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1 Programstart/pålogging

1.1 Starte programmet
Når installasjonen er avsluttet, kan du starte programmet.
1. Slå på datamaskinen, og vent til grensesnittet for skrivebordet vises.
2. Dobbeltklikk på symbolet for Bosch Recording Station på skrivebordet, eller velg Start > 

Alle programmer > Bosch Recording Station. Datamaskinen starter programmet og viser 
en dialogboks der du logger deg på.

1.2 Logge på systemet
Når du har startet programmet, vises en dialogboks for pålogging til systemet. Hvordan 
dialogboksen ser ut, er avhengig av om påloggingen utføres med eller uten LDAP-tilgang.

1.2.1 Logge på systemet (standard)
Hvis systemet ikke er koblet til en LDAP-server, trenger du bare å angi navnet og passordet.
1. Angi påloggings-IDen i inndatafeltet for navn.
2. Angi passordet i inndatafeltet for passord.
3. Klikk på OK. Direktemodus åpnes.

1.2.2 Logge på systemet med LDAP-tilgang
I systemer som er koblet til en LDAP-server, vises det et ekstra utvalgsfelt.
1. Angi påloggings-IDen i inndatafeltet for navn.
2. Angi passordet i inndatafeltet for passord.
3. Klikk på pil ned og velg LDAP-serveren hvis du vil logge deg på via LDAP. Hvis du logger 

deg på lokalt, må du velge det lokale systemet.
4. Klikk på OK. Direktemodus åpnes.
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2 Brukergrensesnittet

Direktemodus åpnes automatisk ved omstart av systemet og hver gang du logger deg på. Her 
kan du blant annet se direktebilder fra kameraene du har valgt.
Hvis du klikker på hver knapp i menylinjen, kan du veksle raskt til avspillingsmodus og tilbake.

Direktemodus
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Avspillingsmodus

1 Menylinje med gjeldende dato og klokkeslett (se Del 2.1 Menylinjen (direktemodus))

2 Visningslinje (se Del 2.3 Visningslinjen)

3 Enhetsliste med kameraer og eksterne stasjoner (se Del 2.4 Enhetslisten)

4 Bildeområde med bildevindu (se Del 2.5 Bildeområdet)

5 Styrings- og statusfelt (se Del 2.6 Styrings- og statusfeltet (bare i direktemodus))

6 Hendelsesfelt (se Del 2.7 Hendelsesfeltet)

7 Tidslinjeområde og søkeresultater (se Del 2.8 Tidslinjeområdet)
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2.1 Menylinjen (direktemodus)
Menylinjen inneholder følgende funksjoner:

System

Konfigurasjonsveiviser Hjelper deg slik at du raskt kan utføre en grunnkonfigurasjon i 
systemet.

Konfigurasjon Viser konfigurasjonen.

Databaseinformasjon Viser informasjon om kameraene, f.eks. ledig og opptatt 
lagringsplass, gjennomsnittlig bildestørrelse osv. Visningen 
gjelder for det lokale systemet og for konfigurerte og tilkoblede 
eksterne stasjoner.

Dagsprotokoll Viser bestemte hendelser i det lokale systemet eller på en ekstern 
stasjon.

Logge av / bytte bruker Logger brukeren av systemet. Systemet kjøres videre i 
bakgrunnen. En annen bruker kan logge seg på.

Endre passordet Det gamle passordet endres når du angir et nytt passord.

Avslutt Avslutter programmet (administratorrettigheter kreves).

Valgt bildevindu

Lagre bilde Lagrer bildet som vises i bildevinduet du har valgt. Bildet kan 
lagres som HTML-, BMP-, JPG-, GIF-, TIF- eller PNG-fil. For HTML-
filer lagres også tilleggsdataene.

Skrive ut bilde Bildet som vises i bildevinduet du har valgt, inkl. tilleggsdataene, 
skrives ut.

Bevegelsesdata I bildevinduet du har valgt, vises områdene der det forekommer 
en bevegelse. Velg kommandoen en gang til for å skjule disse 
dataene igjen.
Merk: Det er bare mulig å søke etter bevegelse for kameraer som 
er koblet til lokalt.

Visning

Maksimerte symboler Maksimerte symboler vises i enhetslisten. Velg kommandoen en 
gang til for å minimere symbolene.

Maksimert bildeområde Bildeområdet maksimeres, og hendelsesfeltet minimeres. Velg 
kommandoen en gang til for å minimere bildeområdet.

Enhetsliste, stor Enhetslisten maksimeres, og styrings- og statusfeltet minimeres. 
Velg kommandoen en gang til for å zoome ut enhetslisten.

Vise lokal tid Viser den faktiske opptaksdatoen og opptaksklokkeslettet for 
enheten som kameraene er koblet til.

?

Hjelp Viser den elektroniske hjelpen.

Info Viser systeminformasjonen.
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2.2 Menylinjen (avspillingsmodus)
Menylinjen inneholder følgende funksjoner.

System

Konfigurasjonsveiviser Hjelper deg, slik at du raskt kan utføre en grunnkonfigurasjon i 
systemet.

Konfigurasjon Viser konfigurasjonen.

Databaseinformasjon Viser informasjon om kameraene, f.eks. ledig og opptatt 
lagringsplass, gjennomsnittlig bildestørrelse osv.

Dagsprotokoll Viser bestemte hendelser i det lokale systemet eller på en ekstern 
stasjon.

Logge av / bytte bruker Logger brukeren av systemet. Systemet kjøres videre i 
bakgrunnen. En annen bruker kan logge seg på.

Endre passordet Det gamle passordet endres når du angir et nytt passord.

Avslutt Avslutter programmet (administratorrettigheter kreves).

Valgt bildevindu

Lagre bilde Lagrer bildet som vises i bildevinduet du har valgt. Bildet kan 
lagres som BMP-, JPG- eller HTML-fil. For HTML-filer lagres også 
tilleggsdataene.

Skrive ut bilde Bildet som vises i bildevinduet du har valgt, inkl. tilleggsdataene, 
skrives ut.

Bildeegenskaper Viser egenskapene til det valgte bildet, f.eks. opptaksklokkeslett, 
bildestørrelse, bildekompresjon, autentisering. Egenskapene 
vises rett under bildet.

Bevegelsesdata I bildevinduet du har valgt, vises områdene der det forekommer 
en bevegelse. Velg kommandoen én gang til for å skjule disse 
dataene igjen.
Merk: Det er bare mulig å søke etter bevegelse for kameraer som 
er koblet til lokalt.

Tilleggsdata I bildevinduet du har valgt, vises tilleggsdataene under 
kamerabildet. Velg kommandoen én gang til for å skjule disse 
dataene igjen.

Autentisere Kontrollerer om det er utført endringer i det valgte bildevinduet. 
Det er bare det bildet som vises, som kontrolleres.

Søke etter bevegelse Kontrollerer om det finnes bevegelsesinformasjon i det valgte 
bildevinduet. Du kan angi en periode og merke bildeområdene.
Merk: Det er bare mulig å søke etter bevegelse for kameraer som 
er koblet til lokalt.
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Opptak

Lagre eksternt Lagrer video- og lyddata eksternt på en CD/DVD-stasjon, en 
nettverksstasjon eller en USB-stasjon. Den eksterne lagringen 
utføres i Bosch Recording Station-format eller i ASF-format. 
Når data lagres eksternt i Bosch Recording Station-format, kan 
Bosch Export Viewer også lagres. Du må ha 
administratorrettigheter for å kunne installere Bosch Export 
Viewer. Du trenger bare brukerrettigheter for avspilling. Bosch 
Export Viewer kan kjøres på alle Windows XP- og Windows 7-
systemene.
Eksternt lagrede data i ASF-format kan spilles av med standard 
programvare, f.eks. Windows Media Player.

Vis dataene som er 
lagret eksternt

Viser dataene som er lagret eksternt.

Skjule ekstern lagring Skjuler dataene som er lagret eksternt.

Autentisering Kontrollerer om det er gjort endringer i bildene til alle kameraene 
som vises i bildeområdet.
Du kan angi perioden eller merke den med markøren i 
tidslinjeområdet.

Søk etter 
tilleggsdataene til de 
viste kameraene

Søker etter tilleggsdata (f.eks. data for minibanker) i bildene til 
alle kameraene som vises i bildeområdet.
Du kan angi perioden eller merke den med markøren i 
tidslinjeområdet.

Søke tilleggsdataene til 
alle kameraene

Søker etter tilleggsdataene (f.eks. data for minibanker) i de 
lagrede bildene for alle lokale kameraer samt alle kameraer som 
er koblet til hverandre via eksterne nettverksstasjoner.
Du kan angi perioden eller merke den med markøren i 
tidslinjeområdet.

Beskytte opptak Etter at du har valgt dette alternativet, vises det en dialogboks. I 
denne dialogboksen angir du perioden der lagrede data ikke skal 
overskrives automatisk. Bare bilder for én dag kan beskyttes.
Merk: Denne funksjonen gjelder for alle kameraene som vises i 
bildeområdet.

Oppheve beskyttelse av 
opptak

Etter at du har valgt dette alternativet, vises det en dialogboks. I 
denne dialogboksen angir du perioden hvor skrivebeskyttelsen for 
de lagrede bildene ikke skal gjelde. Skrivebeskyttelsen kan bare 
oppheves for bilder for én dag.
Merk: Denne funksjonen gjelder for alle kameraene som vises i 
bildeområdet.

Slette opptak Etter at du har valgt dette alternativet, vises det en dialogboks. I 
denne dialogboksen angir du perioden hvor de lagrede bildene 
skal slettes. Bare bilder for én dag kan slettes.
Merk: Denne funksjonen gjelder for alle kameraene som vises i 
bildeområdet.
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Visning

Maksimerte symboler Maksimerte symboler vises i enhetslisten. Velg kommandoen en 
gang til for å minimere symbolene.

Maksimert bildeområde Bildeområdet zoomes inn, og hendelsesfeltet zoomes ut. Velg 
kommandoen en gang til for å minimere bildeområdet.

Vis lokal tid Viser den faktiske opptaksdatoen og opptaksklokkeslettet for 
enheten som kameraene er koblet til.

?

Hjelp Viser den elektroniske hjelpen.

Info Viser systeminformasjonen.
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2.3 Visningslinjen
Visningslinjen inneholder følgende knapper:

2.3.1 Knapper for direkte- og avspillingsmodus

2.3.2 Knapp for full skjerm

2.3.3 Knapper for bildevisning

De enkelte knappene viser hvor mange bildevinduer som vises i bildeområdet.

–  Bildesideformat 4:3
Med disse knappene deles bildeområdet inn i like store bildevinduer.

–  Bildesideformat 4:3
Klikk på pil ned for å vise de enkelte visningene.

Merk: Den visningen du brukte sist, vises i visningslisten.

–  Bildesideformat 16:9
Med denne knappen kan du optimalisere bildeområdet for visning av brede bilder. Klikk 
på pil ned for å vise de enkelte visningene.

Merk: Den visningen du brukte sist, vises i visningslisten.

Alle visningene du har valgt, har minst ett bildevindu. Utvalget vises med en gul ramme. I dette 
bildevinduet vises f.eks. et bilde av kameraet du har dobbeltklikket på i enhetslisten.
Tallet til høyre under knappene angir hvor mange ganger du har trykket på denne knappen. 
Dette tallet viser hvilke kameraer som er valgt, og hvilke kameraer som velges neste gang 
brukeren klikker på denne knappen.

Eksempel:
For 12 kameraer og vinduer med 2 x 2 bilder betyr det:
Du må trykke tre ganger på knappen for å vise alle kameraene.

Knapp for direktemodus.

Knapp for avspillingsmodus.

Maksimerer bildeområdet til full skjerm.
Du kan gå tilbake til den tidligere bildevisningen ved å trykke på ESC-tasten eller 
dobbeltklikke med den høyre musetasten.
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2.3.4 Knapp for kamerarunde

2.3.5 Av/på-knapp for alarmen.

Kameraene 1 til 4 vises (tallet 1 vises til høyre under knappen).

Kameraene 5 til 8 vises (tallet 2 vises til høyre under knappen).

Kameraene 9 til 12 vises (tallet 3 vises til høyre under knappen).

Når du klikker på denne knappen, åpnes en dialogboks. Angi hvor lenge hvert 
kamerabilde skal vises. I en kamerarunde vises alle kameraene som er valgt i 
bildeområdet, etter hverandre.
Merk: Hvis du klikker på knappen igjen, avsluttes kamerarunden.

Når du klikker på denne knappen, slås lyden på eller av.
Klikk på pil ned for å stille inn volumet.

Med volumregulatoren kan du stille inn ønsket volum.
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2.4 Enhetslisten
Du finner enhetslisten til venstre i skjermbildet. Avhengig av hva du har valgt, vises:
– Konfigurerte kameraer og/eller Bosch Recording-stasjoner
– Favorittvisning
– innkommende alarmer
– Data som er lagret eksternt (bare avspillingsmodus), vises

 Konfigurerte kameraer og/eller Bosch Recording-stasjoner
Det vises en oversikt over alle kameraer som er koblet til lokalt.
Hvis det finnes konfigurerte eksterne stasjoner, vises disse samt kameraene som er koblet til 
stasjonene, i en liste.
Eksterne nettverksstasjoner kobles automatisk til det lokale systemet.

–  Bosch Recording Station (localhost eller ekstern stasjon)
Høyreklikk på symbolet for å finne følgende kommandoer:

Opprette forbindelse

Oppretter forbindelse til Bosch Recording Station.

Koble fra

Kobler fra forbindelsen til Bosch Recording Station. Forbindelsen er brutt (også etter en 
omstart) helt til Bosch Recording Station kobles til manuelt.

Eksterne RAS-stasjoner må også kobles til manuelt.

Konfigurasjon

For localhost: Åpner standardkonfigurasjonen.

Ved eksterne stasjoner: Konfigurasjonen åpnes i ekstern modus.

Vise alle kameraene

Viser alle kameraene til Bosch Recording Station i bildeområdet.

 Favorittvisning
Det vises en oversikt over lagrede favoritter. Du kan hente frem favorittene ved å 
dobbeltklikke på symbolet. Du kan opprette nye favoritter.
Merk: Med en favoritt menes et antall kameraer som vises på en bestemt måte, f.eks. kamera 
1 til 4 i et 2 x 2-bildevindu.

 Inngående alarmer
Hvis en alarm utløses i systemet, blinker dette symbolet rødt. Det vises bare hvis det finnes 
alarmer i systemet.

 Vise data som er lagret eksternt (bare avspillingsmodus)
Symbolet vises bare ved visning av eksternt lagrede data.

Automatisk visning av alarmkameraer
Den automatiske visningen av alarmkameraer kan konfigureres. 

Kategorien  blinker rødt, og alarmkameraene vises. Du vil høre et lydsignal hvis dette 
alternativet er valgt i konfigurasjonen.
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Automatisk alarmopptak
Inngående alarmer kan tas opp automatisk (standard) eller manuelt av mottakeren. Utvalget 
fastsettes i konfigurasjonen. I begge tilfellene registreres alle kameraene som er tilordnet 
alarmen i enhetslisten. Opptaket utføres uten lyd.

Kategorien  blinker rødt.

Zoome inn og zoome ut listen over enheter
Klikk på linjen mellom enhetslisten og styrings- og statusfeltet.

Merk:
Symbolene som vises i enhetslisten, finner du i Del 4 Symboloversikten.

Minimerer enhetslisten.

Maksimerer enhetslisten.
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2.5 Bildeområdet
Lagrede bilder vises i midtre og høyre del av skjermbildet.
Du kan utforme dette området som du vil.

2.5.1 Utforme bildeområdet

Definere antall bildevinduer og plasseringen av disse i bildeområdet
I visningslinjen kan du definere utseendet til bildeområdet, dvs. antall bildevinduer og 
plasseringen av disse (se Del 2.3.3 Knapper for bildevisning).

Plassere enkelte kameraer i bildeområdet
Hvis du ønsker å vise bestemte kameraer etter at du har definert bildevisningen,
kan du gjøre det på følgende måter:
– Plassere ved å dobbeltklikke

Når du dobbeltklikker på et kamerasymbol i enhetslisten, plasseres visningen fra dette 
kameraet i det valgte bildevinduet (omgitt av gul kant).
Velg et annet bildevindu ved å venstreklikke på det. Når du dobbeltklikker på et annet 
kamerasymbol, plasseres bildet fra dette kameraet i det nye bildevinduet du har valgt.

– Plassere ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen
Hold venstre musetast nede, og dra kamerasymbolet fra enhetslisten til et bildevindu. 
Når du slipper musetasten, vises kameraets bilde i dette bildevinduet.

Merk:
Et kamera kan bare vises én gang i hvert bildeområde.

Flytte kameraer i et bildeområde
Ved flerbildevisning kan du flytte kameraer innenfor et bildeområde.
Flytt musepekeren til bildets tittellinje, og trekk kameraet til et annet bildevindu ved å holde 
venstre musetast nede. Når du slipper musetasten, vises kameraets bilde i dette bildevinduet.

Maksimere og minimere bildeområdet
Klikk på linjen under bildeområdet.

Minimerer bildeområdet.

Maksimerer bildeområdet.
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2.5.2 Bildevinduet
Avhengig av hvilken knapp som vises i visningslinjen for konfigurering av bildeområdet, deles 
bildeområdet inn i ett eller flere bildevinduer.

En gul ramme i direktemodus og en blå ramme i avspillingsmodus viser at bildevinduet er 
valgt. I dette bildevinduet vises f.eks. et bilde av kameraet du har dobbeltklikket på i 
enhetslisten. Hvis en lydkilde er tilordnet til kameraet, velges denne også. En bruker som har 
rettigheter til å se direktebilder eller lagrede bilder, har også rettigheter til å høre på et 
tilhørende lydopptak.
I tillegg til kamerabildet inneholder hvert bildevindu en tittellinje med informasjon og knapper 
til bildet samt en zoomfunksjon.

Bildevinduets tittellinje
Tittellinjen inneholder
– et symbol som beskriver kameratypen (se Del 4 Symboloversikten)
– kameraets navn
– et symbol som angir om det finnes en lydkilde til bildet

 : Kamera med lydkilde/lydopptak

– et symbol som viser bevegelse i det følsomme bildeområdet (i direktemodus)

 : Systemet registrerer en bevegelse i det følsomme bildeområdet. Sensorikken til 
kameraet må være aktivert i konfigurasjonen for at du skal kunne se visningen.

– knapper for maksimering, minimering og lukking av bildet

: Bildevinduet maksimeres til samme størrelse som bildeområdet.

: Bildevinduet minimeres til opprinnelig størrelse.

: Velger bort kameraet. Viser ikke kamerabildet. Bildevinduet er blått.
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Bildevinduets zoomfunksjon
Hvert enkelt bildevindu har en zoomfunksjon. Den finner du ved å flytte musepekeren til et 
bildevindu. Musepekeren endrer utseende fra pil til forstørrelsesglass.

Zoomfunksjon for fastmonterte kameraer:
Venstreklikk eller rull musehjulet. Bildet zoomes digitalt. Et forstørrelsesglass 
nederst i høyre hjørne viser at bildet er zoomet. 
Høyreklikk eller rull musehjulet. Bildet tilbakestilles til opprinnelig størrelse. 
Forstørrelsesglasset nederst i høyre hjørne forsvinner.
Merk: Bildet zoomes på det stedet der forstørrelsesglasset vises.

Zooming ved domekameraer og dreibare kameraer (bare i direktemodus):
Du kan zoome inn/ut domekameraer og dreibare kameraer i bildevinduet ved 
hjelp av en egen styrefunksjon. Flytt musepekeren mot midten av bildevinduet til 
et forstørrelsesglass med pluss- eller minustegn vises. Når du venstreklikker 
eller ruller med musehjulet, forstørres eller forminskes området.
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2.6 Styrings- og statusfeltet (bare i direktemodus)
 Du finner styrings- og statusfeltet til venstre i skjermbildet. Avhengig av hva du har valgt, 
vises:

2.6.1 Styringsfeltet for domekameraer og dreibare kameraer

Når du har valgt kategorien , vises styringsfeltet for domekameraer og dreibare 
kameraer. 
Styringsfeltet er ikke aktivt før et domekamera eller et dreibart kamera vises i det valgte 
bildevinduet. De enkelte elementene utheves når du flytter musepekeren over dem.
Hvis du ikke har valgt et domekamera eller et dreibart kamera, er styringsfeltet deaktivert.

Styringsfeltet for domekameraer og dreibare kameraer vises (se 
Del 2.6.1 Styringsfeltet for domekameraer og dreibare kameraer).

Konfigurerte reléer vises (se Del 2.6.2 Visning av relé).

Konfigurerte alarminnganger vises (se Del 2.6.3 Visning av alarminnganger).

Øyeblikkelig, tidsforskjøvet bildeavspilling (Instant Playback) startes (se 
Del 2.6.4 Umiddelbar, tidsforskjøvet bildegjengivelse (Instant Playback)).

 

Dreier kameraet mot venstre/høyre.

 
Dreier kameraet opp/ned.

Dreier kameraet i alle retninger. Flytt musepekeren over symbolet. 
Hold venstre musetast nede, og trekk symbolet i den retningen du vil 
at kameraet skal dreies.

 

Forminske bildevinkelen (televinkel) / forstørre bildevinkelen 
(vidvinkel).

 

Nærfokus/fjernfokus (still bildet skarpt)

 

Blenderåpning lukket / blenderåpning åpen.

Still inn dreie-, vinklings- og zoomhastigheten.
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Merk:
Styring innenfor bildevinduet er også mulig.

2.6.2 Visning av relé

Når du har valgt kategorien , vises alle reléene som er konfigurert lokalt, samt 
statusene til reléene.
Hvis eksterne stasjoner er konfigurert, vises det et utvalgsfelt nederst. Klikk på pil ned, og velg 
den eksterne stasjonen for å liste opp alle reléene som er tilknyttet den eksterne stasjonen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du reléene:
– Dobbeltklikk med venstre musetast på relésymbolet. 
eller
– Høyreklikk og velg kommandoen Aktiver/Deaktiver.

2.6.3 Visning av alarminnganger

Når du har valgt kategorien  , vises alle alarminngangene som er konfigurert lokalt, 
samt statusen.
Hvis eksterne stasjoner er konfigurert, vises et utvalgsfelt. Klikk på pil ned, og velg en ekstern 
stasjon for å liste opp alle alarminngangene som er knyttet til denne eksterne stasjonen.

(venstre)

Du kan hente frem innstilte kameraposisjoner. Det gjør du ved å klikke 
på pil ned og foreta utvalget.

(høyre)

Du kan hente frem lagrede kamerakommandoer. Det gjør du ved å 
klikke på pil ned og foreta utvalget.

Reléet er deaktivert.

Reléet er aktivert.
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Merk:
Dobbeltklikk eller høyreklikk for å aktivere/deaktivere innganger for alarmsimulering.

2.6.4 Umiddelbar, tidsforskjøvet bildegjengivelse (Instant Playback)

Når du velger kategorien  , spilles lagrede bilder for valgt kamera av med en 
tidsforskyvning i forhold til direktebildet. På denne måten ser du direktebildet til dette 
kameraet og det lagrede bildet til dette kameraet for f.eks. 30 sekunder siden. Avspillingen 
vises i sanntid. Du stiller inn den tidsmessige forskyvningen i konfigureringen.

Visning i styrings- og 
statusfeltet

Forstørret visning

Kameraets navn

Maksimerer bildet. Bildet vises i et vindu som kan forskyves og 
endre størrelse. 

Minimerer bildet (du finner symbolet oppe til høyre i bildet som 
er maksimert).

Avspilling bakover (sanntid)

Enkeltbilde tilbake

Pause
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Merk:
I vinduet for øyeblikkelig, tidsforskjøvet bildeavspilling vises et svart bilde hvis kameraet ikke 
tar opp bilder.

Enkeltbilde fremover

Avspilling fremover (sanntid)

Glidebryter for endring av avspillingshastigheten ved forstørret 
visning. 
Du finner mer informasjon om hva symbolene betyr, i 
Del 2.8.9 Endre avspillingshastigheten.

Tidspunkt for avspilling.
I den forstørrede visningen kan du begynne med avspillingen på 
et valgt tidspunkt. Klikk på Dag, Måned, År, Time, Minutt, og angi 
ønsket tidspunkt. Bekreft inndataene ved å trykke på Enter-
tasten. 
Bildet med angitt tidspunkt vises.

Avspilling fra konfigurert tidspunkt. Verdien som er angitt i 
konfigurasjonen, brukes. Bildene gjengis med en tidsforskyvning 
på f.eks. 30 sekunder i forhold til direktebildet.
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2.7 Hendelsesfeltet
Du finner hendelsesfeltet rett under bildeområdet.
Hendelsesfeltet inneholder:
– en hendelsesliste
– en knapp for filtrering av hendelsene
– en knapp for visning av dagsprotokollen

Zoome ut eller zoome inn hendelsesfeltet
Når hendelsesfeltet er minimert, inneholder hendelseslisten bare én melding.

2.7.1 Hendelseslisten
I hendelsesfeltet vises de 100 siste hendelsene i en hendelsesliste. Hvis listen inneholder flere 
poster enn det som kan vises på skjermbildet, kan du bla opp eller ned ved hjelp av 
musehjulet eller rullefeltet til høyre.

Sortere listen
Postene vises med kriteriene Kategori, Type, Dato og Melding. Du kan også sortere etter 
disse kriteriene.
Venstreklikk på et felt i tittellinjen, f.eks. Kategori. En pil vises på høyre side i feltet.

Når en pil vises i et felt på tittellinjen, betyr det at postene er sortert etter dette kriteriet. 
Pilens retning (opp eller ned) angir om kolonnen er sortert i stigende eller synkende 
rekkefølge. Bruk musen til å bytte mellom stigende og synkende sortering.

Endre kolonnenes rekkefølge
Trekk et felt i tittellinjen til ønsket plassering ved å holde venstre musetast nede. Når du 
slipper musetasten, settes det valgte feltet inn der du vil ha det.

Justere kolonnebredden
Klikk på skillelinjen mellom kolonnene til et kryss med pilspisser mot høyre og venstre vises. 
Hold venstre musestast nede, og flytt krysset til høyre eller venstre. Kolonnebredden endres.

2.7.2 Knapp for filtrering av hendelsene
Hvis du raskt ønsker å få oversikt over hvilke hendelser som finnes, kan du filtrere listen etter 
bestemte kriterier, f.eks. oppstart og avslutning, innganger, kameraer osv. Når du har utført 
filtreringen, er det bare hendelser med disse kriteriene som vises.

Bildeområdet minimeres, og hendelsesfeltet maksimeres.

Bildeområdet zoomes inn, og hendelsesfeltet zoomes ut.

Kolonnen er sortert i stigende rekkefølge.
Merk: Du må sortere kolonnen Dato med stigende sortering hvis du ønsker at de 
siste hendelsene skal vises øverst.

Kolonnen er sortert i synkende rekkefølge.

Når du flytter krysset mot venstre eller høyre, endres kolonnebredden.

Henter frem dialogboksen for filtrering.
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2.7.3 Knapp for visning av dagsprotokollen
Med denne funksjonen kan du søke etter bestemte hendelser i det lokale systemet eller på en 
ekstern stasjon som er fjernet. Du kan søke etter hendelser som oppstart og avslutning, 
systemmeldinger og sikkerhetskopieringer. Dagsprotokollen kan inneholde inntil 250 000 
poster.

Henter dagsprotokollen.
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2.8 Tidslinjeområdet
Tidslinjeområdet er inndelt slik:

1 Med disse kategoriene kan du velge om det skal vises en kameraliste med tidslinje 
eller en oversikt over søkeresultater (se Del 2.8.1 Kameraliste med tidslinje eller liste 
over søkeresultatene).

2 Kameraliste med tidslinje eller liste over søkeresultater (se Del 2.8.2 Kameraliste med 
tidslinje og Del 2.8.3 Liste over søkeresultatene)

3 Tidslinjens inndeling (måned, dag osv.) eller tittellinje for søkeresultater 
(se Del 2.8.4 Inndeling av tidslinjen/tittellinjen for søkeresultatet)

4 Dato og klokkeslett for det valgte bildet (se Del 2.8.5 Dato og klokkeslett)

5 Velge forrige/neste hendelse (se Del 2.8.6 Søke forrige eller neste hendelse)

6 Opptaksknapper for avspilling av lagrede bildesekvenser 
(se Del 2.8.7 Opptaksknappene)

7 Hastighetsregulator for endring av avspillingshastigheten (se Del 2.8.9 Endre 
avspillingshastigheten)

8 Zoome ut / zoome inn tidslinjeområdet (se Del 2.8.8 Minimere/maksimere 
tidslinjeområdet)

9 Knapp for søkefunksjon (se Del 2.8.10 Anrope søkefunksjoner)

10 Knapp for ekstern lagring av data (se Del 2.8.11 Lagre bildedata eksternt)
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2.8.1 Kameraliste med tidslinje eller liste over søkeresultatene
Hva som vises i dette området, avhenger av om kategorien for visning av kameraliste med 
tidslinje eller kategorien for visning av søkeresultater er valgt.

2.8.2 Kameraliste med tidslinje

(kategorien  må være valgt)
Viser en kameraliste med tidslinje for hvert kamera i bildeområdet.
Tidslinjen inneholder følgende informasjon:

I tidslinjen kan du velge informasjon om opptakstypen og dataene. Du kan også velge 
tidsområde eller klokkeslett.

Bruke tidslinjens markør til å velge et tidsområde på tidslinjen

(kategorien  må være valgt)
Du kan velge et tidsområde på tidslinjen ved å bruke markøren.
Du må velge dette tidsområdet for å kunne utføre følgende handlinger:
– søke etter bevegelse (se Del 3.11 Søke etter bevegelse)
– søke etter tilleggsdata (se Del 3.12 Søke etter tilleggsdata)
– lagre filer eksternt (se Del 3.15 Lagre filer eksternt)
– autentisere bilder fra flere kameraer (se Del 3.13 Autentisere bilder for flere kameraer)
– beskytte opptak (se Del 3.17 Beskytte opptak)
– oppheve beskyttelse av opptak (se Del 3.18 Oppheve beskyttelse av opptak)
– slette opptak (se Del 3.19 Slette opptak)

Flytt musepekeren til markørens sluttpunkt, og merk ønsket tidsområde.

Velge et tidspunkt ved hjelp av tidslinjens markør

(kategorien  må være valgt)

Viser en kameraliste med tidslinje for hvert kamera i bildeområdet.

Viser en liste over søkeresultatene.
Kategorien med søkeresultatene vises først etter at søket er utført.

Alarmopptak Rød

Bevegelsesopptak Gul

Kontinuerlig opptak Blå

Videosignal finnes ikke Svart

Beskyttede data Skravert

Tilgjengelige lyddata Smal, grønn linje over tidslinjen

Ingen opptak Lyseblå
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Du kan gå til et bestemt tidspunkt på tidslinjen ved hjelp av markøren.

Flytt musepekeren til markørens startpunkt, og trekk den bort til ønsket tidspunkt. Bildene 
som blir funnet, vises i bildeområdet.

Merk:
Plasser markøren ved å venstreklikke én gang på tidslinjen.

2.8.3 Liste over søkeresultatene

(kategorien  må være valgt)
Når du har utført et søk, vises en liste over søkeresultatene. Når du dobbeltklikker med 
venstre musetast på et søkeresultat, vises bildesekvensen i bildevinduet du har valgt.
Velg posten ved å klikke én gang med venstre musetast. Du kan lagre den valgte posten på et 
eksternt lagringsmedium (se Del 3.15 Lagre filer eksternt).

2.8.4 Inndeling av tidslinjen/tittellinjen for søkeresultatet
Hva som vises i dette området, avhenger av om kategorien for visning av kameraliste med 
tidslinje eller kategorien for visning av søkeresultater er valgt.

Endre tidslinjens inndeling

(kategorien  må være valgt)
Du kan angi fire forskjellige tidsinndelinger: 1 måned, 1 dag, 4 timer og 15 minutter.

Klikk på pil ned (venstre), og velg tidsinndeling.
Navigere på tidslinjen (frem og tilbake):
– Bruk pil til venstre eller pil til høyre
eller
– Plasser musepekeren på linjen, og rull musehjulet

Søkeresultatenes tittellinje

(kategorien  må være valgt)

Søkeresultatene kan sorteres. Kolonnebredden og kolonnenes rekkefølge kan endres.

2.8.5 Dato og klokkeslett
Du kan angi dato eller klokkeslett som søkekriterier når du søker etter de lagrede bildene (se 
Del 3.9 Søke etter dato og klokkeslett).
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2.8.6 Søke forrige eller neste hendelse
Bruk piltastene for å gå til neste eller forrige lagrede hendelse for kameraene som vises (se 
Del 3.10 Søke etter hendelser).

Du kan velge følgende hendelser:
– alarm
– bevegelse
– videosignalavbrudd
– kontinuerlig opptak
– beskyttet

2.8.7 Opptaksknappene
Med opptaksknappene kan du spille av lagrede bildesekvenser. Ved flerbildevisning er 
avspillingen tidssynkronisert i alle bildevinduene. Hvis du har rettigheter til å se lagrede 
bilder, har du også rettigheter til å høre på et tilhørende lydopptak.

2.8.8 Minimere/maksimere tidslinjeområdet
Klikk på linjen over tidslinjeområdet.

Markøren plasseres midt i tidslinjeområdet.

Viser datoen for det valgte bildevinduet. 

1 Gå til begynnelsen av opptaket

2 Avspilling bakover i sanntid eller med endret hastighet. Angi hastigheten ved hjelp av 
hastighetsregulatoren.
Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det vises mer enn fire kameraer i 
bildeområdet.

3 Enkeltbilde bakover
Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det vises mer enn fire kameraer i 
bildeområdet.

4 Pause

5 Enkeltbilde fremover

6 Avspilling fremover i sanntid eller med endret hastighet. Angi hastigheten ved hjelp av 
hastighetsregulatoren.
Merk: Lyden kan bare spilles av i sanntidsmodus.

7 Gå til slutten av opptaket

Minimerer bildeområdet og maksimerer tidslinjeområdet.

Maksimerer bildeområdet og minimerer tidslinjeområdet.
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Når tidslinjeområdet er minimert, vises de lagrede hendelsene for kameraene som vises, på én 
tidslinje. Hendelser som overlapper hverandre, vises med følgende prioritet:

2.8.9 Endre avspillingshastigheten
Hold venstre musetast nede, og flytt glidebryteren til venstre for å redusere 
avspillingshastigheten. Flytt glidebryteren til høyre for å øke avspillingshastigheten.
Du kan også endre avspillingshastigheten ved å rulle på musehjulet. Musepekeren må stå rett 
over glidebryterlinjen.

2.8.10 Anrope søkefunksjoner

Søkeresultatene vises nederst i skjermbildet. En ekstra kategori  vises nederst til høyre i 
skjermbildet. 

Prioritet 1 Ingen kamerasignal

Prioritet 2 Alarmopptak

Prioritet 3 Bevegelsesopptak

Prioritet 4 Kontinuerlig opptak

Prioritet 5 Ingen opptak

Avspilling med 1/16 av opptakshastigheten.

1/8 Avspilling med en åttendedel av opptakshastigheten.

1/4 Avspilling med en fjerdedel av opptakshastigheten.

1/2 Avspilling med halv opptakshastighet.

1 Avspillingshastigheten er lik opptakshastigheten.

2 Avspilling med dobbel opptakshastighet.

4 Avspilling med firedobbel opptakshastighet.

8 Avspilling med åtte ganger opptakshastigheten.

Avspilling av I-Frames (maks. avspillingshastighet)

Klikk på pil ned for å velge søkefunksjonene nedenfor.

Søke etter 
bevegelse

En dialogboks åpnes. Når du velger Søk etter bevegelse, sjekkes bildet i 
valgt bildevindu for bevegelse (se Del 3.11 Søke etter bevegelse).

Søke etter 
viste 
kameraer

Søker etter tilleggsdata (f.eks. data for minibanker) i bildene til alle 
kameraene som vises i bildeområdet (se Del 3.12 Søke etter tilleggsdata).

Søke etter 
alle kameraer

Søker etter tilleggsdataene (f.eks. data for minibanker) i de lagrede bildene 
for alle lokale kameraer samt alle kameraer som er koblet til hverandre via 
eksterne nettverksstasjoner (se Del 3.12 Søke etter tilleggsdata).
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2.8.11 Lagre bildedata eksternt

Lagrer video- og lyddata eksternt på en CD/DVD-stasjon, en nettverksstasjon eller 
en USB-stasjon. Den eksterne lagringen utføres i Bosch Recording Station-format 
eller i ASF-format. 
Når data lagres eksternt i Bosch Recording Station-format, kan Bosch Export 
Viewer også lagres. Du må ha administratorrettigheter for å kunne installere Bosch 
Export Viewer. Du trenger bare brukerrettigheter for avspilling.
Eksternt lagrede data i ASF-format kan spilles av med standard programvare, 
f.eks. Windows Media Player.
Søkeresultater eller valgte tidsområder kan lagres eksternt.
Merk: Du kan bare eksportere én post av gangen. Gjenta handlingen hvis flere 
poster skal eksporteres.
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3 Betjening

3.1 Vise innkommende alarmer
Du kan velge om de innkommende alarmene til kameraene skal vises automatisk.

3.1.1 Ikke vise de innkommende alarmene automatisk

I brukergrensesnittet >  eller 

Hvis innkommende alarmer utløses, blir en kategori som blinker rødt,  satt inn i 
enhetslisten. Du vil høre et lydsignal hvis dette alternativet er valgt i konfigurasjonen.
1. Klikk på kategorien. Du får opp en liste over kameraene eller de eksterne stasjonene som 

alarmen gjelder for. Det akustiske signalet kobles fra.
2. Hvis du dobbeltklikker på kamerasymbolet, vises bildet i det valgte vinduet i 

bildeområdet. Ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen kan du også vise bildet i andre 
vinduer.

3. Hvis du høyreklikker på symbolet for den eksterne stasjonen, kan du kvittere for alarmen, 
slette alarmen eller vise alle kameraene som alarmen gjelder for.

Merk:
De innkommende alarmene vises i dagsprotokollen.

3.1.2 Vise de innkommende alarmene automatisk

I brukergrensesnittet >  eller 

Hvis innkommende alarmer utløses, blir en kategori som blinker rødt,  satt inn i 
enhetslisten. Enhetslisten viser hvilke kameraer eller eksterne stasjoner alarmen gjelder for, 
og bildene vises automatisk. Du vil høre et lydsignal hvis dette alternativet er valgt i 
konfigurasjonen.
 Hvis du høyreklikker på symbolet for den eksterne stasjonen, kan du kvittere for alarmen, 

slette alarmen eller vise alle kameraene som alarmen gjelder for.

Merk:
Automatisk visning av inngående alarmer i direktemodus og avspillingsmodus må 
konfigureres.
De innkommende alarmene vises i dagsprotokollen.

Kvitter for alarm Kvitterer for alarmen. Kategorien slutter å blinke og begynner å lyse 
kontinuerlig.

Slette alarmen Sletter den eksterne stasjonen fra enhetslisten.

Vis alle alarmer Viser alle alarmer i bildeområdet. Systemet velger automatisk den beste 
visningen.

Kvittere for 
alarmen

Kvitterer for alarmen. Kategorien slutter å blinke og begynner å lyse 
kontinuerlig.

Slette alarmen Sletter den eksterne stasjonen fra enhetslisten.

Vise alle alarmer Viser alle alarmer i bildeområdet. Systemet velger automatisk den beste 
visningen.
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3.2 Automatisk alarmopptak

I brukergrensesnittet >  eller 
Inngående alarmer kan tas opp automatisk (standard) eller manuelt av mottakeren. Utvalget 
fastsettes i konfigurasjonen. I begge tilfellene registreres alle kameraene som er tilordnet 
alarm i enhetslisten. Opptaket utføres uten lyd.

Kategorien  blinker rødt. Du vil høre et lydsignal hvis dette alternativet er valgt i 
konfigurasjonen.

1. Klikk på kategorien . Du får opp en liste over kameraene eller de eksterne 
stasjonene som alarmen gjelder for. Det akustiske signalet kobles fra.

Knappen for alarmopptaket  vises.

2. Klikk på symbolet  hvis du vil stoppe alarmopptaket.

Merk:
– Alarmopptaket avsluttes når alarmen er slettet.
– Knappen for alarmopptaket vises straks hvis inngående alarmer vises automatisk (se 

Del 3.1.2 Vise de innkommende alarmene automatisk).

3.3 Opprette/endre favoritter

I brukergrensesnittet >  eller 
Med en favoritt menes et antall kameraer som settes sammen i kameragrupper, noe som gir 
bedre oversikt. Kameraene 1 til 4 grupperes f.eks. som favoritten Inngangsområde, med 
visning i bildevinduer med 2 x 2 bilder. Favorittene er tilgjengelige både i direkte- og 
avspillingsmodus.

Opprette en ny favoritt:
1. Velg en bildevisning i visningslisten (se Del 2.3.3 Knapper for bildevisning).

2. Bruk dra-og-slipp-funksjonen til å dra et kamera fra enhetslisten til bildevinduet. Fortsett 
slik til alle de nødvendige kameraene er tilføyd til de enkelte bildevinduene. 
Merk: Når du velger en favoritt, vises kameraets direktebilde i direktemodus og 
kameraets lagrede bilde i avspillingsmodus.

3. Klikk på kategorien . Favorittene vises.
4. Høyreklikk på enhetslisten. Velg kommandoen Ny favoritt.

Alarmopptaket har stoppet.
Klikk på knappen for å starte alarmopptaket.

Alarmopptaket har startet.
Klikk på knappen for å stoppe alarmopptaket.
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5. Angi favorittens navn i dialogboksen, og klikk på OK. Kameraene du plasserte tidligere, og 
den valgte visningen lagres under dette navnet og kan hentes frem igjen på nytt.

Hente frem en favoritt

1. Klikk på kategorien . Du får opp favorittene som allerede er lagret.
2. Dobbeltklikk eller høyreklikk på favorittene, og velg kommandoen Anrop. Favorittens 

innstilling vises i bildeområdet.

Endre en favoritt
1. Dobbeltklikk på favoritten du ønsker å endre.
2. Utfør endringen, f.eks. bildeinndeling, kameraer.
3. Plasser musepekeren på favorittens navn, og høyreklikk. Velg kommandoen Lagre 

favoritt.

Endre navn på favoritt
1. Klikk på symbolet for favoritter.
2. Plasser musepekeren på favorittens navn, og høyreklikk. Velg kommandoen Gi nytt navn.
3. Angi favorittens navn i dialogboksen, og klikk på OK.

Endre rekkefølgen på favoritter
 Hold venstre musetast nede, trekk favoritten til ønsket posisjon og slipp musetasten.

Favoritten plasseres på denne posisjonen.

Slette en favoritt
1. Klikk på symbolet for favoritter.
2. Høyreklikk på favorittens navn. Velg kommandoen Slett.

3.4 Vise dagsprotokoll

I brukergrensesnittet >  eller  > menyen System > Dagsprotokoll
Med denne funksjonen kan du vise bestemte lokale hendelser eller hendelser for en ekstern 
stasjon.
1. I direktemodus:

– Velg menyen System > Dagsprotokoll
eller

– Klikk på symbolet  under bildeområdet.
I avspillingsmodus:

Velg menyen System > Dagsprotokoll.

2. Velg den stasjonen du vil søke etter bestemte hendelser for, under Ekstern stasjon.
3. Angi en periode under Periode.
4. Velg hendelsene du vil søke etter i den valgte perioden, under Hendelser. 

Som hendelser kan du angi oppstart og avslutning, på- og avlogginger, innganger, 
kameraer, systemmeldinger og ekstern lagring.

5. Klikk på Søk. Søkeresultatene vises i en liste nederst i dialogboksen. Hendelsene kan 
sorteres ved behov. Det er mulig å justere kolonnebredden. Maks. 1000 poster vises.

6. Klikk på Skriv ut for å skrive ut dagsprotokollen.
Merk: Hvis du vil lagre søkeresultatene, må du velge Faks under Skrivernavn i 
utskriftsdialogen og aktivere Skriv til fil. Bekreft med OK. Filen lagres under C:\Program 
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Files\Bosch Recording Station. Du kan åpne den med programmet Windows Picture and 
Fax Viewer.

Sortere listen
Postene vises med kriteriene Kategori, Type, Dato og Melding. Du kan også sortere etter 
disse kriteriene.
Venstreklikk på et felt i tittellinjen, f.eks. Kategori. En pil vises på høyre side i feltet.

Når en pil vises i et felt på tittellinjen, betyr det at postene er sortert etter dette kriteriet. 
Pilens retning (opp eller ned) angir om kolonnen er sortert i stigende eller synkende 
rekkefølge. Bruk musen til å bytte mellom stigende og synkende sortering.

Endre kolonnenes rekkefølge
Trekk et felt i tittellinjen til ønsket plassering ved å holde venstre musetast nede. Når du 
slipper musetasten, settes det valgte feltet inn der du vil ha det.

Justere kolonnebredden
Klikk på skillelinjen mellom kolonnene til et kryss med pilspisser mot høyre og venstre vises. 
Hold venstre musestast nede, og flytt krysset til høyre eller venstre. Kolonnebredden endres.

3.5 Starte/avslutte kamerarunde

I brukergrensesnittet >  eller  > 
I en kamerarunde vises alle kameraene som er valgt i bildeområdet, etter hverandre. Ett og ett 
bilde vises av gangen.

1. Klikk på symbolet  i visningslisten for å starte kamerarunden.
2. Angi hvor lenge hvert kamera skal vises, under Tidsintervall i sekunder.
3. Klikk på OK. Kamerarunden startes.

4. Klikk på symbolet  én gang til for å avslutte kamerarunden.

3.6 Logge av / bytte bruker

I brukergrensesnittet >  eller  > menyen System > Logg av / bytt 
bruker
1. Velg menyen System / Logg av / Bytt bruker.
2. Angi navn og passord for den nye brukeren.
3. Klikk på OK.

Kolonnen er sortert i stigende rekkefølge.
Merk: Du må sortere kolonnen Dato med stigende sortering hvis du ønsker at de 
siste hendelsene skal vises øverst.

Kolonnen er sortert i synkende rekkefølge.

Når du flytter krysset mot venstre eller høyre, 
endres kolonnebredden.
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3.7 Filtrere hendelseslisten

I brukergrensesnittet >  > symbolet 
I hendelsesfeltet vises de 100 siste hendelsene i en hendelsesliste. Listen inneholder 
hendelser som er registrert siden forrige pålogging.
Hvis du ønsker å vise bestemte hendelser, kan du filtrere hendelseslisten etter disse 
kriteriene.

1. Klikk på symbolet  under bildeområdet. En dialogboks åpnes.
2. Velg kriteriene.
3. Klikk på OK.

Sortere listen
Postene vises med kriteriene Kategori, Type, Dato og Melding. Du kan også sortere etter 
disse kriteriene.
Venstreklikk på et felt i tittellinjen, f.eks. Kategori. En pil vises på høyre side i feltet.

Når en pil vises i et felt på tittellinjen, betyr det at postene er sortert etter dette kriteriet. 
Pilens retning (opp eller ned) angir om kolonnen er sortert i stigende eller synkende 
rekkefølge. Bruk musen til å bytte mellom stigende og synkende sortering.

Endre kolonnenes rekkefølge
Trekk et felt i tittellinjen til ønsket plassering ved å holde venstre musetast nede. Når du 
slipper musetasten, settes det valgte feltet inn der du vil ha det.

Justere kolonnebredden
Klikk på skillelinjen mellom kolonnene til et kryss med pilspisser mot høyre og venstre vises. 
Hold venstre musestast nede, og flytt krysset til høyre eller venstre. Kolonnebredden endres.

Kolonnen er sortert i stigende rekkefølge.
Merk: Du må sortere kolonnen Dato med stigende sortering hvis du ønsker at de 
siste hendelsene skal vises øverst.

Kolonnen er sortert i synkende rekkefølge.

Når du flytter krysset mot venstre eller høyre, endres kolonnebredden.
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3.8 Zoome og styre domekameraer og dreibare kameraer

I brukergrensesnittet > 
Kameraene kan zoomes og styres i styrings- og statusfeltet, eller direkte i bildevinduet.

Styre/zoome i styrings- og statusfeltet
1. Velg bildevinduet for kameraet du ønsker å zoome eller styre. Bildevinduet får en gul 

ramme rundt seg.

2. Klikk på kategorien  i styrings- og statusfeltet. Styringsfeltet for domekameraer og 
dreibare kameraer vises.

3. Klikk på styreelementet for å zoome, dreie osv.

 

Dreier kameraet mot venstre/høyre.

 
Dreier kameraet opp/ned.

Dreier kameraet i alle retninger. Flytt musepekeren over symbolet. 
Hold venstre musetast nede, og trekk symbolet i den retningen du vil 
at kameraet skal dreies.

 

Forminske bildevinkelen (televinkel) / forstørre bildevinkelen 
(vidvinkel).

 

Nærfokus/fjernfokus (still bildet skarpt)

 

Blenderåpning lukket / blenderåpning åpen.

Still inn dreie-, vinklings- og zoomhastigheten.

(venstre)

Du kan hente frem innstilte kameraposisjoner. Det gjør du ved å klikke 
på pil ned og foreta utvalget.

(høyre)

Du kan hente frem lagrede kamerakommandoer. Det gjør du ved å 
klikke på pil ned og foreta utvalget.
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Styre/zoome i bildevinduet
1. Flytt musepekeren til bildevinduet for et domekamera eller dreibart kamera. 

Musepekeren endrer utseende.

2. Høyreklikk på bildevinduet for å hente frem følgende kommandoer:
– Nærfokus/fjernfokus
– Minske/øke blenderåpning
– Anrop lagrede posisjoner.
– Anrop lagrede makroer.

Merk:
Den digitale zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig for domekameraer og dreibare kameraer.

3.9 Søke etter dato og klokkeslett

I brukergrensesnittet > 
Du kan angi dato og klokkeslett som søkekriterier, når du søker etter de lagrede bildene.

Slik gjør du det:
1. Velg dato- og klokkeslettene du ønsker å endre, ved hjelp av musepekeren, og angi 

endringene.
2. Trykk på Enter.

Bildene vises i bildeområdet.

3.10 Søke etter hendelser

I brukergrensesnittet >  > 
Bruk piltastene for å gå til neste eller forrige lagrede hendelse for kameraene som vises.

Slik gjør du det:
1. Klikk på pil ned ved siden av utvalgsfeltet, og velg hendelse. Hendelsene alarm, 

bevegelse, videosignalavbrudd, kontinuerlig opptak og beskyttet kan velges.

Drei kameraet i ønsket retning med piltastene. Hold venstre musetast nede.

Dreie til venstre/høyre.
Osv.
Merk: Jo nærmere bildekanten du klikker, desto raskere dreies 
eller vinkles kameraet.

Zoome inn bildevinkel (vidvinkel) / zoome ut bildevinkel 
(televinkel)
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2. Klikk på pilen  for å gå til forrige hendelse.
eller

klikk på pilen  for å gå til neste hendelse.

Bildene vises i bildeområdet.

Merk:
Ved hendelsene alarm, videosignalavbrudd, kontinuerlig opptak og beskyttet går systemet 
videre til neste eller forrige hendelse. Ved hendelsen Bevegelse går systemet til neste eller 
forrige bilde som inneholder bevegelsesinformasjon.

3.11 Søke etter bevegelse

I brukergrensesnittet >  > menyen Valgt bildevindu > Søke etter bevegelse
Du kan søke etter bevegelse i bildet som vises i det valgte bildevinduet. Det er bare mulig å 
søke etter bevegelse for kameraer som er koblet til lokalt. Dette er ikke mulig for IP-kameraer.
1. Velg bildevinduet for kameraet som har bilder du ønsker å søke gjennom. Bildevinduet får 

en gul ramme rundt seg.
2. Merk tidsområdet på tidslinjen med markøren.

3. Velg menyen Valgt bildevindu > Søk etter bevegelse, eller klikk på symbolet  under 
bildeområdet.

4. Markørens gjeldende verdi på tidslinjen lagres som dato og klokkeslett i fra- og til-
feltene. Hvis du vil endre tidsområdet, kan du velge ny dato og nytt klokkeslett ved å 
klikke på pil ned ved siden av fra- og til-feltene.

5. Velg Vis rutenett. Bildet dekkes av et rutenett. Du kan søke i alle rutene i rutenettet.
6. Velg de rutene du ønsker å kontrollere for bevegelse. Du kan velge ruter ved å 

venstreklikke eller holde nede venstre musetast og tegne opp området.

Valgte områder:
– Venstreklikk,
eller
– tegn opp området ved å holde venstre musetast nede.
Et plusstegn vises ved musepekeren. Tegnet angir at området 
er valgt, og at det gjennomsøkes.
Merk: Områdene som skal gjennomsøkes, er ikke skraverte.
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7. Klikk på OK. Søkeresultatene vises i tidslinjeområdet.

3.12 Søke etter tilleggsdata

I brukergrensesnittet >  > menyen Opptak > Søk etter tilleggsdataene til de 
viste kameraene 
eller 

I brukergrensesnittet >  > menyen Opptak > Søk etter tilleggsdataene til alle 
kameraene
Her kan du søke gjennom tilleggsdata for kameraene som vises i bildeområdet, eller for alle 
tilkoblede kameraer.
Søke etter tilleggsdata:
1. Merk tidsområdet på tidslinjen med markøren.
2. Velg menyen Opptak > Søk tilleggsdataene til det viste kameraet eller Opptak > Søk 

tilleggsdataene til alle kameraene, eller klikk på symbolet  under bildeområdet.
3. Markørens gjeldende verdi på tidslinjen lagres som dato og klokkeslett i fra- og til-

feltene. Hvis du vil endre tidsområdet, kan du velge ny dato og nytt klokkeslett ved å 
klikke på pil ned ved siden av fra- og til-feltene.

4. Velg kriteriene du vil søke etter.
5. Klikk på OK. Søkeresultatene vises i en liste.

Merk:
Tilkoblede minibanker og inngangskortlesere overfører forhåndsdefinerte data til Bosch 
Recording Station via et RS 232-grensesnitt. I tillegg er det mulig å konfigurere data via en 
virtuell meldingstjeneste. Disse dataene kan defineres fritt.
Lagrede tilleggsdata:
– Data for minibanken (avhengig av protokollen til minibanken)

– Bankkode
– Beløp
– Dato og klokkeslett
– Transaksjonsnummer
– Kontonummer (eller kredittkortnummer)

– Data for inngangskortleseren
– Bankkode
– Kontonummer (eller kredittkortnummer)

Ikke valgte områder:
– Høyreklikk,
eller
– tegn opp området ved å holde høyre musetast nede.
Et minustegn vises ved musepekeren. Tegnet angir at 
området ikke er valgt, og at det ikke gjennomsøkes.
Merk: Områder som ikke skal gjennomsøkes, er ikke 
skraverte.
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– Data for POS-server/ATM/POS-Bridge
De enkelte datafeltene for datastrømmen kan lagres som tilleggsdata, f.eks. dato, 
tidspunkt og enhetsnummer.

– Data som kan defineres fritt,
fastsettes i konfigurasjonen.

3.13 Autentisere bilder for flere kameraer

I brukergrensesnittet >  > menyen Opptak > Autentisering
Du kan kontrollere om bildene er blitt endret. Kontrollen utføres for bildene på kameraene 
som vises i bildeområdet.
1. Merk tidsområdet på tidslinjen med markøren.
2. Velg menyen Opptak > Autentisering.
3. Markørens gjeldende verdi på tidslinjen lagres som dato og klokkeslett i fra- og til-

feltene. Hvis du vil endre tidsområdet, kan du velge ny dato og nytt klokkeslett ved å 
klikke på pil ned ved siden av fra- og til-feltene.

4. Klikk på Start for å starte autentiseringen.

3.14 Autentisere enkeltbilder

I brukergrensesnittet >  > menyen Valgt bildevindu > Autentiser
Bildet i det valgte bildevinduet kontrolleres for endringer. Det er bare det bildet som vises, 
som kontrolleres.
1. Velg bildevinduet for kameraet som har et bilde du ønsker å kontrollere.
2. Klikk på menyen Valgt bildevindu > Autentiser. Du får opp en melding som informerer 

om bildet er endret eller ikke.

3.15 Lagre filer eksternt

I brukergrensesnittet >  > symbolet 
Lagrer video- og lyddata eksternt på en CD/DVD-stasjon, en nettverksstasjon eller en USB-
stasjon. Den eksterne lagringen utføres i Bosch Recording Station-format eller i ASF-format. 
Når data lagres eksternt i Bosch Recording Station-format, kan Bosch Export Viewer også 
lagres. Du må ha administratorrettigheter for å kunne installere Bosch Export Viewer. Du 
trenger bare brukerrettigheter for avspilling. Bosch Export Viewer kan kjøres på alle Windows 
XP- og Windows 7-systemene.
Eksternt lagrede data i ASF-format kan spilles av med standard programvare, f.eks. Windows 
Media Player.
Søkeresultater eller valgte tidsområder kan lagres eksternt.

Merk:
De eksternt lagrede bildene inneholder klokkeslettet for tidssonen da bildene ble tatt.

Lagre data for et tidsområde eksternt
Video- og lyddata for kameraene som vises, kan lagres eksternt for et tidsområde som er valgt 
i tidslinjeområdet.
1. Marker tidsområdet på tidslinjen med markøren (se Del 2.8.2 Kameraliste med tidslinje).
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2. Klikk på symbolet . Dialogboksen for ekstern lagring åpnes.
3. Velg lagringsmedium under Lagringsmedium.
4. Definer Format og eventuelt Kvalitet for filene som skal lagres eksternt.
5. Markørens gjeldende verdi på tidslinjen lagres som dato og klokkeslett i fra- og til-

feltene. Hvis du vil endre tidsområdet, kan du velge ny dato og nytt klokkeslett ved å 
klikke på pil ned ved siden av fra- og til-feltene.

6. Klikk på OK. Filene lagres eksternt.

Lagre data for søkestrengene eksternt
Data for søkestrengene kan lagres eksternt. Du må gjenta handlingen hvis du vil lagre flere 
poster eksternt.
1. Velg et søkeresultat ved å venstreklikke på det.

2. Klikk på symbolet . Dialogboksen for ekstern lagring åpnes.
3. Velg lagringsmedium under Lagringsmedium.
4. Definer Format og eventuelt Kvalitet for filene som skal lagres eksternt.
5. Dato og klokkeslett for posten som er valgt, lagres i fra- og til-feltene. Tiden før og tiden 

etter alarmen er inkludert i denne tiden. Hvis du vil endre tidsområdet, kan du velge ny 
dato og nytt klokkeslett ved å klikke på pil ned ved siden av fra- og til-feltene.

6. Klikk på OK. Filene lagres eksternt.

3.16 Vise eksternt lagrede filer

I brukergrensesnittet >  > Opptak > Vis ekstern lagring
Du kan hente frem eksternt lagrede lyd- og videofiler for å vise bilder som er lagret i disse 
filene.
1. Velg menyen Opptak > Vis dataene som er lagret eksternt.
2. Velg stasjonen som inneholder filene som er lagret eksternt. Filene vises i listefeltet 

under stasjonen.
3. Klikk på filen du vil vise bilder fra, i listefeltet.
4. Klikk på OK.

En ekstra kategori  settes inn i enhetslisten, og navnene til de eksternt lagrede 
kameraene vises.

5. Hvis du dobbeltklikker på kamerasymbolet, vises bildet i det valgte vinduet i 
bildeområdet. Ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen kan du også vise bildet i andre 
vinduer. Hvis flere kameraer er tilordnet til en ekstern stasjon, må du først dobbeltklikke 
på den eksterne stasjonen. Først da vises kameraene i en liste, og du kan velge kamera 
ved å dobbeltklikke på det.

Merk:
– I tidslinjen vises klokkeslettet for tidssonen som gjelder i systemet som dataene 

importeres til.
– Velg menyen Opptak > Skjul dataene som er lagret eksternt hvis du ikke vil vise dataene 

som er lagret eksternt.
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3.17 Beskytte opptak

I brukergrensesnittet >  > menyen Opptak > Beskytt opptak
Med denne funksjonen kan du forhindre at video- og lyddata på kameraene som vises, 
overskrives automatisk.
1. Marker tidsområdet på tidslinjen med markøren (se Del 2.8.2 Kameraliste med tidslinje).
2. Velg menyen Opptak > Beskytt opptak.
3. Markørens gjeldende verdi på tidslinjen lagres som dato i fra- og til-feltene. Hvis du vil 

endre tidsområdet, kan du velge ny dato ved å klikke på pil ned ved siden av fra- og til-
feltene.
Merk: Du kan beskytte bildene i én (1) dag eller i en tidsperiode som består av et 
brukerdefinert antall dager. Dataene er beskyttet fra kl. 00:00 og frem til kl. 24:00.

4. Klikk på Start. De beskyttede dataene vises skravert i tidslinjeområdet.

3.18 Oppheve beskyttelse av opptak

I brukergrensesnittet >  > menyen Opptak > Oppheve beskyttelse av opptak
Med denne funksjonen kan du oppheve beskyttelsen for video- og lyddataene og dermed 
forhindre at de overskrives automatisk.
De beskyttede dataene vises skravert i tidslinjeområdet.
1. Marker tidsområdet på tidslinjen med markøren (se Del 2.8.2 Kameraliste med tidslinje).
2. Velg menyen Opptak > Oppheve beskyttelse av opptak.
3. Markørens gjeldende verdi på tidslinjen lagres som dato i fra- og til-feltene. Hvis du vil 

endre tidsområdet, kan du velge ny dato ved å klikke på pil ned ved siden av fra- og til-
feltene.
Merk: Beskyttelsen av bildene oppheves for én (1) dag eller for en tidsperiode som 
består av et brukerdefinert antall dager. Beskyttelsen er opphevet fra kl. 00:00 og frem til 
kl. 24:00.

4. Klikk på Start. Skraveringen fjernes i tidlinjeområdet.

3.19 Slette opptak
Menyen Opptak > Slett opptak
Med denne funksjonen kan du slette bilder for kameraene som vises. 
1. Marker tidsområdet på tidslinjen med markøren (se Del 2.8.2 Kameraliste med tidslinje).
2. Velg menyen Opptak > Slett opptak.
3. Velg periode:

4. Markørens gjeldende verdi på tidslinjen lagres som dato i fra- og til-feltene. Hvis du vil 
endre tidsområdet, kan du velge ny dato ved å klikke på pil ned ved siden av fra- og til-
feltene.
Merk: Bildene slettes for én (1) dag eller for et tidsområde som består av et 
brukerdefinert antall dager. Slettingen av bildene begynner kl. 00:00 og avsluttes kl. 
24:00.

Slett bildene i denne 
perioden.

Det er bare bildene i denne perioden som slettes. 

Slett bildene som er eldre 
enn dette.

Alle bildene som er opprettet etter dette sluttidspunktet, 
slettes.
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5. Klikk på Start.
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4 Symboloversikten
Du finner følgende symboler i direkte- og avspillingsmodus:

Domekamera i nettverk: Direktebilder vises bare (de lagres ikke)

Domekamera i nettverk: Dårlig bildekvalitet (for lyst, for mørkt, uklart), 
sammenligning av referansebilder ikke utført
Domekamera i nettverk: Direktebilder vises og lagres

Domekamera i nettverk: Kamerasignal finnes ikke for domekameraer i 
nettverksmodulen
Nettverkskamera: Forbindelse er opprettet

Nettverkskamera: Dårlig bildekvalitet (for lyst, for mørkt, uklart), sammenligning av 
referansebilder ikke utført

Nettverkskameraet gjør opptak

Nettverkskamera: Kamerasignal finnes ikke

Ekstern nettverksstasjon DiBos 8: Forbindelse er opprettet

Ekstern nettverksstasjon DiBos 8: Forbindelse opprettes / forbindelse kan ikke 
opprettes
Ekstern nettverksstasjon DiBos 8: Forbindelsen er brutt

Ekstern nettverksstasjon DiBos 7: Forbindelse er opprettet

Ekstern nettverksstasjon DiBos 7: Forbindelse opprettes / forbindelse kan ikke 
opprettes
Ekstern nettverksstasjon DiBos 7: Forbindelsen er brutt

Ekstern RAS-stasjon DiBos 8: Forbindelse er opprettet

Ekstern RAS-stasjon DiBos 8: Forbindelse opprettes / forbindelse kan ikke 
opprettes

Ekstern RAS-stasjon DiBos 8: Forbindelsen er brutt

RAS-Remote-Station DiBos 7: Forbindelse er opprettet

Ekstern RAS-stasjon DiBos 7: Forbindelse opprettes / forbindelse kan ikke 
opprettes

Ekstern RAS-stasjon DiBos 7: Forbindelsen er brutt
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Indeks
A
Autentisering 40
Avspillingsmodus 6
Avspillingsmodus, enhetliste 14
B
Beskytte bilder 42
Bildeområdet i avspillingsmodus 16
Bildeområdet i direktemodus 16
Bilder, oppheve beskyttelse 42
Bildevinduet i avspillingsmodus 17
Bildevinduet i direktemodus 17
Brukergrensesnitt 6
D
Dato og klokkeslett 37
Direktemodus 6
Direktemodus, enhetsliste 14
E
Eksport av data 40
Enhetslisten i avspillingsmodus 14
Enhetslisten i direktemodus 14
F
Filtrere hendelseslisten 35
H
Hendelsesfelt 23
Hendelsesfeltet i direktemodus 23
I
Ikke vise de innkommende alarmene automatisk 31
Importere eksternt lagrede filer 41
L
Lagre filer eksternt 40
Logge på systemet 5
M
Menylinjen i avspillingsmodus 9
Menylinjen i direktemodus 8
S
Slette bilder 42
Søke etter hendelser 37
Søke etter tilleggsdata 39
Starte programmet 5
Starte/avslutte kamerarunde 34
Statusfelt 19
Statusfeltet i direktemodus 19
Styringsfelt 19
Styringsfeltet i direktemodus 19
Symboloversikt 44
T
Tidslinjeområde 25
V
Vise dagsprotokoll 33
Vise de innkommende alarmene automatisk 31
Visningslinjen 12
Z
Zoome/styre domekamera 36



46 no | Indeks Bosch Recording Station

- | V1 | 2010.08 Bruksanvisning Bosch Sicherheitssysteme GmbH



 



Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
D-85521 Ottobrunn
Germany
Telefon +49 89 6290-0
Fax +49 89 6290-1020
www.boschsecurity.com 
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2009


	Innhold
	1 Programstart/pålogging
	1.1 Starte programmet
	1.2 Logge på systemet
	1.2.1 Logge på systemet (standard)
	1.2.2 Logge på systemet med LDAP-tilgang


	2 Brukergrensesnittet
	Direktemodus
	Avspillingsmodus
	2.1 Menylinjen (direktemodus)
	2.2 Menylinjen (avspillingsmodus)
	2.3 Visningslinjen
	2.3.1 Knapper for direkte- og avspillingsmodus
	2.3.2 Knapp for full skjerm
	2.3.3 Knapper for bildevisning
	Eksempel:

	2.3.4 Knapp for kamerarunde
	2.3.5 Av/på-knapp for alarmen.

	2.4 Enhetslisten
	Automatisk visning av alarmkameraer
	Automatisk alarmopptak
	Zoome inn og zoome ut listen over enheter
	Merk:

	2.5 Bildeområdet
	2.5.1 Utforme bildeområdet
	Definere antall bildevinduer og plasseringen av disse i bildeområdet
	Plassere enkelte kameraer i bildeområdet
	Merk:
	Flytte kameraer i et bildeområde
	Maksimere og minimere bildeområdet

	2.5.2 Bildevinduet
	Bildevinduets tittellinje
	Bildevinduets zoomfunksjon


	2.6 Styrings- og statusfeltet (bare i direktemodus)
	2.6.1 Styringsfeltet for domekameraer og dreibare kameraer
	Merk:

	2.6.2 Visning av relé
	2.6.3 Visning av alarminnganger
	Merk:

	2.6.4 Umiddelbar, tidsforskjøvet bildegjengivelse (Instant Playback)
	Merk:


	2.7 Hendelsesfeltet
	Zoome ut eller zoome inn hendelsesfeltet
	2.7.1 Hendelseslisten
	Sortere listen
	Endre kolonnenes rekkefølge
	Justere kolonnebredden

	2.7.2 Knapp for filtrering av hendelsene
	2.7.3 Knapp for visning av dagsprotokollen

	2.8 Tidslinjeområdet
	2.8.1 Kameraliste med tidslinje eller liste over søkeresultatene
	2.8.2 Kameraliste med tidslinje
	Bruke tidslinjens markør til å velge et tidsområde på tidslinjen
	Velge et tidspunkt ved hjelp av tidslinjens markør
	Merk:

	2.8.3 Liste over søkeresultatene
	2.8.4 Inndeling av tidslinjen/tittellinjen for søkeresultatet
	Endre tidslinjens inndeling
	Søkeresultatenes tittellinje

	2.8.5 Dato og klokkeslett
	2.8.6 Søke forrige eller neste hendelse
	2.8.7 Opptaksknappene
	2.8.8 Minimere/maksimere tidslinjeområdet
	2.8.9 Endre avspillingshastigheten
	2.8.10 Anrope søkefunksjoner
	2.8.11 Lagre bildedata eksternt


	3 Betjening
	3.1 Vise innkommende alarmer
	3.1.1 Ikke vise de innkommende alarmene automatisk
	Merk:

	3.1.2 Vise de innkommende alarmene automatisk
	Merk:


	3.2 Automatisk alarmopptak
	Merk:

	3.3 Opprette/endre favoritter
	Opprette en ny favoritt:
	Hente frem en favoritt
	Endre en favoritt
	Endre navn på favoritt
	Endre rekkefølgen på favoritter
	Slette en favoritt

	3.4 Vise dagsprotokoll
	Sortere listen
	Endre kolonnenes rekkefølge
	Justere kolonnebredden

	3.5 Starte/avslutte kamerarunde
	3.6 Logge av / bytte bruker
	3.7 Filtrere hendelseslisten
	Sortere listen
	Endre kolonnenes rekkefølge
	Justere kolonnebredden

	3.8 Zoome og styre domekameraer og dreibare kameraer
	Styre/zoome i styrings- og statusfeltet
	Styre/zoome i bildevinduet
	Merk:

	3.9 Søke etter dato og klokkeslett
	3.10 Søke etter hendelser
	Merk:

	3.11 Søke etter bevegelse
	3.12 Søke etter tilleggsdata
	Merk:

	3.13 Autentisere bilder for flere kameraer
	3.14 Autentisere enkeltbilder
	3.15 Lagre filer eksternt
	Merk:
	Lagre data for et tidsområde eksternt
	Lagre data for søkestrengene eksternt

	3.16 Vise eksternt lagrede filer
	Merk:

	3.17 Beskytte opptak
	3.18 Oppheve beskyttelse av opptak
	3.19 Slette opptak

	4 Symboloversikten
	Indeks

