recording Station)
– Wejścia zostały dezaktywowane (wszystkie wejścia)
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4.15.3 Konfigurowanie automatycznego zapisu alarmu
Menu Opcje > Przycisk Ustawienia...

W tym polu dialogowym można skonfigurować automatyczny zapis alarmu stacji zdalnej.

1 Folder docelowy:
Kliknij  i wybierz folder, w którym mają być 
zapisywane dane.

2 Uruchom zapis 
automatycznie

Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie zapisywać 
dane w przypadku uaktywnienia wejścia alarmowego.

3 Kontroluj ilość danych w 
folderze docelowym

Zaznacz pole wyboru, aby kontrolować ilość 
zapisywanych danych.

4 Ostrzeżenie powyżej [MB]: Podaj wartość określającą maksymalną ilość danych 
w folderze docelowym. Przy przekroczeniu tej 
wartości wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

5 Kontroluj ilość wolnego 
miejsca na dysku docelowym

Zaznacz pole wyboru, aby kontrolować ilość wolnego 
miejsca na dysku docelowym.

6 Ostrzeżenie poniżej [MB]: Podaj wartość określającą minimalną ilość wolnego 
miejsca. W razie jej przekroczenia zostanie 
wyświetlony odpowiedni komunikat.

7 Skasuj stare dane Zaznacz pole wyboru, aby usuwać dane.

8 Starsze niż [dni]: Wprowadź liczbę dni, po której nastąpi automatyczne 
usunięcie danych.
Przykład: „3” oznacza, że automatycznie zostaną 
usunięte wszystkie dane starsze niż 3 dni.

9 OK Przejmuje wpisy.
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4.16 Aktywacja licencji oprogramowania
Menu Licencje programów

W tym polu dialogowym można aktywować pakiety licencyjne. Do aktywacji potrzebny jest 
klucz aktywacji licencji.

Wskazówka:
Pakiety licencyjne Bosch Recording Station są wysyłane listem autoryzacyjnym lub mailem 
autoryzacyjnym, z numerem autoryzacji. Urządzenia te muszą zostać aktywowane po 
zainstalowaniu oprogramowania za pomocą klucza aktywacji licencji. Jak otrzymać klucz 
aktywacji licencji – patrz Punkt 4.16.1 Pole dialogowe Aktywacja licencji 

1 Pakiety licencji do 
uaktywnienia

Wybrać pakiet licencyjny do aktywacji.

2 Aktywacja... Otwiera pole okna dialogowego. Dla wybranego pakietu 
licencyjnego wpisać klucz aktywacji licencji.

3 Aktywne pakiety Wyświetla aktywne pakiety licencji.

4 Dopuszczalne cechy 
wydajności

Pokazuje aktywne cechy wydajności.

5 Zastosuj Przejmuje wpisy.
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4.16.1 Pole dialogowe Aktywacja licencji
Menu Licencje programów > Pole dialogowe Aktywacja licencji > Wybierz licencję > Przycisk 
Aktywacja...
lub
Asystent konfiguracji > Pole dialogowe Aktywacja licencji > Wybierz licencję > Przycisk 
Aktywacja...

W tym polu można wprowadzić klucz aktywacji licencji w celu uaktywnienia danego pakietu 
licencji.

Wskazówka:
Jeśli sprzęt komputerowy nie generuje jednoznacznej sygnatury komputera, można nabyć 
klucz sprzętowy ze stałym ID.
Już licencjonowane pakiety należy wówczas przenieść na ID klucza sprzętowego. W tym celu 
należy skontaktować się z Technicznym Działem Obsługi Klienta systemów bezpieczeństwa 
Bosch.
Klucz sprzętowy sam w sobie nie zawiera licencji. Dlatego w dalszym ciągu konieczna jest 
aktywacja przy pomocy aktywującego klucza licencyjnego.

Posiadasz numer autoryzacji i potrzebujesz klucza aktywacji licencji:
1. Zanotuj sygnaturę komputera, albo skopiuj sygnaturę i wklej ją do pliku tekstowego.
2. W komputerze z dostępem do Internetu wprowadź w przeglądarce następujący adres 

URL: 
https://activation.boschsecurity.com

Otworzy się okno Bosch License Manager.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby otrzymać klucz aktywacji licencji. Zanotuj klucz 
aktywacji licencji, albo skopiuj klucz i wklej go do pliku tekstowego.
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3. Korzystając z systemu Bosch Recording Station, w polu Aktywacja licencji Aktywacja 
licencji wprowadź klucz aktywacji licencji podany w oknie Bosch Licence Manager i 
kliknij przycisk Aktywacja Aktywacja. Pakiet licencji zostanie aktywowany.

Wskazówka:
Należy zachować numer autoryzacji, sygnaturę komputera i klucz aktywacyjny w razie 
ewentualnych pytań technicznych.
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5 Konfiguracja zdalna
Stację zdalną można skonfigurować zdalnie z poziomu interfejsu użytkownika, jeśli znajduje 
się ona na liście urządzeń lokalnego systemu Bosch Recording Station.
W przeciwieństwie do standardowej konfiguracji podczas zdalnej konfiguracji występują 
następujące ograniczenia:
– Konfiguracja menu Dyski zapisu obrazów, Bezpieczeństwo i sieć i Licencje programów 

nie jest możliwa.
– W menu Okresowa archiwizacja nie można zdefiniować żadnych napędów sieciowych. 

Można wybrać ścieżkę docelową.
– W menu Opcje nie można skonfigurować przetwarzania alarmów.
– Na stronie konfiguracji urządzeń BVIP nie jest możliwy podgląd obrazu na żywo.

Wskazówka:
Zdalna konfiguracja zdalnych stacji DiBos jest niemożliwa.

UWAGA! 
Upewnij się, czy w tym samym czasie nie jest zdalnie konfigurowany system Bosch Recording 
Station, gdy otwarta jest lokalna konfiguracja. Może to spowodować utratę danych.
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6 Połączenia

6.1 Połączenie sieciowe przez protokół DSL

Podłączenie jest opisane na podstawie poniższego przykładu:

Połączenie sieciowe nagrywarki z odbiornikiem Bosch Recording Station przez DSL

W przypadku nagrywarki Bosch Recording Station
W konfiguracji nagrywarki:
1. W Konfiguracji wybierz menu Stacje zdalne.
2. Kliknij Nowa i wpisz nazwę stacji zdalnej (odbiornik Bosch Recording Station).
3. Podać publiczny adres (adres internetowy) routera stacji zdalnej (odbiornik Bosch 

Recording Station), np. 193.252.10.5.
4. W razie potrzeby wybierz Wąskie pasmo (tryb Live).
5. Kliknij OK.
6. W Konfiguracji wybierz menu Bezpieczeństwo i sieć.
7. Wybierz Aktywuj tunelowanie UDP.
8. W polu Numer portu: wprowadź dowolny numer (np. 1750).

Wskazówka:

Za pomocą polecenia netstat -a sprawdź, czy port nie jest zajęty.

9. Kliknij przycisk OK.
Mapowanie adresów IP i nazw komputerów:
1. Otwórz program Notatnik.

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!

1 Nagrywarka Bosch Recording Station 4 Odbiornik Bosch Recording Station

Nazwa komputera: BRS1 Nazwa komputera: Receiver1

Adres IP: 192.168.1.10 Adres IP: 192.168.0.2

Maska podsieci: 255.255.255.0 Maska podsieci: 255.255.255.0

2 Port UDP: 1750 5 Port UDP: 1750

3 Router DSL 6 Router DSL

Brama:
(Adres internetowy 
routera w sieci LAN)

192.168.1.1 Brama:
(Adres internetowy 
routera w sieci LAN)

192.168.0.254

Adres publiczny (adres 
internetowy) routera:

193.251.9.31 Adres publiczny (adres 
internetowy) routera:

193.252.10.5
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2. Podać publiczny adres (adres internetowy) routera oraz nazwę komputera stacji zdalnej 
(odbiornik Bosch Recording Station). Adres i nazwa komputera muszą zostać oddzielone 
co najmniej jednym znakiem spacji lub tabulatora.

3. Zapisz plik pod nazwą lmhosts w folderze C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. W Eksploratorze Windows usuń rozszerzenie pliku .txt. Plik nie może mieć rozszerzenia.
5. Uruchom ponownie komputer.
W konfiguracji routera:
1. Użyj standardowej konfiguracji dostawcy usług internetowych.
2. Włącz zaporę firewall routera.
3. Aktywuj przekierowanie portu i przekieruj skonfigurowany w systemie Bosch Recording 

Station port UDP (np. 1750) na adres IP nagrywarki Bosch Recording Station (np. 
192.168.1.10). Użyj w tym celu dokumentacji producenta routera.

Wskazówka:
Router DSL i nagrywarka Bosch Recording Station muszą być podłączone do tej samej sieci.

W przypadku odbiornika Bosch Recording Station
W konfiguracji odbiornika:
1. W Konfiguracji wybierz menu Stacje zdalne.
2. Kliknij Nowa i wpisz nazwę stacji zdalnej (rejestratora Bosch Recording Station).
3. Podać publiczny adres (adres internetowy) routera stacji zdalnej (nagrywarka Bosch 

Recording Station), np. 193.251.9.31.
4. W razie potrzeby wybierz Wąskie pasmo (tryb Live).
5. Kliknij OK.
6. W Konfiguracji wybierz menu Bezpieczeństwo i sieć.
7. Wybierz Aktywuj tunelowanie UDP.
8. W polu Numer portu: podaj numer portu ustawiony w nagrywarce Rejestratorze Bosch 

Recording Station (np. 1750).
Wskazówka:

Za pomocą polecenia netstat -a sprawdź, czy port nie jest zajęty.

9. Kliknij przycisk OK.
Mapowanie adresów IP i nazw komputerów:
1. Otwórz program Notatnik.
2. Podać publiczny adres (adres internetowy) routera oraz nazwę komputera stacji zdalnej 

(nagrywarka Bosch Recording Station). Adres i nazwa komputera muszą zostać 
oddzielone co najmniej jednym znakiem spacji lub tabulatora.

3. Zapisz plik pod nazwą lmhosts w folderze C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. W Eksploratorze Windows usuń rozszerzenie pliku .txt. Plik nie może mieć rozszerzenia.
5. Uruchom ponownie komputer.
W konfiguracji routera:
1. Użyj standardowej konfiguracji dostawcy usług internetowych.
2. Włącz zaporę firewall routera.
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3. Aktywuj przekierowanie portu i przekieruj skonfigurowany w systemie Bosch Recording 
Station port UDP (np. 1750) na adres IP nagrywarki Bosch Recording Station (np. 
192.168.0.2). Użyj w tym celu dokumentacji producenta routera.

Wskazówka:
Router DSL i odbiornik Bosch Recording Station muszą być podłączone do tej samej sieci.

W przypadku większej liczby nagrywarek Bosch Recording Station za routerem DSL

Wskazówka:
Jeśli do routera DSL podłączona jest większa ilość nagrywarek Bosch Recording Station 
zaleca się zastosowanie sieci VPN (Wirtualna Sieć Prywatna). Bliższych informacji dotyczących 
ustawień VPN można uzyskać od firmy Bosch Sicherheitssysteme.

6.2 Podłączanie zewnętrznych dysków twardych 
Aby podłączyć zewnętrzny dysk twardy, wymagany jest kontroler SCSI.
Zewnętrzne dyski twarde należy włączać przed uruchomieniem komputera. 

UWAGA! 
Kabla SCSI nie należy układać w pobliżu przewodów elektrycznych. Ma to wpływ na szybkość 
przekazu i może spowodować przerwanie połączenia.
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6.3 Podłączenie bankomatu (szeregowe)
Do systemu Bosch Recording Station przez procesor interfejsu można podłączyć maks. 
4 bankomaty ATM obsługiwane przez klienta lub 3 bankomaty obsługiwane przez klienta 
i 1 system kontroli dostępu. 
Istnieją następujące warianty podłączenia ATM: 

Wariant 1: 
Obsługiwane przez klienta bankomaty ATM nie są zlokalizowane z dala od systemu Bosch 
Recording Station. System Bosch Recording Station i procesor interfejsu, jak również 
procesor interfejsu i ATM można połączyć ze sobą w taki sposób, żeby odległość między nimi 
wynosiła mniej niż 15 m.
Możliwe rozwiązanie: 
Podłączenia poszczególnych ATM wykonane są bezpośrednio do procesora interfejsu i są 
dostosowane do ATM. Odległość między systemem Bosch Recording Station a procesorem 
interfejsu i między procesorem interfejsu a ATM wynosi maks. 15 m.
Zasada podłączania:

Szczegóły podłączania:

1 Bosch Recording Station 3 Procesor interfejsu

2 maks. 15 m 4 ATM1 – ATM4

1 Bosch Recording Station 4 Procesor interfejsu 

2 COM x 5 ATM1 – ATM4 

3 Przewód łączący 9–bieg. 

1

2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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Wariant 2: 
Obsługiwane przez klienta bankomaty ATM nie są zlokalizowane dalej od systemu Bosch 
Recording Station. System Bosch Recording Station i procesor interfejsu, jak również 
procesor interfejsu i ATM nie można połączyć ze sobą w taki sposób, żeby odległość między 
nimi wynosiła mniej niż 15 m. Jednak ATM stoją tak blisko siebie, że można połączyć je 
z procesorem interfejsu w taki sposób, aby odległość między procesorem interfejsu a każdym 
ATM wynosiła mniej niż 15 m. 
Możliwe rozwiązanie:
Podłączenia poszczególnych ATM wykonane są bezpośrednio do procesora interfejsu i są 
dostosowane do ATM. Do zwiększenia zasięgu potrzebne są dwa urządzenia OVS między 
systemem Bosch Recording Station a procesorem interfejsu.
Zasada podłączania:

Szczegóły podłączania: 

1 Bosch Recording Station 4 maks. 1000 m

2 maks. 15 m 5 Procesor interfejsu

3 OVS 6 ATM1 – ATM4 

1 Bosch Recording Station 6 maks. 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 i BR2: Położenie 2/3
ST3: Pin 2 = łącze odbiorcze, Pin 3 = 
łącze nadawcze

3 9–bieg. 8 Procesor interfejsu

4 Przewód łączący 9–bieg., Nr rzeczowy 
4.998.079.686 (połączenie 1:1)

9 do ATM1 – ATM4

5 OVS 1
BR1 i BR2: Położenie 1/2
ST3: Pin 2 = łącze nadawcze, Pin 3 = 
łącze odbiorcze
(Przełączenie mostków BR1 i BR2 
w OVS umożliwia zamianę łącza 
nadawczego i odbiorczego.)

1 5

2

3

4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

3

7

4

8

3

4
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Wariant 3:
Obsługiwane przez klienta bankomaty ATM nie są zlokalizowane dalej od systemu Bosch 
Recording Station. System Bosch Recording Station i procesor interfejsu, jak również 
procesor interfejsu i ATM można połączyć ze sobą w taki sposób, żeby odległość między nimi 
wynosiła mniej niż 15 m. Poszczególne ATM nie stoją tak blisko siebie, żeby można było 
połączyć je z procesorem interfejsu w taki sposób, aby odległość między procesorem 
interfejsu a każdym ATM wynosiła mniej niż 15 m.
Możliwość rozwiązania:
Podłączenie procesora interfejsu bezpośrednio do systemu Bosch Recording Station. Do 
zwiększenia zasięgu wymagane są po dwa urządzenia OVS między procesorem interfejsu 
a ATM.
Zasada podłączania:

Szczegóły podłączania:

1 Bosch Recording Station 4 OVS

2 maks. 15 m 5 maks. 1000 m

3 Procesor interfejsu 6 KBA1-KBA4

1 Procesor interfejsu 7 OVS 1
BR1: Położenie 1/2
BR2: Położenie 1/2
ST3: Pin 2 = łącze nadawcze, Pin 3 = 
łącze odbiorcze

2 Kabel łączący do systemu Bosch 
Recording Station (COM x)

8 Zasięg maks. 1000 m

3 jak ATM1 9 OVS 2 (Ustawienie mostka zgodnie 
z ATM)

1

5

5

2

3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6
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4 do KBA2 - KBA4 10 Połączenie kablowe lub adapter 
specyficzne dla ATM

5 Przewód łączący 9–bieg., Nr rzeczowy 
4.998.079.686 (połączenie 1:1) 

11 ATM1

6 9–bieg.

Wskazówka:
Przełączenie mostków BR1 i BR2 w OVS umożliwia zamianę łącza nadawczego 
i odbiorczego.
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6.4 Podłączanie instalacji sygnalizacji alarmu

6.4.1 Ogólne
System Bosch Recording Station podłącza się do instalacji sygnalizacji alarmu (ISA) przez 
interfejs RS 232 do portu COM x, np. za pośrednictwem sprzęgacza OVS. 

Do podłączenia systemu Bosch Recording Station nie są wymagane modyfikacje 
poszczególnych ISA w zakresie alarmu (konieczny jest moduł interfejsu). Wszystkie ustawienia 
są dokonywane na interfejsie użytkownika systemu Bosch Recording Station. 
ISA musi mieć udostępnione przekazywanie danych i być wyposażona w odpowiedni moduł 
interfejsu (patrz odpowiednie połączenie).
Za pomocą podzespołu OVS można zrównoważyć ewentualnie różne wartości nadawania 
i odbioru przypisane do urządzeń z poziomu połączenia V.24. Należy przełączyć mostki BR1 
i BR2.

1 Bosch Recording Station 

2 COM x 

3 Interfejs RS 232 

4 Sprzęgacz OVS

5 Bosch ISA

OPTOST3

1

52

3

4
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Obłożenie styków mostków sprzęgacza OVS

Zamiana łącza nadawczego i odbiorczego 
– Wariant 1:

BR2, BR1: Położenie 1/2

ST3: Pin 2 = łącze nadawcze, Pin 3 = łącze odbiorcze

– Wariant 2:
BR2, BR1: Położenie 2/3

ST3: Pin 2 = łącze odbiorcze, Pin 3 = łącze nadawcze

Wskazówka:
Do okablowania zaleca się przewody komunikacyjne typu J-Y(St)Y 2x2x0,6. Aby zapobiec 
powstawaniu prądu ziemnego ekran przewodów, należy uziemić po stronie centrali.

1 OVS

2 Złącze 12 V/24 V

Uwaga:
Przed otwarciem OVS należy wyciągnąć 
wtyczkę sieciową!

Przy zasilaniu napięciem 12 V/24 V 

BR4: Położenie 1/2

BR5: Położenie 1/2

BR6: Położenie 1/2

Przy zasilaniu napięciem 230 V 

BR4: Położenie 2/3

BR5: Położenie 2/3

BR6: otwarte

Złącza OPTO Złącza V.24 (ST3)

Kierunek Podłączenie Kierunek Podłączenie

Wejście - 1 Nadajnik/odbiornik * 2

Wejście + 6 Odbiornik/nadajnik * 3

Wyjście + 5 0 V 5

Wyjście - 9

* zależnie od ustawienia BR1/BR2

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2
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6.4.2 Podłączanie do NZ 500 (20 mA)

6.4.3 Podłączanie do BZ 500 (20 mA)

Przewód ekranowy podłączyć tylko do NZ 500.
Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Zasięg maks. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500 (BR1 wetknięty = 1200 bit/s)

Przewód ekranowy podłączyć tylko do NZ 
500.
Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 2 i COM 3 tylko z zespołem interfejsów 
ERSE 10

1 Bosch Recording Station 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Zasięg maks. 1000 m 8 COM 1 — COM 3
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6.4.4 Podłączanie do AZ 1010/NZ 1008 

Połączenie V.24 z AZ 1010/NZ 1008

Połączenie 20 mA z AZ 1010/NZ 1008

Złącza (V) na SMA
Mostek wtykowy V1 w poł. 2/3
Poziom dla interfejsu V.24

Podłączenie AZ 1010/NZ 1008 należy 
zaprogramować po stronie centrali.

1 Bosch Recording Station 4 AZ 1010/NZ 1008 (podłączenie należy 
zaprogramować po stronie centrali)

2 COM x 5 SMA

3 maks. 25 m 6 SMA (mostek wtykowy V1 w położeniu 
2/3, poziom dla interfejsu V.24)

Złącza (V) na SMA
Mostek wtykowy V1 w poł. 1/2
Poziom dla interfejsu V.24

Przewód ekranowy podłączyć tylko do AZ 
1010/NZ 1008. Przewód J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Zasięg maks. 1000 m

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2

6

3 4
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6.4.5 Podłączanie do NZ 1012

Połączenie V.24 z NZ 1012

Podłączenie 20 mA do NZ 1012

1 Bosch Recording Station 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 maks. 25 m 7 ZSN Wydania SW: 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Obłożenie styków Dip-Fix (S) i mostki (V) na SSM
Port 1: Port 2: 
S0 wł.: 1200 bitów na sekundę S4 wł.: 1200 bitów na sekundę
S1 wył.: Bosch Recording 

Station
S5 wył.: Bosch Recording 

Station
S2 wł.: Priorytet nadawania NZ 

1012
S6 wł.: Urządzenie podłączone

S3 wł.: Urządzenie podłączone S7 wł.: Priorytet nadawania 
NZ 1012

V2, V4 podłączony
:

Interfejs V.24 V12, V14 podłączony
:

Interfejs V.24 

Wskazówka:
Możliwe jest podłączenie do portu 2.

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1012 (mostki SSM ustawić na 
20 mA)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Zasięg maks. 1000 m

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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6.4.6 Podłączanie do NZ 1060 

Połączenie V.24 z NZ 1060 

W pierwszej kolejności należy używać interfejsów 6 — 9, zgodnie ze specyfiką projektu 
możliwe jest również wykorzystanie interfejsów 2 — 5.
Odpowiedni interfejs należy zaprogramować na AUX (1200 bitów na sekundę), mostki na 
SIE (V1, V3) ustawić dla interfejsu V.24.

Podłączenie 20 mA do NZ 1060

W pierwszej kolejności należy używać interfejsów 6 — 9, zgodnie ze specyfiką projektu 
możliwe jest również wykorzystanie interfejsów 2 — 5. Odpowiedni interfejs należy 
zaprogramować na AUX (1200 bitów na sekundę), mostki na SIE (V2, V4) ustawić dla 
interfejsu 20 mA.

1 Bosch Recording Station 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 maks. 25 m 7 ZVE (Wydania SW: 18033.0 A6.2, 
18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Zasięg maks. 1000 m
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6.4.7 Podłączanie do UEZ 1000 (20 mA)

6.4.8 Podłączanie do UEZ 2000 (20 mA)

Przewód ekranowy podłączyć tylko do UEZ 1000. Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 20 mA-1 — 20 mA-3

4 Zasięg maks. 1000 m

Przewód ekranowy podłączyć tylko do UEZ 2000.
Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 oraz COM 5 tylko w przypadku 
zespołu interfejsów SEMO1

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Zasięg maks. 1000 m 8 COM 1 — COM 5
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6.4.9 Podłączanie do UGM 2020

Podłączenie 20 mA do UGM 2020 przez TESP (w przypadku sieci telefonicznej)

Podłączenie 20 mA do UGM 2020 przez system UESS

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Most. 1-4 otwarte)

3 OVS 7 SGK (Wyjścia SW: SGKUGM)

4 Zasięg maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (od EAPS-4, EAPS-5)

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 ÜSS (Ochrona przepięciowa)

3 OVS 7 SGK (Wyjścia SW: SGKUGM)

4 Zasięg maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (od EAPS-4, EAPS-5)
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7 Usuwanie usterek i kontrola
W tym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące przyczyn usterek, które mogą wystąpić 
podczas pierwszego uruchomienia lub w czasie pracy urządzenia. W przypadku braku 
możliwości usunięcia przyczyny usterki należy zwrócić się do Serwisu produktów wideo 
producenta systemu.

7.1 Usuwanie usterek

Usterka Możliwa przyczyna Środki zaradcze

Urządzenie nie uruchamia się 
podczas rozruchu komputera.

Odinstalować system Bosch 
Recording Station i ponownie 
zainstalować 
oprogramowanie.

Aplikacja Bosch Recording 
Station zostanie zatrzymana.

Komunikat informujący o tym, 
że na dyskach znajdują się 
pliki, do których nie ma 
dostępu.

Na dyskach znajdują się 
uszkodzone sektory lub pliki.

Za pomocą programu Chkdsk 
sprawdzić napęd, na którym 
znajduje się system 
operacyjny.
Aby sprawdzić napędy 
zawierające dane obrazu, 
należy uruchomić program 
AnalyzeDatabase.exe.
W obu przypadkach usunąć 
odpowiednie pliki. Usunąć 
również foldery, w których 
znajdują się uszkodzone pliki.
Wskazówka:
Przy każdym uruchomieniu 
systemu Bosch Recording 
Station w pliku Log serwera 
baz danych zapisywana jest 
lista uszkodzonych plików.

Wszystkie kamery są 
skreślone.

Brak sygnału wideo. Sprawdzić połączenie 
sieciowe.

Brak licencjonowania. Wykonać licencjonowanie.

Nie można nawiązać 
połączenia sieciowego 
i kamery są przekreślone.

Nazwa komputera jest 
wykorzystana wielokrotnie.

Nie wykorzystywać nazwy 
komputera wielokrotnie.

Nieprawidłowy adres IP. Wprowadzić prawidłowy 
adres IP.

Aktywna zapora firewall. Dezaktywować zaporę 
firewall lub, jeśli to 
niemożliwe, zastosować 
tunelowanie UDP.

Wszystkie wejścia ISA są 
dłużej niż 10 sekund w stanie 
alarmu.

Zakłócenie interfejsu ISA. Usunąć zakłócenia interfejsu.

Brak licencjonowania. Wykonać licencjonowanie.

Brak sygnału wideo kamery. Brak sygnału wideo. Sprawdzić sygnał wideo.



108 pl | Usuwanie usterek i kontrola Bosch Recording Station

- | V2 | 2011.07 Podręcznik instalacji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Nie można zapisać obrazów. Obrazy zapisywane są w zbyt 
dużej ilości archiwów.

Dopasować zapis.

Cecha wydajności 
oprogramowania nie działa.

Brak licencjonowania. Wykonać licencjonowanie.
Licencjonowanie jest 
widoczne w konfiguracji.

System nie może rozpoznać 
zewnętrznych dysków 
twardych.

Brak końcówki na złączu. Podłączyć końcówkę na 
złączu.

Podwójne przypisanie 
identyfikatora dysku 
twardego.

Identyfikatory dysków 
twardych skonfigurować 
rosnąco.

Dyski nie są sformatowane. Dyski twarde sformatować 
w menedżerze dysków, 
używając systemu plików 
NTFS.

Brak połączenia ISDN. Hasło połączenia nadajnika 
i odbiornika nie zgadzają się.

Sprawdzić hasło połączenia.

Ustawiono nieprawidłowy 
protokół.

Wybrać odpowiedni protokół 
(EURO-ISDN) za pomocą 
ISDN-PCI-Setup.

Usterka Możliwa przyczyna Środki zaradcze
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7.2 Kontrola połączenia sieciowego 
Dane infrastruktury sieciowej 
Do uruchomienia i sprawdzenia sieci wymagane są następujące informacje od administratora:
– Adres IP
– Maska podsieci
– (Gateway)

Wskazówki dotyczące kontroli sieci
Do uruchomienia i sprawdzenia infrastruktury sieciowej należy użyć następujących 
programów kontrolnych:
1. Wybierz Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz poleceń.
2. Do dyspozycji są m.in. poniższe polecenia:

ping

Polecenie dostępne jest tylko wówczas, gdy zainstalowany jest protokół TCP/IP. 

ping localhost

Program sprawdza komunikację z własnym komputerem.

ping <Nazwa stacji zdalnej> lub 
ping <TCP/adres IP stacji zdalnej>

Program sprawdza komunikację ze stacją zdalną.

arp -a 

Program wyświetla inne komputery po nawiązaniu komunikacji z nimi. 

ipconfig

Wyświetla wszystkie aktualne wartości konfiguracyjne sieci TCP/IP (adres IP, maska 
podsieci, Standard-Gateway) 

tracert <Nazwa stacji zdalnej>

Program ustala trasę do określonego celu. 

net view 

Wyświetla wszystkie dostępne stacje zdalne. 

Wskazówka:
Polecenie „ping” nie działa, gdy w konfiguracji aktywna jest funkcja Tunelowanie UDP.
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7.3 Kontrola opcjonalnego połączenia ATM
Kontroli telegramu przekazu danych między systemem Bosch Recording Station a ATM można 
dokonać przy użyciu programu Hyper Terminal systemu Windows® XP.
– Uruchom program, wybierając Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Komunikacja > 

HyperTerminal.
– Po uruchomieniu w oknie dialogowym wprowadź nazwę (nazwę testową) i zatwierdź 

wpis.
– W następnym oknie dialogowym wybierz interfejs, do którego podłączony jest procesor 

interfejsu (pole Połącz używając). Potwierdź, klikając OK.
– Wprowadź następujące parametry: 

– Bitów na sekundę: 9600 
– Bity danych: 8 
– Parzystość: Brak 
– Bity stopu: 1 
– Sterowanie przepływem: Brak
   Potwierdź wprowadzone dane, klikając na OK.

– W menu Plik -> Właściwości -> Ustawienia -> Ustawienia ASCII zaznacz pole wyboru 
Wyślij końce wierszy ze znakiem wysuwu wiersza. Potwierdź, klikając OK.

Konfiguracja programu Hyper Terminal jest zakończona. Można zweryfikować dane.

Telegram przekazu danych między systemem Bosch Recording Station a procesorem 
interfejsu: 

Wskazówka:
Działanie 1 = Komunikat Karta w ATM
Działanie 2 = Komunikat Wypłata pieniędzy
W przypadku niektórych ATM komunikat wyświetlany jest zaraz po włożeniu karty, jednak bez 
kodu banku i numeru konta. W przypadku innych ATM — dopiero po odczytaniu kodu banku 
i numeru konta oraz poprawnym wprowadzeniu kodu PIN.

1 Karta w ATM 8 Data

2 Karta rozpoznana przez 
ATM

9 Godzina

3 Kwota wprowadzona 10 Numer transakcji (zależne od ATM i ośrodka 
obliczeniowego (nie zawsze 
dostępne)

4 Wypłata pieniędzy 11 Numer automatu

5 Odbiór pieniędzy 12 Kod banku

6 Koniec transakcji 13 Numer konta

7 Numer portu 
(0 – 3 dla ATM1 – ATM4)

14 Kwota

15 Numer kamery/działanie

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12
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7.4 Instalacja serwera sieciowego
Informacje dotyczące instalacji serwera Web znajdują się w instrukcji eksploatacji Installation 
of Web Server lub w bazie danych der Security Knowledge Base dostępnej pod linkiem:
http://knowledge.boschsecurity.com/.

7.5 Kontrola połączenia sieciowego 
Po aktywacji aplikacji sieciowej należy sprawdzić, czy dostęp jest rzeczywiście możliwy. 
Postępuj w następujący sposób: 
1. Uruchom przeglądarkę internetową (Internet Explorer 6.x i wyższy). 
2. W polu adresu przeglądarki wpisz http://<hostname>. Jako <hostname> można wpisać 

adres IP lub nazwę komputera, na którym zainstalowany został serwer sieciowy.  
Maska logowania do aplikacji sieciowej systemu Bosch Recording Station wyświetla się 
po nawiązaniu połączenia. Można się teraz zalogować.
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8 Wskazówki dotyczące konserwacji i serwisu

8.1 Prace konserwacyjne
Należy przeprowadzać następujące prace konserwacyjne:
– W samym systemie:

– sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem osadzenia przewodów
– sprawdzić wentylator, w razie potrzeby wyczyścić
– w razie zabrudzenia wyczyścić monitor
– sprawdzić czas systemowy, w razie potrzeby ustawić

– Należy sprawdzać pięć ostatnich zapisanych obrazów z każdej kamery pod kątem jakości 
(np. ostrość obrazu, jasność, kontrast).

– Należy sprawdzać losowo wybrane obrazy zapisane w archiwach (pod kątem jakości 
obrazu i danych dodatkowych).

– Należy przeprowadzić co najmniej jedno uruchomienie przez ewentualnie podłączoną ISA 
lub bezpośrednio podłączony kontakt. Zapisane przy tym w archiwach obrazy należy 
sprawdzić i usunąć.

– Należy sprawdzać stopień wykorzystania pamięci dysku twardego. Ewentualnie należy, 
zgodnie z ustaleniami z klientem, usunąć obrazy.

– Należy czyścić wszystkie łatwo dostępne kamery i obiektywy oraz kamery Dome i 
przednie szyby kamer zewnętrznych. Należy przy tym sprawdzać przewody łączące 
i wtyczki.

– Obrazy referencyjne wydrukowane lub zapisane podczas instalacji urządzeń należy 
porównywać z podglądem na żywo odpowiednich kamer pod kątem ich wyrównania. 
Klient odpowiada za treść podglądu kamer przed właściwą organizacją branżową lub 
podobną (w Niemczech BGV).

– Kontrola działania musi odbywać się 1x w miesiącu (zgodnie z wymogami niemieckich 
przepisów BHP — UVV). Należy przestrzegać protokołu kontroli zgodnego z niemieckim 
protokołem SP 9.7/7 Anforderungen an die Prüfung von optischen 
Raumüberwachungsanlagen [Wymogi dotyczące kontroli optycznych instalacji dozoru 
pomieszczeń].

– Kontrola drukarki należącej do klienta (1 wydruk).
– W przypadku połączenia ISDN należy nawiązać połączenie kontrolne. 
– Przy połączeniach ATM:

– sprawdzić przewód łączący z procesorem interfejsu i OVS
– sprawdzić przekaz danych transakcji
– wyświetlanie danych KO-DO (sprawdzić przewód łączący z KO-DO)

– Wszystkie przeprowadzone prace należy udokumentować w dzienniku roboczym.

Prace konserwacyjne wykonywane przez użytkownika 
Do obowiązków użytkownika należy:
– wymiana tonera w przypadku drukarki laserowej,
– uzupełnianie papieru w drukarce wideo,
– wymiana nabojów drukujących w przypadku drukarki atramentowej. 

UWAGA! 
Wszystkie prace przy systemie, które wpływają na zapis danych należy przeprowadzać 
wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. W przypadku urządzeń istotnych dla 
przepisów BHP (w Niemczech UVV) należy wykonywać je poza godzinami pracy zakładu. 
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8.2 Aktualizacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania odbywa się zasadniczo z poziomu administratora systemu 
Windows.

8.3 Usuwanie usterek 
W razie potrzeby należy usuwać poniższe zakłócenia:
– Przeciwświatło:

Jeżeli na zapisanych obrazach widać wpływ światła padającego wprost w kamerę, jego 
źródło należy zasłonić, np. zasłona okienna lub klosz lampy, bądź też zmienić miejsce 
zamocowania lub kierunek kamery.

– Odbicia promieni:
Jeżeli optyczna instalacja dozoru pomieszczeń umieszczona jest za szkłem 
zabezpieczającym przed rozbiciem lub strzałem, może dojść do odbić promieni 
spowodowanych przez światło. Są one tym silniejsze, im większe jest naświetlenie po 
wewnętrznej stronie szyby. Odbicia te można zredukować np. poprzez mocniejsze 
oświetlenie obszaru poza szybą lub umieszczenie kamer bliżej szyb. Można ich uniknąć 
również przez przyciemnienie źródeł światła znajdujących się za lub obok kamery. Jeżeli 
czynności te nie pomogą, na obiektyw kamery można nałożyć filtr polaryzacyjny. 

– Ostrość:
Podczas kontroli obrazów należy zwrócić uwagę na to, aby osoby i przedmioty znajdujące 
się w ustalonym obszarze rejestrowania były ostre. Aby zwiększyć ostrość obrazu na 
obiektyw, można nałożyć tzw. filtr szary lub ND. 

– Zabrudzenia:
Jakość obrazu jest często pogarszana przez zabrudzenia obiektywu lub szyby obudowy 
zabezpieczającej. 

Usunięcie zakłóceń w działaniu lub usterek może nastąpić przez 
1. ponowne przerwanie i nawiązanie połączenia lokalnego lub zewnętrznego,
2. opuszczenie i ponowne uruchomienie programu, 
3. ponowne uruchomienie lub zamknięcie i ponowne uruchomienie systemu (z przerwą ok. 

20 sekund). 
Jeżeli nie spowoduje to poprawy w pracy, należy sprawdzić konfigurację. 
Jeżeli nie można usunąć usterki, należy wymienić system. 



114 pl | Dane techniczne Bosch Recording Station

- | V2 | 2011.07 Podręcznik instalacji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 Dane techniczne
Dane techniczne znajdują się w karcie danych.
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Indeks
A
Aktywacja licencji 88
Automatyczne dodawanie kamer IP MPEG4/H.264 16, 
23
Automatyczne kończenie połączenia 82
Automatyczny zapis alarmu 82
D
Dodawanie dni świątecznych 34
E
Edycja kamer IP MPEG4/H.264 24
I
Instant Playback 82
K
Kamery IP dodawanie/zmiana 22
Kamery IP i enkodery 22
Kamery IP wyszukiwanie 22
Kończenie połączenia – automatyczne 82
konfiguracja automatycznego zapisu alarmu stacji 
zdalnej 87
Konfiguracja bankomatów 43
Konfiguracja czytników kart 45
Konfiguracja dostępu do przeglądarki 77
Konfiguracja harmonogramów 34
Konfiguracja I/O-Module 57
Konfiguracja kamer Dome/kamer obrotowych/
ruchomych 28
Konfiguracja kamer IP JPEG 31
Konfiguracja kamer IP MPEG4/H.264 26
Konfiguracja napędów zapisujących 20
Konfiguracja obróbki alarmów 59
Konfiguracja okresowej archiwizacji 68
Konfiguracja opcji 82
Konfiguracja przekazywania alarmów 65
Konfiguracja przekazywania błędów 79
Konfiguracja sekwencji alarmowej 59
Konfiguracja SNMP 82
Konfiguracja stacji zdalnych 63
Konfiguracja standardowa

ogólnie 20
Konfiguracja sterowania czasowego dla czytników kart 
47
Konfiguracja symulacji alarmu 41
Konfiguracja ustawień zapisu kamer IP JPEG 39
Konfiguracja ustawień zapisu kamer IP MPEG4/H.264 36
Konfiguracja użytkowników 75
Konfiguracja wejść ATM/POS 55
Konfiguracja wejść ISA 48
Konfiguracja wejść POS 53
Konfiguracja wejść wirtualnych 42
L
Lista MIB 85
P
Pokaż kamery z alarmem 82
Przeszukiwanie sieci 16, 23
Przypisywanie adresów ISA (seria Bosch G) do wejść 52
Przypisywanie adresów ISA do wejść 51
Przypisywanie stanów łączy ISA do wejść 50

S
Serwer LDAP - Wybór grup użytkowników 72
T
Tunelowanie UDP 77
Tworzenie poziomów uprawnień 70
U
Ustawienia serwera E-mail 62
W
Wczytywanie pliku z dniami świątecznymi 34
Z
Zabezpieczenie przed skimmingiem 45
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