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1 Sikkerhetsinstruksjoner
Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor ved bruk av enheten.

1.1 Sikkerhetssymboler som brukes
Overhold sikkerhetsanvisningene som beskrives nedenfor:

1.2 Installasjon/konfigurasjon

1.3 Avhending

MERKNAD! 
Viser til informasjon som direkte eller indirekte er forbundet med sikkerheten til personalet 
eller beskyttelsen av eiendeler.

FORSIKTIG! 
Viser til en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader om den ikke unngås.

MERKNAD! 
Installasjonen/konfigurasjonen av Bosch Recording Station skal kun utføres av kvalifisert 
servicepersonell.

Avhending
Bosch bruker bare materialer og deler med svært høy kvalitet i sine produkter. Alle delene kan 
gjenvinnes og brukes på nytt.
Dette symbolet viser at elektriske og elektroniske enheter ikke skal kastes blant 
husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.
I de fleste land finnes det oppsamlingsordninger for brukte elektriske og elektroniske 
produkter. Lever enheten til det kommunale innsamlingsstedet for spesialavfall eller en 
gjenvinningsstasjon.
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2 Innføring

2.1 Systembeskrivelse
Bosch Recording Station er en overvåkingsprogramvare som kan lagre videobilder av stedet 
direkte fra IP-kameraer, slik at du uavhengig av avstand og lokalisering kan overføre og 
evaluere hvert enkelt sted du har angitt. Analoge kameraer kan kobles til via en koder.
Bosch Recording Station kan brukes til en rekke formål, f.eks. i banker, store butikkjeder, 
jernbanestasjoner, flyplasser, bysentre, industrianlegg samt offentlige myndigheter og 
kontorbygg.
Systemet tilbyr flere funksjonskarakteristikker for visningen, svært bra fleksibilitet for 
opptaket samt rask og effektiv tilgang til videobilder og informasjon. Ved behov kan 
videobilder hentes frem uansett tid på døgnet, og uansett hvor du befinner deg i verden. 
Kommunikasjon og tilgang til Bosch Recording Station skjer via det private eller offentlige 
nettverket. Til dette formålet kan systemet være forbundet med en rekke eksterne enheter og 
systemer.
De registrerte bildene kan enkelt og greit gjengis i en trestruktur med søke- og 
navigasjonsfunksjoner. Tilgang til bildene kan gjøres lokalt eller fra et annet sted via et 
firmanettverk eller Internett. Det kan velges mellom flere ulike perspektiver fra kameraer. 
Raske, effektive bildesøkefunksjoner gjør at tidkrevende, manuelle søk blir overflødig. En av 
funksjonene er et søk etter bildeendringer (Smart Motion Search) samt søk etter kriterier som 
kameranummer, opptaksdato og opptakstidspunkt.
For å garantere et høyt sikkerhetsnivå kontrolleres tilgangen ved hjelp av brukerrettigheter. 
Resultater, f.eks. pålogging, avlogging, statusendringer, bildeoverføringer og utkobling av 
systemet, lagres i en database. Integrert videogodkjenning hindrer at bilder kan manipuleres.
Bilder kan lagres og sikres på forskjellige lagringsmedier, f.eks. eksterne Disk-Arrays, RAID- og 
NAS-enheter samt eksterne harddisker.
Ny installasjon utføres raskt og enkelt med konfigurasjonsveiviseren. Blant annet kan Bosch 
alarmsystemer, minibanker, Allegiant-traverser og inngangskortleser kobles til serieportene.

2.2 Støttede operativsystemer
Bosch Recording Station egner seg for følgende operativsystemer:
– Windows 7 (32-biters/64-biters)
– Windows Server 2008 R2 (64-biters)
– Windows Server 2008 (32-biters)
– Windows XP Professional SP 3 (32-biters)
– Windows Server 2003 (32-biters)

Merk:
Vær oppmerksom på installasjonskravene for hvert enkelt operativsystem.
I hurtigveiledningen finner du informasjon om installasjonskravene samt en omfattende 
beskrivelse av første gangs installasjon ved hjelp av konfigurasjonsveiviseren.



8 no | Innføring Bosch Recording Station

- | V3 | 2012.12 Installasjonshåndbok Bosch Sicherheitssysteme GmbH

2.3 Virusskanner/Windows-brannmur

2.3.1 Virusskanner
Bruk alltid den nyeste virusskanneren.

Merk:
– Virusskanneren kan påvirke systemytelsen.
– Virusskanneren i sanntid må være aktivert for å kunne gi tilstrekkelig beskyttelse mot 

virus.
– Alle partisjonene på harddisken som inneholder lagrede bilder, må utelukkes fra 

skanningen hvis det er mulig.
– Det bør utføres tidsstyrt skanning av C-disken hvis det er mulig. Vi anbefaler ukentlig 

skanning. Når du utfører en skanning av C-stasjonen, reduseres systemets ytelse. Dermed 
påvirkes også bilderepetisjons- og bildelagringsfrekvensen.
Det er også mulig at enkelte bilder slettes.

– Vekselstasjoner, f.eks. USB-minnebrikker, USB-stasjoner, CD-/DVD-stasjoner og 
diskettstasjoner må kontrolleres manuelt når de settes inn, for å sikre beskyttelse.

2.3.2 Opprette Windows-brannmur
Vi anbefaler at du kobler inn Windows-brannmuren. Hvis Windows-brannmuren er aktivert, må 
følgende unntak legges til og merkes i Windows-brannmurinnstillingene:

Merk:
– Bosch Recording Station-prosessene må også være aktivert i brannmuren til 

virusskannerens programvare.
– Porter som trengs for å omgå brannmuren, kan stilles inn i konfigurasjonen.

MERKNAD! 
Vi anbefaler deg å installere virusskanner og brannmur som beskyttelse mot datavirus, 
dataormer og trojanske hester.

Bosch Recording Station
Unntak i Windows-brannmurens innstillinger

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 Konfigurasjonsveiviser
Bruk hurtigveiledningen som følger med når Bosch Recording Station skal installeres.
I hurtigveiledningen finner du informasjon om installasjonskravene samt en omfattende 
beskrivelse av første gangs installasjon ved hjelp av konfigurasjonsveiviseren.

3.1 Starte konfigurasjonsveiviseren
Konfigurasjonsveiviseren vises første gang Bosch Recording Station startes etter 
installasjonen.

Konfigurasjonsveiviseren gjør at du kan søke etter IP-kameraer i nettverket og anvise 
tidsplaner for kameraer og opptaksinnstillinger.
Merk:
Det er ikke mulig å laste inn DiBos-konfigurasjoner.

1 Last inn... Laster inn en eksisterende konfigurasjonsfil (.prm-fil).
Merk:
Når du skal laste inn en eksisterende Bosch Recording 
Station-konfigurasjonsfil, klikker du på Start, høyreklikker på 
Bosch Recording Station og velger Kjør som administrator.

2 Fortsett > Starter konfigurasjonsveiviseren. Konfigurasjonsveiviseren 
gjør at du kan søke etter IP-kameraer i nettverket og kan 
anvise tidsplaner for kameraer og opptaksinnstillinger.
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3.2 Lisensaktivering
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Lisensaktivering

Du kan aktivere lisenser i denne dialogboksen.

1 Opptaker - Mottaker Velg om det monteres en opptaker eller en mottaker.

2 Lisens: Viser lisenspakken som aktiveres.

3 Aktiver... Åpner en dialogboks for å aktivere lisenspakken (se 
Del 4.16.1 Dialogboksen Aktiver lisens).

4 Aktiverte pakker: Viser en liste over aktiverte lisenspakker.

5 Fortsett > Viser konfigurasjonsveiviserens neste dialogboks.
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3.3 Dialogboksen Aktiver lisens
Menyen Programvarelisenser > dialogboksen Lisensaktivering > Velg lisens > knappen 
Aktiver...
eller
Konfigurasjonsveiviseren > dialogboksen Lisensaktivering > Velg lisens > knappen Aktiver...

I denne dialogboksen kan du angi lisensaktiveringsnøkkelen for å aktivere en lisenspakke.

Merk:
Hvis maskinvaren ikke leverer en unik datasignatur, kan du anskaffe en dongel med en fast 
dongel-ID.
Pakker som allerede er lisensiert, må overføres til dongel-IDen. Kontakt teknisk kundeservice 
hos Bosch Sicherheitssysteme.
Dongelen inneholder ikke lisensen. Aktivering ved hjelp av lisensaktiveringsnøkkel er fortsatt 
nødvendig.

Du har et autorisasjonsnummer og trenger en lisensaktiveringsnøkkel:
1. Noter datamaskinsignaturen, eller kopier datamaskinsignaturen og legg den til en tekstfil.
2. Angi følgende URL i nettleseren på en datamaskin med Internett-tilgang: 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Manager åpnes.

Følg instruksjonene for å anrope lisensaktiveringsnøkkelen. Noter 
lisensaktiveringsnøkkelen eller kopier lisensaktiveringsnøkkelen, og legg den til i 
tekstfilen.

3. I Bosch Recording Station-konfigurasjonen angir du lisensaktiveringsnøkkelen som ble 
hentet frem av Bosch License Manager, i dialogboksen Aktiver lisens. Deretter klikker du 
på Aktiver. Lisenspakken aktiveres.
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Merk:
Ta vare på godkjenningsnummeret, datamaskinens signatur og aktiveringsnøkkelen med tanke 
på eventuelle tekniske spørsmål.
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3.4 Konfigurere eksterne stasjoner
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Eksterne stasjoner

I denne dialogboksen legger du til eksterne stasjoner.

1 Ny Legg til en ny ekstern stasjon.

2 Navn: Angi navnet på den eksterne stasjonen.

3 Adresse: Angi IP-adressen til den eksterne stasjonen eller navnet på 
datamaskinen.

Legg til flere eksterne stasjoner ved behov.

4 Fortsett > Viser konfigurasjonsveiviserens neste dialogboks.
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3.5 Opprette bruker
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Bruker

Første gang systemet installeres blir det automatisk opprettet tre rettighetsnivåer og tre 
brukere. Disse nivåene og brukerne kan ikke slettes.

Slik oppretter du en ny bruker:
1. Legg til en ny bruker ved å angi Navn: og Passord: i ønsket rettighetsnivå. Noter deg 

navnet og passordet siden du trenger disse for å logge deg på.
2. Tast inn passordet på nytt i feltet Gjenta passordet:.
3. Klikk på Fortsett > for å se neste side i veiviseren eller på Fullfør for å lagre 

opplysningene og avslutte veiviseren.

Merk:
Som standard tildeles det ikke passord for rettighetsnivåene.

1 Administrator Har alle rettigheter for betjening og konfigurasjon av 
systemet.

2 Utvidet bruker Har alle rettigheter for betjening av systemet. Har ingen 
rettigheter forbundet med konfigurasjonen av systemet. 
Unntaket er når en bruker legges til med rettigheten Vanlig 
bruker.

3 Vanlig bruker Har alle rettigheter for betjening av systemet. Har ingen 
rettigheter for konfigurasjon.

4 Fortsett > Viser konfigurasjonsveiviserens neste dialogboks.
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3.6 Opprette tidsplaner
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Tidsplaner

Tidsplanene tilordnes den grafiske tidsplanleggeren ved hjelp av musepekeren. Du kan velge 
mellom tre tidsplaner. Disse tidsplanene kan tilordnes til alle ukedagene. Tidsplanene har 
ulike farger.

1 Tidsplaner Velg den tidsplanen du ønsker å tilordne til den aktuelle 
dagen.

2 Mandag - Søndag Du kan stille inn individuelle tider for hver dag.

3 Grafisk tidsplanlegger Flytt musepekeren til den grafiske tidsplanleggeren.
Venstreklikk på ruten for å markere denne. Hold venstre 
musetast nede, og tegn opp en firkant for å merke et 
tidsområde. Alle de valgte rutene får fargen til den valgte 
tidsplanen. Du kan endre merkede ruter i den grafiske 
tidsplanleggeren ved å velge en annen tidsplan og overskrive 
ruten som allerede er merket.

4 Fortsett > Viser konfigurasjonsveiviserens neste dialogboks.
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3.7 Vise MPEG4/H.264 IP-kameraer automatisk
Menyen IP-kameraer og kodere > Søk gjennom nettverket...
eller
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Legg til IP-kameraer

I denne dialogboksen vises alle MPEG4/H.264-IP-kameraer som befinner seg i systemet.

1 Klikk i avkrysningsboksen for de kameraene som du vil legge 
til Bosch Recording Station.

2 Søk på nytt Søk gjennom nettverket på MPEG4-/H.264-IP-kameraene.

3 Fortsett > Overtar inndataene og viser den neste dialogboksen.
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3.8 Bearbeide MPEG4-/H.264 IP-kameraene
Menyen IP-kameraer og kodere > Søk gjennom nettverket... > Fortsett >
eller
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Kamerainnstillinger

I denne dialogboksen får MPEG4-/H.264-IP-kameraene tildelt bestemte egenskaper, f.eks. 
bevegelsesregistrering og sammenligning av referansebilde.

1 Navn (i Bosch 
Recording Station):

Velg kameraet i oversikten, og angi navnet på kameraet. Dette 
navnet vises som kameranavn i Bosch Recording Station.
Merk:
Det er mulig å velge flere kameraer.

2 Beskrivelse: Angir typen IP-kamera.

3 IP-adresse: Angir IP-adressen til IP-kameraet.

4 Kanal: Angir typen IP-kamera.

5 Brukernavn: Angi brukernavn og passord for de MPEG4/H.264-enhetene 
som krever dette ved påloggingen (f.eks. hvis brukernavn og 
passord er konfigurert i MPEG4/H.264-enheten).
Merk:
Velg brukernavnet Service hvis et servicepassord er tildelt til 
MPEG4-/H.264-enheten. Angi det tilhørende passordet.

6 Passord:

7 Sanntids-stream: Velg streamen for MPEG4/H.264-enheten (stream 1 eller 
stream 2) som brukes for direktebilder.
Merk:
Når kameraet kun sender én stream, kan stream 2 ikke velges.
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8 Sensorteknologi Aktiver bevegelsesregistreringen og/eller 
referansebildesammenligningen til MPEG4/H.264-enheten.
Merk:
– Bevegelsesregistreringen og 

referansebildesammenligningen må også aktiveres i 
MPEG4/H.264-enheten.

– I menyen Alarmbehandling vises navnet på MPEG4/
H.264-enheten i området Trigger. Du kan f.eks. velge å 
bruke triggeren til å styre opptak. Velg jobben som du vil 
styre opptaket for.

9 Endrer rekkefølgen på kameraene i oversikten samt i 
konfigurasjonen og brukergrensesnittet.

10 Fortsett > Overtar inndataene og viser den neste dialogboksen.



Bosch Recording Station  Konfigurasjonsveiviser | no 19

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installasjonshåndbok - | V3 | 2012.12

3.9 Konfigurere kameraenes opptaksinnstillinger
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Opptaksinnstillinger

I denne dialogboksen fastsetter du det kontinuerlige opptaket for hvert kamera.

1 Angir kameraene som er tildelt Bosch Recording Station.
Velg kameraet i oversikten.
Merk:
Det er mulig å velge flere kameraer.

2 Dag:
Natt:
Helg:

Utfør innstillingen som skal brukes for kontinuerlig opptak. 
Velg en stream for hver tidsplan.

3 Avslutte Innstillingene lagres, og veiviseren avsluttes.
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4 Standardkonfigurasjon
Med standardkonfigurasjonen kan du tilpasse systemet til kundens ønsker og til mer 
komplekse krav enn det du kan med konfigurasjonsveiviseren.
Start øverst i konfigurasjonstreet, og gå nedover ved å klikke på hvert enkelt menypunkt og 
angi de nødvendige inndataene.
Det er ikke mulig å skifte standardkonfigurasjonen i konfigurasjonsveiviseren.

4.1 Konfigurere opptaksstasjoner
Menyen Opptaksstasjoner (brennere)

I denne dialogboksen får du en oversikt over tilgjengelige harddisker og nettverksstasjoner.

FORSIKTIG! 
Av sikkerhetsmessige årsaker bør du lagre konfigurasjonen på eksterne lagringsmedier.

1 Listefeltet inneholder alle harddisker og nettverksstasjoner 
som systemet vet om. Samlet kapasitet, ledig 
lagringskapasitet og opptatt lagringsplass vises i MB.
Du kan aktivere og deaktivere de angitte stasjonene. 
Klikk på avmerkingsboksen for å aktivere stasjonen.

 Stasjonen er aktivert.

 Stasjonen er ikke aktivert.

2 Ny nettverksstasjon Legger til en ny nettverksstasjon.

3 Koble fra 
nettverksstasjon.

Kobler fra forbindelsen til nettverksstasjonen. Velg stasjonen, 
og klikk på knappen for å koble fra forbindelsen.
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4 Oppdater Hvis du tar i bruk en ekstra nettverksstasjon under 
konfigurasjonen, kan du overføre denne til listefeltet ved å 
klikke på Oppdater. 

5 Valgte stasjoner Viser total kapasitet på lagringsplassen, ledig 
lagringskapasitet og opptatt lagringsplass i MB for de 
aktiverte nettverksstasjonene.

6 Overfør Overfører inndataene.
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4.2 IP-kameraer og koder
Menyen IP-kameraer og kodere

I denne dialogboksen får du en oversikt over de konfigurerte nettverkskomponentene (IP-
kameraer).

Merk:
Det kan konfigureres maks. 64 IP-kameraer. Kameraene må aktiveres ved hjelp av 
programvarelisensene (se Del 4.16.1 Dialogboksen Aktiver lisens).

1

Søk gjennom 
nettverket...

Systemet registrerer automatisk MPEG4-/H.264-IP-kameraer 
som er tilkoblet.
Nettverksskanningen søker gjennom nettverket på de 
eksisterende IP-kameraene. Selve IP-kameraene kan ikke 
konfigureres i Bosch Recording Station. IP-kameraene må 
som alltid konfigureres med f.eks. det tilsvarende verktøyet 
(f.eks. BVIP-Configuration Manager)

2 Legg til Legger til MPEG4-/H.264-IP-kameraer eller JPEG-IP-kameraer.

3 Endre Endrer innstillingene på eksisterende IP-kameraer.

4 Fjern Fjerner IP-kameraer fra konfigurasjonen.

5 Overfør Lagrer inndataene. Menyen forblir åpen

6 Forkast Tilbakestiller alle inndataene i menyen til den sist lagrede 
tilstanden.

7 Avslutt Avslutter konfigurasjonen.
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4.2.1 Vise MPEG4-/H.264-IP-kameraer automatisk
Menyen IP-kameraer og kodere > Søk gjennom nettverket...
eller
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Legg til IP-kameraer

I denne dialogboksen vises alle MPEG4/H.264-IP-kameraer som befinner seg i systemet.

1 Klikk i avkrysningsboksen for de kameraene som du vil legge 
til Bosch Recording Station.

2 Søk på nytt Søk gjennom nettverket på MPEG4-/H.264-IP-kameraene.

3 Fortsett > Overtar inndataene og viser den neste dialogboksen.
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4.2.2 Bearbeide MPEG4-/H.264 IP-kameraene
Menyen IP-kameraer og kodere > Søk gjennom nettverket... > Fortsett >
eller
Konfigurasjonsveiviser > dialogboksen Kamerainnstillinger

I denne dialogboksen får MPEG4-/H.264-IP-kameraene tildelt bestemte egenskaper, f.eks. 
bevegelsesregistrering og sammenligning av referansebilde.

1 Navn (i Bosch 
Recording Station):

Skriv inn navnet på IP-kameraet. Dette navnet vises som 
kameranavn i Bosch Recording Station.

2 Beskrivelse: Angir typen IP-kamera.

3 IP-adresse: Angir IP-adressen til IP-kameraet.

4 Kanal: Angir typen IP-kamera.

5 Brukernavn: Angi brukernavn og passord for de MPEG4/H.264-enhetene 
som krever dette ved påloggingen (f.eks. hvis brukernavn og 
passord er konfigurert i MPEG4/H.264-enheten).
Merk:
Velg brukernavnet Service hvis et servicepassord er tildelt til 
MPEG4-/H.264-enheten. Angi det tilhørende passordet.

6 Passord:

7 Sanntids-stream: Velg streamen for MPEG4/H.264-enheten (stream 1 eller 
stream 2) som brukes for direktebilder.
Merk:
Når kameraet kun sender én stream, kan stream 2 ikke velges.
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8 Sensorteknologi Aktiver bevegelsesregistreringen og/eller 
referansebildesammenligningen til MPEG4/H.264-enheten.
Merk:
– Bevegelsesregistreringen og 

referansebildesammenligningen må også aktiveres i 
MPEG4/H.264-enheten.

– I menyen Alarmbehandling vises navnet på MPEG4/
H.264-enheten i området Trigger. Du kan f.eks. velge å 
bruke triggeren til å styre opptak. Velg jobben som du vil 
styre opptaket for.

9 Endrer rekkefølgen på kameraene i oversikten.

10 Fortsett > Overtar inndataene og viser den neste dialogboksen.
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4.2.3 Konfigurere MPEG4/H.264 IP-kameraet
Menyen IP-kameraer og kodere > området MPEG4/H.264 IP-kameraer > knappen Endre > 
kategorien Generelle innstillinger

Kun MPEG4/H.264-enheter kan konfigureres i denne menyen, der MPEG4/H.264-bilder kan 
hentes fram (f.eks. Dinion IP, VIPX 1600). Avhengig av modell kan det kobles til maksimalt 64 
nettverksenheter (JPEG-kameraer og MPEG4/H.264-enheter).

1 Kameraegenskaper

Enhetstype: Velg riktig MPEG4/H.264-enhet.

IP-adresse: Angi IP-adressen til MPEG4/H.264-enheten.

Kanal: Velg kanalen for MPEG4/H.264-enheten.

Navn: Angi navnet på MPEG4/H.264-enheten. Navnet kan velges 
fritt.

Live-stream: Velg streamen for MPEG4/H.264-enheten (stream 1 eller 
stream 2) som brukes for direktebilder.

Sensorikk:
Bevegelsesregistrering
Sammenligning av 
referansebilde

Aktiver bevegelsesregistreringen og/eller 
referansebildesammenligningen til MPEG4/H.264-enheten.
Merk:
– Bevegelsesregistreringen og 

referansebildesammenligningen må også aktiveres i 
MPEG4/H.264-enheten.

– I menyen Alarmbehandling vises navnet på MPEG4/
H.264-enheten i området Trigger. Du kan f.eks. velge å 
bruke triggeren til å styre opptak. Velg jobben som du 
vil styre opptaket for.

Tidsplaner Velg tidsplanene som referansebildesammenligningen skal 
utføres i.
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Vis Viser direktebildet til den valgte MPEG4/H.264-enheten når 
innstillingene er blitt riktig utført.

Konfigurer Viser konfigurasjonen til den valgte MPEG4/H.264-enheten i 
et nettleservindu.

2 Kamerapålogging

Brukernavn Angi brukernavn og passord for de MPEG4/H.264-enhetene 
som krever dette ved påloggingen (f.eks. hvis brukernavn og 
passord er konfigurert i MPEG4/H.264-enheten).
Merk:
Velg brukernavnet Service hvis et servicepassord er tildelt 
til MPEG4-/H.264-enheten. Angi det tilhørende passordet.

Passord:

3 Aktiver alarminngang Klikk i avkrysningsboksen når Bosch Recording Station skal 
styres ved å utløse inngangen på MPEG4/H.264-enheten.
Merk:
Det kan konfigureres mer enn 1 alarminngang avhengig av 
IP-enhetstypen (f.eks. VIP X1600). Velg alarminngangen til 
MPEG4/H.264-enheten under Nr.:, og klikk i 
avmerkingsboksen Aktiver alarminngang.

Navn: Skriv inn navnet på alarminngangen. Navnet kan velges fritt.

Nr.: Velg alarminngangen for den valgte MPEG4/H.264-enheten.

4 Aktiver relé Klikk i avkrysningsboksen når reléutgangen på MPEG4/
H.264-enheten skal styres fra Bosch Recording Station.
Merk:
Det kan konfigureres mer enn 1 reléutgang avhengig av IP-
enhetstypen (f.eks. VIP X1600). Velg reléutgangen til 
MPEG4/H.264-enheten under Nr.:, og klikk i 
avmerkingsboksen Aktiver relé for denne reléutgangen.

Navn: Skriv inn navnet på reléutgangen. Navnet kan velges fritt.

Nr.: Velg reléutgangen for den valgte MPEG4/H.264-enheten.

5 Aktiver lydinngang Klikk i avmerkingsboksen hvis du vil bruke lydinngangen på 
MPEG4/H.264-enheten.

Navn: Angi navnet på lydinngangen.

Nr.: Velg lydinngangen for den valgte MPEG4/H.264-enheten.

6 OK Overfører inndataene.
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4.2.4 Konfigurere domekameraer og dreibare kameraer
Menyen IP-kameraer og kodere > området MPEG4/H.264 IP-kameraer > knappen Endre > 
kategorien Innstillinger for domekamera

Foreta innstillingene for hvert kamera hvis dette er nødvendig.

Stille inn grensesnittet

1 Innstillinger for 
domekamera

Klikk på kategorien.

2 Aktiver Klikk i avmerkingsboksen hvis kameraet er et domekamera 
eller et dreibart kamera.

3 Grensesnitt Begynn med å stille inn grensesnittet. Deretter kan du foreta 
andre domeinnstillinger.

Tilkobling: Klikk på pil ned, og velg grensesnittet (VCSCom = seriell 
RS232-port for koder).

Innstillinger ... Klikk på knappen. En dialogboks åpnes. Utfør innstillingen for 
VCSCom-grensesnittet (biter per sekund, databiter, 
stoppbiter, paritet osv.). 
Innstillingene er avhengig av kameratype.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (på domekameraer fra Panasonic 
må bithastigheten også stilles inn manuelt)
Pelco: 2400/8/1/none
Domekamera fra Bosch: Innstillingene for domekameraet må 
lagres.

Protokoll: Velg protokoll ut fra hvilket kamera som er tilkoblet.

Kameraadresse: Oppgi kameraets adresse. Adressen er angitt i kameraet.
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Lagre kameraposisjoner
Du kan angi posisjoner for domekameraer og dreibare kameraer, som alltid kan dreies til 
automatisk eller manuelt. Brukeren kan raskt velge disse posisjonene i direktebildet hvis han/
hun har rettigheter til det. En annen mulighet er at kameraet automatisk dreies mot hendelsen 
i det øyeblikk det skjer.
Slik lagrer du en ny posisjon:
– Velg en ledig ID.
– Drei kameraet til den posisjonen du ønsker, og zoom om nødvendig inn bildet.
– Lagre handlingen.

4 Lagrede posisjoner

ID   Navn Klikk på pil ned ved siden av listefeltet og velg et ledig 
nummer for å lagre en ny posisjon, eller velg en lagret 
posisjon for å endre denne.
Merk:
Når brukeren velger ID-navn, dreies kameraet automatisk mot 
denne kameraposisjonen.

Dreie/zoome Dreie kameraer:
Flytt musepekeren til kamerabildet. Retningspilen skal peke i 
den retningen du vil dreie kameraet. Trykk deretter på 
venstre musetast. Kameraet dreies i pilretningen. Når du drar 
pilen utover (hold musetasten nede), øker hastigheten 
tilsvarende.
Zoome kameraer:
Flytt musepekeren til midten av kamerabildet til du ser et 
forstørrelsesglass med et pluss- eller minustegn. Venstreklikk 
for å zoome med kameraet.
Forstørrelsesglass med plusstegn: Kameraet zoomer inn.
Forstørrelsesglass med minustegn: Kameraet zoomer ut.

Lagre... Klikk på knappen for å lagre posisjonene. En dialogboks 
åpnes. Angi et passende navn, og bekreft inntastingen.
Merk:
På noen domenekameraer må blenderåpning og fokus være 
innstilt før lagringen kan foretas. Et spørsmål stilles i 
forbindelse med lagringen.

Vis Kontroller at lagringen er utført ved å velge en lagret 
posisjon, og klikk på tasten. Kameraet dreies til lagret 
posisjon.

Slett Velg en lagret posisjon, og klikk på knappen.
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Angi makroer (styringskommandoer) via kommandolinjen
Her kan du angi ulike makroer (styringskommandoer) for domekameraer, dreibare kameraer 
eller videomatriser via en kommandolinje. Disse makroene kan anropes manuelt eller 
automatisk. Du finner hvilke makroer som er tilgjengelige, i bruksanvisningen til kameraet eller 
videomatrisen. Brukeren kan raskt velge disse makroene i direktebildet hvis han/hun har 
rettigheter til det.

Kamerastyring
Fokus og blenderåpning kan stilles inn for hvert kamera.

Lagre inndata

5 Kamerakommandolinj
e

Første linje:
Listen inneholder forhåndsinnstilte makroer 
(styringskommandoer). Velg makro.
Midterste linje (kommandolinje):
Viser makroen som du valgte i første linje.
Her kan du eventuelt angi en ny makro hvis du ikke finner 
denne i listefeltet for den første linjen.
Nederste linje: 
 Gi makroen et ledig nummer.

Lagre... Klikk på knappen for å lagre. En dialogboks åpnes. Angi et 
passende navn, og bekreft inntastingen. Du får melding om at 
posisjonen er lagret.
Merk:
Makroen kan brukes av brukeren av brukergrensesnittet.

Send Klikk på knappen for å kontrollere makroen.

Slett Den lagrede makroen slettes.

6 Blenderåpning og 
fokus ...

Klikk på knappen. En dialogboks åpnes. Still inn 
blenderåpningen og fokus.

7 OK Overfører inndataene.
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4.2.5 Angi sammenligningsbilde
Menyen IP-kameraer og kodere > Område MPEG4/H.264 IP-kameraer > Knapp Endre > 
Kategorien Sammenligningsbilde

Still inn bildesammenligningen for hvert kamera ved behov.

1 Sammenligningsbilde Klikk på kategorien.

2 Viser kameraets direktebilde.

3 Angi 
sammenligningsbilde

Klikk på knappen hvis du vil lagre bildet som 
sammenligningsbilde.

4 Viser kameraets lagrede sammenligningsbilde.

5 OK Overfører inndataene.
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4.2.6 Konfigurere JPEG IP-kameraer
Menyen IP-kameraer og kodere > området JPEG IP-kameraer > knappen Endre

I denne menyen kan du bare konfigurere kameraer som kan hente fram JPEG-bilder via HTTP- 
eller TFTP-protokollen. Det kan kobles til opptil 64 nettverksenheter (JPEG-kameraer og 
MPEG4/H.264-enheter).
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1 Adresse: Angi URL-adressen til kameraet og kommandoen som anroper 
JPEG-bilder.
Følgende syntaks må brukes:
Bosch BVIP-enheter:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=S (for QCIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=M (for CIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=L (for 2CIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=XL (for 4CIF)
Hvis det finnes enheter med flere kanaler, velges kanalen slik:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (f.eks. 
for kanal 2 og 4CIF)
Bosch MegaPixel IP-kamera:
http://IP-Adresse/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
Bevegelsesregistreringen for HTTP utføres via port 
[&mdn=portnummer].
tftp://IP-Adresse/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
For TFTP befinner bevegelsesregistreringen seg på bildet. 
Ingen port må konfigureres.
Axis: http://IP-Adresse/jpg/image.jpg
Mobotix: http://IP-Adresse/record/current.jpg
Merk:
Du finner mer informasjon i installasjonshåndboken for hvert 
enkelt kamera.

2 Vis Klikk på knappen for å kontrollere om den angitte URLen og 
kommandoen er riktig. Kamerabildet vises om inndataene er 
riktige.

3 Konfigurer Når du klikker på denne knappen, vises konfigurasjonen for 
den valgte JPEG-enheten i et nettleservindu.

4 Navn: Skriv inn navnet på kameraet.

5 Maks antall bilder per 
sekund:

Her kan du klikke i avmerkingsboksen og velge antall bilder 
som skal vises per sekund. På denne måten kan du påvirke 
nettverksbelastningen når du ser direktebilder på kameraet.
Merk:
Maksimalt antall bilder som vises, er avhengig av 
kameratypen og de innstilte parametrene til kameraet (f.eks. 
oppløsning, kompresjonsinnstilling)

6 Brukernavn Logg deg på med brukernavn og passord hvis kameraet 
krever dette (f.eks. Mobotix-kamera for bank).

Passord:

7 Sensorkamera Bosch Recording Station kan styres når sensorikken 
aktiveres. Dette gjelder bare for IP-kameraer med 
bevegelsesregistrering. Klikk i avmerkingsboksen.

Port: Angi porten som kameraet sender bevegelsesinformasjonen 
til (avhengig av kameramodellen).
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Merk:
Ved konfigurering av JPEG IP-kameraer gjelder følgende begrensninger:
Begrensning av bildestørrelse og oppløsning:
– Ett enkelt JPEG-bilde må ikke overskride 100 kB. Maksimal bildestørrelse som kan vises, 

er 1 MB.
– Bildeoppløsningen må være i forholdet 4:3 (f.eks. 2048 x 1536).
– Den maksimale oppløsningen på det viste bildet er begrenset til 2048 x 1536.
Begrensning av opptaksinnstillinger:
– Summen av de overførte bildene fra IP-kameraer er begrenset til 900 bilder per sekund.
– Opptakshastigheten er begrenset til 50 Mbit/sekund (= 6,25 MB/sekund).

Kommando på: Angi kommandoen som kameraet sender når 
bevegelsesregistreringen er utløst (avhengig av 
kameramodellen).
Merk:
Du finner kommandoen i kameraets håndbok.

Kommando av: Angi kommandoen som kameraet sender når 
bevegelsesregistreringen er avsluttet (avhengig av 
kameramodellen).

8 OK Overfører inndataene.
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4.3 Konfigurere tidsplaner
Menyen Tidsplaner

Tidsplanene tilordnes den grafiske tidsplanleggeren ved hjelp av musepekeren. Du kan velge 
mellom åtte tidsplaner. Disse tidsplanene kan tilordnes til hver ukedag, hver helligdag og 
spesielle dager. Tidsplanene har ulike farger.

1 Ukedager
Spesielle dager
Helligdager

Klikk på den aktuelle kategorien.
Merk:
– I kategorien Spesielle dager kan hver dag i året velges.
– Kategorien Helligdager vises først etter at filen 

Holidays.xml med helligdager er lastet inn.

2 Tidsplaner Velg tidsplanen du ønsker å tilordne dagen til. Det kan bare 
tilordnes én tidsplan til perioden.

3 Grafisk tidsplanlegger Flytt musepekeren til den grafiske tidsplanleggeren.
Venstreklikk på ruten for å markere denne. Hold venstre 
musetast nede, og tegn opp en firkant for å merke et 
tidsområde. Alle de valgte rutene får fargen til den valgte 
tidsplanen. Du kan endre merkede ruter i den grafiske 
tidsplanleggeren ved å velge en annen tidsplan og overskrive 
ruten som allerede er merket.

4 Gi tidsplanen nytt 
navn

Her kan du endre navnet på tidsplanen. Velg en tidsplan, og 
klikk på knappen. Oppgi det nye navnet, og bekreft 
opplysningene med Enter-tasten.
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5 Helligdagsfil - Last inn Laster inn helligdagsfilen Holidays.xml. Helligdagsfilen 
inneholder helligdagene for hvert enkelt land. Helligdagsfilen 
kan redigeres, og den må stilles inn for hvert enkelt land.
I kategorien Helligdager klikker du så på Legg til og velger 
helligdager.

6 Overfør Overfører inndataene.
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4.4 Konfigurere opptaksinnstillinger
I disse dialogboksene kan du konfigurere opptaksinnstillingene for MPEG4-/H.264-IP-
kameraer og JPEG-IP-kameraer.

4.4.1 Konfigurere opptaksinnstillingene for MPEG4-/H.264 IP-kameraer
Menyen Opptaksinnstillinger > kategorien MPEG4/H.264 IP-kameraer

I denne dialogboksen kan du konfigurere opptaksinnstillingene for MPEG4-/H.264 IP-
kameraer.

1 Dag - Natt - Helg ... Alle de konfigurerte tidsplanene vises som kategorier.
Velg tidsplanen som innstillingene skal gjelde for.
Merk:
Bare de tidsplanene som ble konfigurert i menyen 
Tidsplaner, vises.

2 MPEG/H.264 IP-
kameraer

Klikk på kategorien. Alle MPEG4-/H.264-IP-kameraene vises 
i listefeltet under.

3 I kameraets listefelt Velg det kameraet du ønsker å angi innstillinger for.
Merk:
Det er mulig å velge flere kameraer.

4 Opptak før hendelse Angi innstillinger for opptak før hendelse.

Stream: Velg stream for MPEG4-/H.264-enheten (stream 1 eller 
stream 2).
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Lyd: Klikk i avmerkingsboksen hvis du også ønsker å ta opp lyd.
Merk:
Du kan bare ta opp lyd hvis det er merket av for Aktiver 
lydinngang under IP-kameraer og kodere > MPEG4/H.264 
IP-kameraer > Endre > Generelle innstillinger.

Tid før hendelse [sek]: Velg tid før hendelse for alarm- og bevegelsesopptak.
Merk:
Maksimal tid før hendelse er 1800 sekunder. Tid før 
hendelse er avhengig av opptakshastigheten på opptak før 
hendelse i MPEG4-/H.264-enheten. For hver tid før 
hendelse og hvert kamera kan det tas opp maksimalt 
3600 bilder. 

5 Alarmopptak Angi innstillinger for alarmopptak.

Stream: Velg stream for MPEG4-/H.264-enheten (stream 1 eller 
stream 2).

Lyd: Klikk i avmerkingsboksen hvis du også ønsker å ta opp lyd.

Tid etter alarm [sek]: Angi tid etter alarmen.
Merk:
Du kan maksimalt angi 999 sekunder. Standardinnstillingen 
er 0 sekunder.

6 Kontinuerlig opptak Angi innstillinger for kontinuerlig opptak.

Stream: Velg stream for MPEG4-/H.264-enheten (stream 1 eller 
stream 2).

Lyd: Klikk i avmerkingsboksen hvis du også ønsker å ta opp lyd.

7 Slett gamle data Aktiver avmerkingsboksen, slik at data slettes automatisk 
etter et bestemt antall dager.

Eldre enn [dager]: Angi antallet dager som dataene automatisk skal slettes 
etter.
Eksempel: Hvis du angir 3, blir dataene som er eldre enn 
tre dager, slettet automatisk.

Slett beskyttede data Avmerkingsboksen er aktivert: Beskyttede data slettes 
automatisk etter et bestemt antall dager.
Avmerkingsboksen er ikke aktivert: Beskyttede data slettes 
ikke automatisk.

8 Utvidet ... Klikk på knappen for å bearbeide alarmjobbene for det 
valgte kameraet.

9 Standardinnstillinger Klikk på knappen Standardinnstillinger for å hente frem 
standardinnstillingene.

10 Kopiere innstillinger til 
andre tidsplaner...

Kopierer alle kategoriene for den valgte tidsplanen, 
inkludert innstillingene for tidsplanen, til andre tidsplaner.
Klikk på knappen. Du får opp en dialogboks der du kan 
velge tidsplanene.

11 Overfør Overfører inndataene.
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4.4.2 Utvidede innstillinger for MPEG4/H.264 IP-kameraer
Menyen Opptaksinnstillinger > kategorien MPEG4/H.264 IP-kameraer > knappen Utvidet ...

I denne dialogboksen kan du endre innstillinger for alarmjobben.

1 Alarmjobber Listefeltet viser alle jobbene som vises med dette kameraet 
i listen over alarmopptak (i menyen Alarmbehandling).
Merk:
Alarmjobbene overføres til listefeltet når konfigurasjonen 
er lagret.

2 Tid før hendelse [sek]: Velg tid før hendelse for alarm- og bevegelsesopptak.
Merk:
Maksimal tid før hendelse er 1800 sekunder. Tid før 
hendelse er avhengig av opptakshastigheten på opptak før 
hendelse. For hver tid før hendelse og hvert kamera kan det 
tas opp maksimalt 3600 bilder. Eksempel: 1 bilde/sekund = 
1800 sekunder, 2 bilder/sekund = 1800 sekunder, 4 bilder/
sekund = 900 sekunder, 5 bilder/sekund = 720 sekunder 
osv.

3 Tid etter alarm [sek]: Angi tid etter alarmen.
Merk:
Angi innstillinger for bevegelsesopptak.

4 Lyd: Klikk i avmerkingsboksen hvis du også ønsker å ta opp lyd.
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4.4.3 Konfigurere opptaksinnstillingene for JPEG IP-kameraer
Menyen Opptaksinnstillinger > kategorien JPEG IP-kameraer

I denne dialogboksen kan du konfigurere opptaksinnstillingene for JPEG IP-kameraer.

1 Dag - Natt - Helg ... Alle de konfigurerte tidsplanene vises som kategorier.
Velg kategorien som innstillingene skal gjelde for.
Merk:
Bare de tidsplanene som ble konfigurert i menyen 
Tidsplaner, vises.

2 JPEG IP-kameraer Klikk på kategorien. Alle JPEG IP-kameraene vises i listefeltet 
under.

3 I kameraets listefelt Velg det kameraet du ønsker å angi innstillinger for.
Merk:
Det er mulig å velge flere kameraer.

4 Opptak før hendelse Angi innstillinger for opptak før hendelse.

Hastighet: Velg opptakshastighet.
Merk:
Den faktiske opptakshastigheten er avhengig av kameratypen 
og de innstilte parametrene på kameraet (f.eks. oppløsning, 
kompresjonsinnstilling). Den gjennomsnittlige innstillingen er 
på 4–6 bilder i sekundet.
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Tid før hendelse 
[sek]:

Velg tid før hendelse for alarm- og bevegelsesopptak.
Merk:
Maksimal tid før hendelse er 1800 sekunder. Tid før hendelse 
er avhengig av opptakshastigheten på opptak før hendelse. 
For hver tid før hendelse og hvert kamera kan det tas opp 
maksimalt 3600 bilder.
Eksempel: 1 bilde/sekund = 1800 sekunder, 2 bilder/sekund 
= 1800 sekunder, 4 bilder/sekund = 900 sekunder, 5 bilder/
sekund = 720 sekunder osv.

5 Alarmopptak Angi innstillinger for alarmopptak.

Hastighet: Velg opptakshastighet.
Merk:
Den faktiske opptakshastigheten er avhengig av kameratypen 
og de innstilte parametrene på kameraet (f.eks. oppløsning, 
kompresjonsinnstilling).

Tid etter alarm [sek]: Angi tid etter alarmen.
Merk:
Du kan maksimalt angi 999 sekunder. Standardinnstillingen 
er 0 sekunder.

6 Kontinuerlig opptak Angi innstillinger for kontinuerlig opptak.

Hastighet: Velg opptakshastighet.
Merk:
Den faktiske opptakshastigheten er avhengig av kameratypen 
og de innstilte parametrene på kameraet (f.eks. oppløsning, 
kompresjonsinnstilling).

7 Slett gamle data Aktiver avmerkingsboksen, slik at data slettes automatisk 
etter et bestemt antall dager.

Eldre enn [dager]: Angi antallet dager som dataene automatisk skal slettes etter.
Eksempel: Hvis du angir 3, blir dataene som er eldre enn tre 
dager, slettet automatisk.

Slett beskyttede data Avmerkingsboksen er aktivert: Beskyttede data slettes 
automatisk etter et bestemt antall dager.
Avmerkingsboksen er ikke aktivert: Beskyttede data slettes 
ikke automatisk.

8 Standardinnstillinger Klikk på knappen Standardinnstillinger for å hente frem 
standardinnstillingene.

9 Kopiere innstillinger 
til andre tidsplaner...

Kopierer alle kategoriene for den valgte tidsplanen, inkludert 
innstillingene for tidsplanen, til andre tidsplaner.
Klikk på knappen. Du får opp en dialogboks der du kan velge 
tidsplanene.

10 Overfør Overfører inndataene.



42 no | Standardkonfigurasjon Bosch Recording Station

- | V3 | 2012.12 Installasjonshåndbok Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.5 Konfigurere innganger og utganger
I disse dialogboksene kan du konfigurere inn- og utgangene.

4.5.1 Konfigurere alarmsimulering
Menyen Innganger og utganger > kategorien Alarmsimulering

I denne dialogboksen kan du konfigurere fire innganger for utløsing av brukeralarmer i 
brukergrensesnittet.

1 Alarmsimulering Klikk på kategorien.

2 Type Velg om en inngang skal aktiveres eller ikke.

Inngangen skal brukes til alarmsimulering.

Inngangen skal ikke brukes til alarmsimulering.

3 Navn Skriv inn navnet.

4 Overfør Overfører inndataene.
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4.5.2 Konfigurere virtuelle innganger
Menyen Innganger og utganger > kategorien Virtuelle innganger

De virtuelle inngangene er innganger som kan styres via grensesnittet på nettleseren eller via 
en programvare. De har samme funksjonalitet som de andre inngangene i systemet.
De virtuelle inngangene kan brukes til å utføre jobber, f.eks. ved alarmoverføring eller ekstern 
lagring. Du kan velge blant 32 virtuelle innganger.

Merk:
Du må ikke logge deg på for å få tilgang til grensesnittet for virtuelle innganger.

1 Virtuelle innganger Klikk på kategorien.

2 Type Velg om en virtuell inngang skal konfigureres eller 
ikke.

Inngangen skal brukes som virtuell inngang.

Inngangen skal ikke brukes som virtuell inngang.

3 Navn Skriv inn navnet.

4 Endre felt-ID Klikk på knappen. En dialogboks åpnes. Ved behov 
kan du endre betegnelsen på tilleggsdataene.

5 Overfør Overfører inndataene.
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4.5.3 Konfigurere minibanker
Menyen Innganger og utganger > kategorien Minibank

Maksimalt fire minibanker med to innganger hver kan kobles til Bosch Recording Station. 

1 Minibank Klikk på kategorien.

2 Grensesnitt: Velg grensesnitt.

3 Statusforespørsel [h]: Når denne tiden er gått, kontrollerer systemet 
regelmessig om det er gjennomført transaksjoner ved 
de tilkoblede minibankene. Oppgi tid i timer. Hvis 
tallet 2 angis, betyr det f.eks. at kontrollen 
gjennomføres hver 2. time. Hvis tallet 0 er oppgitt, blir 
det ikke gjennomført noen kontroll.
Merk:
Hvis systemet ikke mottar meldinger om 
transaksjoner, vil det genereres en feilmelding. Hvis 
det er feil på forbindelsen mellom Bosch Recording 
Station og minibanken, vil det også genereres en 
feilmelding.

4 Type Velg om en inngang skal konfigureres eller ikke.

Inngangen brukes.

Inngangen brukes ikke.
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Tilordning av innganger:
Inngang 1 + 2 = minibank 1 
Inngang 3 + 4 = minibank 2
Inngang 5 + 6 = minibank 3
Inngang 7 + 8 = minibank 4
Inngangene 1, 3, 5 og 7 aktiverer vanligvis 
portrettkameraet, og inngangene 2, 4, 6 og 8 aktiverer 
pengeuttakskameraet.

5 Navn Skriv inn navnet. Du velger selv hvilket navn du vil 
skrive inn.

6 Overfør Overfører inndataene.
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4.5.4 Konfigurere inngangskortleser
Menyen Innganger og utganger > kategorien Inngangskortleser

Maksimalt fire inngangskortlesere kan kobles til Bosch Recording Station. Hver 
inngangskortleser opptar én inngang. Antiskimming av inngangskortleseren er mulig.

Merk:
Merk: Bare tilkoblede inngangskortlesere skal konfigureres.

1 Inngangskortleser Klikk på kategorien.

2 Grensesnitt: Velg grensesnitt.

3 Type Velg om en inngang skal konfigureres eller ikke.

En inngangskortleser kobles til inngangen.

En inngangskortleser kobles ikke til inngangen.

4 Navn Skriv inn navnet. Du velger selv hvilket navn du vil 
skrive inn.

5 Skimmingbeskyttelse Denne funksjonen registrerer om det er montert 
fremmede deler på inngangskortleseren som gjør det 
mulig å lese data fra EC-kortet.
Merk:
– Når funksjonen aktiveres, er skimminginngangen 

tilgjengelig som trigger.
– Dagprotokollen protokollføres ved trigging.
– Hvis funksjonen Meld fra om feil i 

inngangskortleser også er aktivert, vises det en 
melding i brukergrensesnittet ved trigging.
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6 Tidsstyring - Installasjon Klikk på knappen for å angi tidsstyring. Du får opp en 
dialogboks der du kan definere inngangskortleserens 
grunninnstilling (åpen, automatisk, lukket) samt 
tidsplanen (se også Del 4.5.5 Konfigurere tidsstyring 
av inngangskortleser).

7 Sperrede bankkoder Du har mulighet til å sperre bestemte bankkoder. Det 
vil si at EC-kort med sperreindikatorer som er 
registrert her, ikke har adgang. Inngangskortleseren 
tillater ikke adgang. Inngangskortleserens 
grunninnstilling skal være stilt inn på: Automatisk 
inngangskortleser:

Legg til Angi bankkodene som skal sperres, i tekstfeltet, og 
klikk på knappen Legg til. Når du har angitt 
inndataene, overføres bankkodene til listefeltet.
Merk:
Du kan angi såkalte jokertegn (? eller *) i valgfri 
kombinasjon. 
Da betyr
?: Spørsmålstegnet symboliserer et valgfritt tegn eller 
ingen tegn.
*: Asterisken symboliserer en streng med valgfrie tegn 
(ett tegn eller flere) eller ingen tegn. (Unntak: Når * 
står alene, betyr det at alle bankkodene er sperret.)

Slett Velg posten du vil slette, i listefeltet, og klikk på 
knappen Slett. Bankkoden slettes fra listefeltet.

8 Meld fra om feil i 
inngangskortleser

Det vises en melding i brukergrensesnittet hvis det er 
feil i inngangskortleseren. Hvis funksjonen 
Skimmingbeskyttelse også er aktivert, vises det en 
melding for skimmingalarm.
Merk:
Dagprotokollen protokollføres ved trigging.

Ignorer landkode for EC-kort Evaluerer ikke kredittkortdataene som brukes for å 
skille mellom land. Adgang er mulig for kort med 
forskjellig landkode.

9 Overfør Overfører inndataene.
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4.5.5 Konfigurere tidsstyring av inngangskortleser
Menyen Innganger og utganger > kategorien Inngangskortleser > knappen Installasjon

Angi innstillingene for tidsstyringen.

1 Tidsstyrt 
inngangskortleser

Klikk i avmerkingsboksen.

2 Grunninnstilling: Klikk på pil ned i listefeltet, og velg hvilken grunninnstilling 
inngangskortleseren skal ha.

3 Under forrige punkt anga du grunninnstillingene for 
inngangskortleseren. Hvis du vil tidsbegrense 
grunninnstillingen, kan du aktivere én eller flere av 
egenskapene under grunninnstillingen.

Åpen 
inngangskortleser:

Alle har adgang.

Automatisk 
inngangskortleser:

Det er bare personer med EC-kort eller kredittkort som har 
adgang. Det er mulig å sperre EC-kort fra enkelte banker.

Lukket 
inngangskortleser:

Ingen har adgang.

4 Tidsplan: Velg tidsplan for tidsmessig begrensning (se også 
Del 4.3 Konfigurere tidsplaner).

5 OK Overfører inndataene.
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4.5.6 Konfigurere innganger for varslingssystemer
Menyen Innganger og utganger > kategorien VS-innganger

Ved seriell tilkobling til et varslingssystem kan det maksimalt defineres 32 innganger som 
utløser alarm i systemet når de aktiveres.
Til hver inngang er det som standard tilordnet linjestatuser som kan tilpasses til ulike 
prosjekter ved LSN-sentraler. I tillegg kan det tilordnes adresser til varslingssystemet for hver 
inngang.

1 VS-innganger Klikk på kategorien.

2 Tilkoblingsinnstillinger

Grensesnitt: Velg grensesnitt.

Baudrate: Velg baudrate.

Type: Velg type varslingssystem.

3 Type Klikk på pil ned i kolonnen, og velg inngangstype.

Inngangstypen, for eksempel overfall, er aktivert.

Inngangstypen er ikke aktivert.

Merk:
Som standard er det tilordnet bestemte linjestatuser 
til hver inngang. Denne tilordningen kan endres for 
LSN-sentralene.

4 Navn Skriv inn navnet.
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4.5.7 Tilordne linjestatuser for inngangene (ikke for Bosch G-serien)
Menyen Innganger og utganger > kategorien VS-innganger > området Linjestatus > knappen 
tilordne
(se også Del 4.5.6 Konfigurere innganger for varslingssystemer)

Tilordne et varslingssystems linjestatuser til inngangene.

Legge til linjestatuser

Fjerne linjestatuser:

5 Linjestatus - tilordne Klikk på knappen. Du får opp en dialogboks der du 
kan endre og vise standardtilordningen av 
linjestatusene (se også Del 4.5.7 Tilordne linjestatuser 
for inngangene (ikke for Bosch G-serien)).
Merk:
Bare mulig for LSN-sentraler.

6 Adresser - tilordne Klikk på knappen. Du får opp en dialogboks for 
tilordning av bestemte VS-adresser til inngangen (se 
også Del 4.5.8 Tilordne adresser for inngangene (ikke 
for Bosch G-serien) og Del 4.5.9 Tilordne adresser for 
inngangene (Bosch G-serien)).

7 Overfør Overfører inndataene.

1 Ikke valgte 
linjestatuser:

Velg linjestatusen.

2 << Legg til Klikk på knappen. Linjestatusen overføres til listefeltet Valgte 
linjestatuser:.

5 Lukk Lukker handlingen. Inndataene lagres.

3 Valgte linjestatuser: Velg linjestatusen.

4 >> Fjern Klikk på knappen. Linjestatusen fjernes fra listefeltet Valgte 
linjestatuser:.

5 Lukk Lukker handlingen. Inndataene lagres.
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4.5.8 Tilordne adresser for inngangene (ikke for Bosch G-serien)
Menyen Innganger og utganger > kategorien VS-innganger > området Adresser > knappen 
tilordne
(se også Del 4.5.6 Konfigurere innganger for varslingssystemer)

Tilordne adresser for et varslingssystem (ikke Bosch G-serien) til inngangene.

Legge til adresser

Fjerne adresser:

1 Gruppe:
Varsler:

Angi startadressen i inndatafeltene.

2 Gruppe:
Varsler:

Angi sluttadressen i inndatafeltene.

3 << Legg til Klikk på knappen. Adressene overføres til listefeltet Valgte 
adresser:.

6 Lukk Lukker handlingen. Inndataene lagres.

4 Valgte adresser: Velg adressene som du ønsker å fjerne. 

5 >> Fjern Klikk på knappen. Adressene fjernes fra listefeltet Valgte 
adresser:.

6 Lukk Lukker handlingen. Inndataene lagres.
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4.5.9 Tilordne adresser for inngangene (Bosch G-serien)
Menyen Innganger og utganger > kategorien VS-innganger > området Adresser > knappen 
tilordne 
(se også Del 4.5.6 Konfigurere innganger for varslingssystemer)

Tilordne adresser for et varslingssystem av typen Bosch G-serie til inngangene.

1 VS-adresser Klikk i avmerkingsboksene for VS-adressene som du vil 
tilordne til inngangen.

2 OK Overfører inndataene.
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4.5.10 Konfigurere POS-innganger
Menyen Innganger og utganger > kategorien POS-innganger

En POS-server (POS = point of sale) kobles til via IP-nettverket (LAN). IP-adressen til Bosch 
Recording Station må konfigureres i POS-serveren. Det kan velges mellom maksimalt 64 POS-
innganger på Bosch Recording Station. Hvis definerte transaksjoner på POS-posisjonene 
aktiveres, utføres automatisk bildeopptak.

1 POS-innganger Klikk på kategorien.

2 Portnummer: Angi portnummeret på Bosch Recording Station som 
mottar dataene som er sendt fra IP-serveren.
Merk:
Portnummeret i konfigurasjonen av Bosch Recording 
Station må stemme overens med portnummeret som 
er oppført i POS-serveren.

3 Datastruktur Viser hvordan datastrømmen som sendes fra POS-
serveren til Bosch Recording Station, er oppbygd. 
Maks. 10 datafelt kan brukes som skillekriterier. 
Maks. 100 tegn er mulig per datafelt.

4 Rediger ... Klikk på knappen. Det åpnes en dialogboks der du kan 
konfigurere datafelttypen og den tilhørende start- og 
sluttposisjonen i datastrømmen.
Merk:
Merk linjen som skal bearbeides, under Datastruktur.
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5 Aktiver inngang Klikk på pilen. Listen over de tilgjengelige datafeltene 
vises. Listen inneholder alle datafeltene som vises 
under Datastruktur.
Velg navnet på datafeltet, og angi en verdi i tekstfeltet 
nedenfor som utløser en bildeoppdatering i 
datastrømmen på POS-serveren. Flere verdier blir 
atskilt med semikolon.

6 Deaktiver inngang Klikk på pilen. Listen over de tilgjengelige datafeltene 
vises.
Velg navnet på datafeltet, og angi en verdi i tekstfeltet 
nedenfor som utløser en bildeoppdatering i 
datastrømmen til POS-serveren. Flere verdier blir 
atskilt med semikolon.

7 Datafelt med 
terminalnummerinformasjon:

Klikk på pilen. Listen over de tilgjengelige datafeltene 
vises.
Velg navnet på datafeltet som beskriver 
terminalnummeret (f.eks. kassenummer).

8 Type Velg om en inngang skal aktiveres eller ikke.

Inngangen skal brukes til å utløse bildeopptaket.

Inngangen skal ikke brukes til å utløse bildeopptaket.

9 Navn Plasser markøren i kolonnen, og angi navnet på 
inngangen.

10 Terminalnummer Angi terminalnummeret som er tilordnet POS-
inngangen på Bosch Recording Station.

11 Overfør Overfører inndataene.
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4.5.11 Konfigurere ATM/POS-innganger
Menyen Innganger og utganger > kategorien ATM/POS-innganger

 ATM/POS-Bridge brukes ved tilkobling av kassesystemer og minibanker. Det kan kobles til 
maksimalt åtte ATM/POS-Bridges med fire miniautomater hver, til Bosch Recording Station. 
Tilkoblingen utføres via IP-nettverket (LAN).

1 ATM/POS-innganger Klikk på kategorien.

2 Enheter: Velg riktig enhet.

3 IP-adresse: Angi IP-adressen for ATM/POS-Bridge.

4 Enhetsportnummer: Angi portnummeret for ATM/POS-Bridge.

5 Portnummer: Angi portnummeret til Bosch Recording Station.

6 Datastruktur: Viser hvordan datastrømmen som sendes fra ATM/
POS-Bridge til Bosch Recording Station, er oppbygd. 
Maks. 10 datafelt kan brukes som skillekriterier. 
Størrelsen på datastrømmen begrenses til 7 kB.
Merk:
Avmerkingsboksene gjør det mulig å aktivere hvert 
enkelt datafelt. Hvis ingen avmerkingsboks er aktivert, 
skrives hele datastrømmen til det første datafeltet.

7 Rediger ... Klikk på knappen. Det åpnes en dialogboks der du kan 
konfigurere datafelttypen og den tilhørende start- og 
sluttposisjonen i datastrømmen.
Merk:
Merk linjen som skal bearbeides, under 
Datastruktur:.
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8 Type Velg om en inngang skal aktiveres eller ikke.
Merk:
Inngang 1 = ATM/pos.enhet 1
Inngang 2 = ATM/pos.enhet 2
Inngang 3 = ATM/pos.enhet 3
Inngang 4 = ATM/pos.enhet 4

Inngangen skal brukes til å løse ut bildeopptaket.

Inngangen skal ikke brukes til å løse ut bildeopptaket.

9 Navn Plasser markøren i kolonnen, og angi navnet på 
inngangen.
Merk:

10 Overfør Overfører inndataene.
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4.5.12 Konfigurere I/U-modul
Menyen Innganger og utganger > kategorien I/U-moduler

Maksimalt åtte I/U-moduler kan kobles til Bosch Recording Station. Følgende I/U-moduler kan 
kobles til:
– ADAM-6017 (0 innganger, 2 releer)
– ADAM-6018 (0 innganger, 8 releer)
– ADAM-6022 (2 innganger, 2 releer)
– ADAM-6024 (2 innganger, 2 releer)
– ADAM-6050 (12 innganger, 6 releer)
– ADAM-6050-W (12 innganger, 6 releer)
– ADAM-6051 (12 innganger, 2 releer)
– ADAM-6051-W (12 innganger, 2 releer)
– ADAM-6052 (8 innganger, 8 releer)
– ADAM-6055 (18 innganger, 0 releer)
– ADAM-6060 (6 innganger, 6 releer)
– ADAM-6060-W (6 innganger, 6 releer)
– ADAM-6066 (6 innganger, 6 releer)

1 I/U-moduler Klikk på kategorien.

2 Enheter: Velg I/U-modulen.

3 IP-adresse: Angi IP-adressen til I/U-modulen.

4 Enhetstype: Velg typen.

5 Type Velg om en inngang skal aktiveres eller ikke.

Inngangen skal brukes til å utløse bildeopptaket.

Inngangen skal ikke brukes til å utløse bildeopptaket.
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6 Navn Angi navnet på inngangen.

7 Type Velg om en inngang skal aktiveres eller ikke.

Releet skal brukes til å utløse bildeopptaket.

Releet skal ikke brukes til å utløse bildeopptaket.

8 Navn Angi navnet på releet.

9 Overfør Overfører inndataene.
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4.6 Konfigurere alarmbehandling
Menyen Alarmbehandling

I denne dialogboksen kan du definere såkalte jobber for hver enkelt tidsplan. Med jobber 
menes handlinger som startes av innganger og kameraer med bevegelsesregistrering eller 
referansebildesammenligning.
Følgende handlinger er mulige:
– start av alarmopptak
– styring av en reléutgang
– Styring av maks. fire domekameraer og dreibare kameraer
– E-postrapportering

1 Jobb

Legg til Legger til en ny jobb. Navnet på den nye jobben nummereres 
fortløpende og kan endres.

Fjern Fjerner en jobb. Merk jobben.

Gi nytt navn Du kan endre jobbens navn. Merk jobben.

2 Trigger I listefeltet velger du inngangene eller kameraene med 
bevegelsesregistrering eller referansebildesammenligning 
som må aktiveres for at jobben kan startes.
Som triggere vises:
– alle typer innganger
– JPEG-IP-kameraer og MPEG4/H.264-IP-kameraer med 

bevegelsesregistrering/referansebildesammenligning
– skimmingbeskyttelse av inngangskortleseren
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Og Alle valgte innganger og kameraer med 
bevegelsesregistrering må aktiveres for at jobben skal kunne 
startes.

Eller Bare én inngang eller ett kamera må aktiveres for at jobben 
skal kunne startes.

3 Dag - Natt - Helg Velg tidsplanen. Jobben tilordnes til denne tidsplanen.
Merk:
Bare de tidsplanene som ble konfigurert i menyen 
Tidsplaner, vises.
Merk:
Med knappen Kopiere innstillinger til andre tidsplaner... kan 
du raskt kopiere jobber til andre tidsplaner.

4 Liste over 
alarmopptak

Inngangene eller kameraene som er valgt under Trigger, 
utløser et alarmopptak for kameraene på listen.

Rediger ... Klikk på knappen. En dialogboks åpnes. Velg kameraet som 
skal ta opp et alarmopptak.

Beskytt alarmopptak Klikk i avmerkingsboksen. Alarmopptakene beskyttes mot å 
bli overskrevet (det gjelder også bildene fra tiden før 
alarmen).
Merk:
Beskyttede data slettes bare automatisk etter et visst antall 
dager når alternativene Slett gamle data og Slett beskyttede 
data er aktivert i menyen Opptaksinnstillinger. Du kan 
dessuten slette dataene manuelt i brukergrensesnittet.

5 Reléstyring Angi hvilket relé som skal styres.

Aktiver Aktiverer releet som skal styres.

Relé: Velg releet som skal styres.

Handling: Velg releets virkemåte.
Releenes virkemåte:
– Hendelsesstart: Releet aktiveres i ett sekund når 

hendelsen starter.
– Hendelsesslutt: Releet aktiveres i ett sekund når 

hendelsen avsluttes.
– Følg hendelse: Releet aktiveres når hendelsen starter, 

og er aktivert under hele hendelsen. Når hendelsen 
avsluttes, får det tilbake sin opprinnelige status.

– Følg opptak: Releet aktiveres når hendelsen starter, og 
det får tilbake sin opprinnelige status først når 
alarmopptaket er avsluttet (inkl. tiden etter alarmen).
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6 Styring av 
domekamera

En jobb kan maks. styre 4 domekameraer og dreibare 
kameraer.
Klikk i avmerkingsboksen for linjen. Velg deretter kameraet 
som skal styres, samt en lagret posisjon eller en kommando i 
listefeltene.
Merk:
Det er bare mulig å styre forskjellige domekameraer og 
dreibare kameraer.
Du må konfigurere de lagrede posisjonene og kommandoene 
under IP-kameraer og kodere > Legg til / Endre kamera > 
Innstillinger for domekamera.

7 E-postrapportering Når en jobb er trigget, kan en rapport sendes via e-post.

Aktiver Aktiverer e-postrapportering.

Mottaker: Angi mottakerens e-postadresse.
Merk:
Bruk semikolon som skille mellom flere e-postadresser.

Konfigurer e-post ... Når du klikker på denne knappen, åpnes 
installasjonsveiviseren for e-postserveren. Her angir du 
navnet på avsenderen, e-postadressen, brukernavnet osv.

8 Kopiere innstillinger 
til andre tidsplaner...

Kopierer den valgte jobben inkludert innstillingene for jobben 
til andre tidsplaner.
Velg en jobb, og klikk på knappen. Du får opp en dialogboks 
der du kan velge tidsplanene.

9 Overfør Overfører inndataene.
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4.7 Konfigurere installasjon av e-postserver
Menyen Alarmbehandling > knappen Konfigurer e-post ...
eller
Menyen Videresending av feil og SNMP > knappen E-postserver

E-post kan sendes med eller uten pålogging til en SMTP-server.

Merk:
– Legge til en e-postmottaker ved alarmbehandling, se Del 4.6 Konfigurere alarmbehandling
– Legge til en e-postmottaker ved videresending av feil, se Del 4.14.1 Legge til en mottaker /

endre mottakerdata

1 Navn på avsender: Angi navnet på avsenderen. Navnet vises som avsendernavn 
hos mottakeren av e-posten.

2 E-postadresse: Angi avsenderens e-postadresse.

3 SMTP-server: Oppgi navn eller IP-adresse til SMTP-serveren (e-postserver).

4 SMTP-port: Angi nummeret på SMTP-porten (standardverdi = 25).

5 Med pålogging til 
SMTP-server

E-posten blir kun sendt hvis avsenderen har rettighetene til 
dette. SMTP-serveren kontrollerer avsenderens rettigheter.

6 Brukernavn Angi brukernavnet for pålogging på SMTP-serveren.

7 Passord: Angi passordet for pålogging på SMTP-serveren.

8 Lagre Overfører inndataene.
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4.8 Konfigurere eksterne stasjoner
Menyen Eksterne stasjoner

I denne dialogboksen kan du angi eksterne stasjoner for din egen arbeidsstasjon (lokal 
datamaskin), slik at den eksterne stasjonen kan kobles til når du fortsetter konfigurasjonen.

1 Lokale innstillinger Angi innstillingene nedenfor for arbeidsstasjonen.

Modem/ISDN: Velg modemet eller ISDN-kortet.
Merk:
Et RAS-kompatibelt modem må være koblet til, og en RAS-
tjeneste må være installert for at du skal kunne foreta en 
konfigurasjon.

Antall B-kanaler: Angi antall B-kanaler.

Ta imot innkommende 
anrop (for 
standardbrukere).

Standardbrukere kan ta imot innkommende anrop.

Passord... Inntasting av passord for pålogging på ekstern stasjon.

Info ... Hvis et RAS-kompatibelt modem ikke er koblet til, eller hvis 
en RAS-tjeneste ikke er installert, vises et 
informasjonssymbol og en knapp med tilleggsinformasjon.

2 Eksterne stasjoner Nye eksterne stasjoner kan opprettes her. Eksisterende 
eksterne stasjoner vises allerede i listen.
Merk: I listefeltet vises også kolonnen Smal båndbredde hvis 
dette er konfigurert på de eksterne stasjonene.

Ny Legg til en ny ekstern stasjon. Angi opplysningene i 
dialogboksen som åpnes.
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Rediger Her kan du endre informasjon om eksterne stasjoner som 
allerede finnes.
Velg den eksterne stasjonen nederst i dialogboksen, og klikk 
på knappen.

Slett Sletter forbindelsen til en ekstern stasjon.
Velg de eksterne stasjonene du ønsker å slette, i oversikten 
nederst i dialogboksen, og klikk på knappen.

3 Overfør Overfører inndataene.
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4.9 Konfigurere alarmoverføring
Menyen Alarmoverføring

I denne dialogboksen kan du definere såkalte jobber for alarmoverføringer. Med jobber menes 
handlinger som startes av innganger og kameraer med bevegelsesregistrering eller 
referansebildesammenligning.
I en alarmsituasjon opprettes det en forbindelse fra stasjonen der alarmen utløses, til en 
konfigurert ekstern stasjon.

1 Jobb

Legg til Legger til en ny jobb. Navnet på den nye jobben nummereres 
fortløpende og kan endres.

Fjern Fjerner en jobb. Merk jobben.

Gi nytt navn Du kan endre jobbens navn. Merk jobben.

2 Trigger I listefeltet velger du inngangene eller kameraene med 
bevegelsesregistrering eller referansebildesammenligning 
som må aktiveres for at jobben kan startes.
Som triggere vises:
– alle typer innganger
– JPEG-IP-kameraer og MPEG4/H.264-IP-kameraer med 

bevegelsesregistrering/referansebildesammenligning
– skimmingbeskyttelse av inngangskortleseren
Merk:
Triggere for kameraer med bevegelsesregistrering vises først 
når kameraene er blitt konfigurert (se Del 4.2.6 Konfigurere 
JPEG IP-kameraer og Del 4.2.3 Konfigurere MPEG4/H.264 IP-
kameraet
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Merk: Det er mulig å anrope flere eksterne stasjoner samtidig for én og samme hendelse. Hvis 
du ønsker dette, må du opprette flere jobber.

Og Alle valgte innganger og kameraer med 
bevegelsesregistrering må aktiveres for at jobben skal kunne 
startes.

Eller Bare én inngang eller ett kamera må aktiveres for at jobben 
skal kunne startes.

3 Dag - Natt - Helg Velg tidsplanen. Jobben tilordnes til denne tidsplanen.
Merk: Bare de tidsplanene som ble konfigurert i menyen 
Tidsplaner, vises.

4 Rettighetsnivå Velg rettighetsnivå.
Merk: Navnet på rettighetsnivået og passordet for 
forbindelsen må være det samme for den lokale stasjonen og 
den eksterne stasjonen som alarmen overføres til. De enkelte 
rettighetsnivåene, f.eks. for kameraer, releer osv., kan være 
forskjellige. Når du logger deg på den eksterne stasjonen, får 
du de rettighetsnivåene som gjelder for den eksterne 
stasjonen.
I menyen Rettighetsnivåer aktiverer du rettigheten til 
alarmoverføring.

5 Kameraer Velg de kameraene som skal overføre bilder til den eksterne 
stasjonen.

6 Eksterne stasjoner: Listefeltet inneholder alle eksterne stasjoner som er 
registrert i systemet.
Velg en ekstern stasjon og eventuelt én eller flere alternative 
eksterne stasjoner som alarmen skal overføres til, og klikk på 

. Den eksterne stasjonen overføres til listefeltet 
Alarmmottaker.

7 Alarmmottaker Listefeltet inneholder de eksterne stasjonene som alarmene 
skal overføres til.
Merk: Den eksterne stasjonen som står øverst i listen, 
anropes først, deretter anropes stasjonene i den rekkefølgen 
de har i listen. Det betyr at de eksterne stasjonene som skal 
velges først, må stå øverst i listen. Alternative eksterne 
stasjoner som velges når det ikke kan opprettes noen 
forbindelse med den første eksterne stasjonen, står 

nedenfor. Angi rekkefølgen med knappene  og .

8 Forbindelsen kan bare 
avsluttes av brukeren 
av mottakersystemet

Klikk i avmerkingsboksen hvis du vil at forbindelsen bare skal 
kunne avsluttes av brukeren i mottakersystemet.
Ellers varer forbindelsen like lenge som hendelsen.

9 Kopiere innstillinger 
til andre tidsplaner...

Kopierer den valgte jobben inkludert innstillingene for jobben 
til andre tidsplaner.
Velg en jobb, og klikk på knappen. Du får opp en dialogboks 
der du kan velge tidsplanene.

10 Overfør Overfører inndataene.
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4.10 Konfigurere tidsstyrt ekstern lagring
Menyen Tidsstyrt ekstern lagring

I denne dialogboksen kan du angi såkalte jobber for tidsstyrt ekstern lagring.

1 Jobb

Legg til Legger til en ny jobb. Navnet på den nye jobben nummereres 
fortløpende og kan endres.

Kopier Kopierer en eksisterende jobb. Merk jobben.

Fjern Fjerner en jobb. Merk jobben.

Gi nytt navn Du kan endre jobbens navn. Merk jobben. Navnet må ikke 
inneholde spesialtegn.

2 Kameraer Velg de kameraene der bildene lagres.

3 Ekstern lagring Det er mulig å lagre maks. 160 GB eksternt per dag via et 
nettverk på 1 gigabit.
Følgende forutsetninger må følges ved ekstern lagring:
– Maks. 16 kameraer vises i direktemodus.
– Ingen søk i databasen.
– Ingen avspilling av registrerte bilder.

Antall dager som skal 
lagres eksternt (dager 
i fortiden):

Angi antall dager i fortiden som skal lagres eksternt.
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Eksempler på tidsstyrt ekstern lagring
Eksemplene skal vise tidsrommet for ekstern lagring av bildene.

Eksempel 1:

Tilhørende tidsrom for ekstern lagring:

Eksempel 2:

Tilhørende tidsrom for ekstern lagring:

Lagre gjeldende dag 
eksternt

Klikk i avmerkingsboksen hvis du vil lagre den gjeldende 
dagen eksternt.
Merk:
Det er bare bilder som er tatt opp før jobben utføres, som 
lagres eksternt. Bilder som ikke er lagret, lagres ikke 
eksternt.

4 Dag og klokkeslett Velg dager for ekstern lagring.

Klokkeslett: Angi klokkeslettet for den eksterne lagringen.

5 Målstasjon Velg ønsket målstasjon.

Oppdater Åpner et dialogfelt for valg av målbane.

Ny nettverksstasjon Legger til en ny nettverksstasjon.

Nettverksstasjon 
koble fra

Fjerner en nettverksstasjon.

6 Overfør Overfører inndataene.

Antall dager som skal lagres eksternt (dager i fortiden):
Lagre gjeldende dag eksternt
Søndag

Klokkeslett: 11:00:00 (= start på ekstern lagring)

Torsdag Fredag Lørdag Søndag
00:00:00 11:00:00 Start på ekstern lagring

Varighet på ekstern lagring

Tidsrom for ekstern lagring av 
bildene

Ekstern lagring slutter, og 
eksternt lagrede data slutter

Antall dager som skal lagres eksternt (dager i fortiden):
Lagre gjeldende dag eksternt
Søndag

Klokkeslett: 11:00:00 (= start på ekstern lagring)

Torsdag Fredag Lørdag Søndag
00:00:00 11:00:00 Start på ekstern lagring

Varighet på ekstern lagring

Slutt på ekstern lagring

Tidsrom for ekstern lagring av bildene Slutt på eksternt lagrede data
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4.11 Opprette rettighetsnivåer
Menyen Rettighetsnivåer

Hvis du har administratorrettigheter, kan du opprette forskjellige rettighetsgrupper i denne 
menyen. Ved å bruke såkalte rettighetsnivåer kan du angi hva brukeren har lov til å gjøre i 
systemet.

1 Ny Oppretter et nytt rettighetsnivå.
Klikk på knappen, og angi navnet i inndatafeltet.
Merk:
– Rettighetsnivået Administrator har alle rettigheter.
– En bruker av rettighetsnivået Utvidet kan bare opprette 

brukere som har færre eller samme rettigheter som en 
bruker med rettighetsnivået Vanlig.

2 Slett Sletter et eksisterende rettighetsnivå.

3 Passord for 
forbindelse

Når du har klikket på knappen, åpnes en dialogboks. Angi 
passordet for forbindelse.
Merk:
For at forbindelsen skal kunne opprettes, må passordet for 
forbindelsen stemme overens med passordet for den 
eksterne stasjonen.

4 Velg brukergruppe ... En dialogboks åpnes. Velg en av brukergruppene til LDAP-
serveren.
Når valget er bekreftet, skal denne brukergruppen (i LDAP-
serveren) tilordnes rettighetsnivået i Bosch Recording 
Station.
Se også Del 4.11.1 Velge en brukergruppe for en LDAP-server.
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5 Klikk i avmerkingsboksene for de elementene (kamera, relé) 
som brukeren med dette rettighetsnivået skal ha tilgang til. 
For domekameraer og dreibare kameraer vises det en ekstra 
kolonne med avmerkingsbokser.
Merk:
Det er mulig å velge flere elementer. Klikk i en 
avmerkingsboks. Alle avmerkingsboksene i den aktuelle 
kolonnen blir aktivert eller ikke aktivert.
Avmerkingsboksene foran elementene angir følgende:

: I direktemodus vises bare kameraer og releer med 
aktiverte avmerkingsbokser.

: I direktemodus kan brukeren bare styre domekameraer 
og dreibare kameraer med aktiverte avmerkingsbokser.
Merk:
Bosch Recording Station tilbyr bare IP-kameraer som allerede 
er konfigurert. Hvis det legges til nye kameraer, må tilgangen 
konfigureres i etterkant for alle brukere med 
tilgangsrettigheter.

6 Velg tilgangsrettighetene for rettighetsnivået ved å klikke i 
disse avmerkingsboksene.
Merk:
Det er mulig å velge flere elementer. Klikk i en 
avmerkingsboks. Alle avmerkingsboksene i den aktuelle 
kolonnen blir aktivert eller ikke aktivert.
Hvis avmerkingsboksene er aktivert, betyr dette følgende:

: I avspillingsmodus vises bare kameraer med aktiverte 
avmerkingsbokser.

: Du kan søke etter, vise, bruke, kopiere og skrive ut 
lagrede bilder med tilleggsdata (f.eks. dato, klokkeslett og 
minibankdata).

: Du kan slette lagrede bilder på kameraene.

7 Konfigurasjon Fastsett hvilken funksjon i konfigurasjonen av Bosch 
Recording Station som kan utføres av brukeren med dette 
rettighetsnivået. Aktiver avmerkingsboksen før hver funksjon.

8 Lagre video eksternt Brukere med dette rettighetsnivået kan lagre videobilder 
eksternt.
Merk:
Ekstern lagring av videobilder kan ikke deaktiveres for de tre 
forhåndsdefinerte rettighetsnivåene.

9 Overfør Overfører inndataene.
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4.11.1 Velge en brukergruppe for en LDAP-server
Menyen Rettighetsnivåer > knappen Velg brukergruppe ...
Bruken av LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) gjør at flere Bosch Recording 
Stations i nettverk, f.eks. brukergrupper, brukere, passord osv. kan hentes fram av en server 
for å kunne bruke dette i én eller flere Bosch Recording Stations.
Fordel:
– Det er ikke nødvendig å konfigurere alle nettverksbrukere på Bosch Recording Station, 

men brukerne må derimot bare konfigureres én gang på LDAP-serveren.
– Det er enkelt å skifte rettighetsnivå for en bruker. Dette gjør du ved å endre 

gruppetilhørigheten til brukeren. Dette kan bare gjøres på LDAP-serveren.
– Hvis du vil legge til nye brukere eller slette gamle brukere, må dette alltid gjøres på LDAP-

serveren.
– Det er også mulig å velge lokale brukere. Disse må fremdeles opprettes i de enkelte 

systemene.
Før du kan angi innstillingene nedenfor, må de enkelte gruppene og medlemmene i disse 
gruppene opprettes på LDAP-serveren. I Bosch Recording Station tilordnes da disse gruppene 
til rettighetsnivåene. Som regel er det IT-administratoren som konfigurerer LDAP-serveren, 
ikke administratoren for Bosch Recording Station.
Be IT-administratoren om å hjelpe deg med å definere innstillingene nedenfor.

Merk:
Angi alle baner så nøyaktig som mulig. Dermed forkortes søketiden på LDAP-serveren. 
Søketiden er avhengig av størrelsen på databasen og kan ta flere minutter.
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Innstillinger for LDAP-
serveren

1 LDAP-server*: Navn eller IP-adresse for LDAP-serveren.

2 Port*: Portnummer for LDAP-serveren. (Standard: ikke kryptert = 
389, kryptert = 636)

3 Aktiver kryptering For overføring av krypterte data.

4 LDAP-basis for 
bruker*:

Unikt navn (DN = distinguished name) på LDAP-banen som 
søker etter brukeren.
Eksempel: 
Kontakt IT-administratoren for å få et unikt navn (DN) for 
LDAP-basen.
Du kan for eksempel få følgende DN:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Filter for bruker*: Filter for søk etter unikt brukernavn.
Kontakt IT-administratoren for å få filteret du trenger for å 
finne en bruker med bruker-IDen xy på LDAP-serveren.
For brukeren xy kan du for eksempel få dette filteret:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
Bytt ut xy med %username%, og angi filteret.

6 LDAP-basis for 
grupper*:

Unikt navn på LDAP-banen der søket etter grupper skal 
utføres.

7 Filter for søk etter 
gruppemedlemmer*:

Filter for søk etter gruppemedlemmer.
Eksempel:
Kontakt IT-administratoren for å få filteret du trenger for å 
finne brukeren xy med DN (f.eks. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) på 
LDAP-serveren. 
Du kan for eksempel få følgende bane:
(&(objectclass=group)(member=DN).
Bytt ut DN med %usernameDN%, og angi banen.

Proxy-bruker

8 Brukernavn (DN)*: Unikt navn på proxy-bruker.

9 Passord*: Passord for proxy-bruker.

10 Test Tester om proxy-brukeren har tilgang til LDAP-serveren.

Test av brukernes 
rettigheter og 
gruppetilhørighet

11 Brukernavn Brukerens påloggings-ID, f.eks. userB. Her skal du ikke angi 
DN.

12 Passord: Passord for brukeren.

13 Test Tester om bruker-IDen og passordet er riktig.

14 Gruppe (DN): Unikt navn på gruppen. Du må angi denne innstillingen for å 
kunne kontrollere brukerens gruppetilhørighet.

15 Test Tester brukerens gruppetilhørighet.

Valg av brukergruppe
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16 Filter for grupper: Filter for å finne brukergruppen.
Kontakt IT-administratoren for å få filteret du trenger for å 
finne brukergruppen på LDAP-serveren.
Du kan for eksempel få følgende filter:
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Angi filteret.

17 Søk etter 
brukergrupper

Når du klikker på dette alternativet, søker LDAP-serveren 
etter brukergrupper som brukeren er medlem av.

18 Eksisterende 
brukergruppe:

Brukergruppene vises i listefeltet. Velg brukergruppen.

19 OK Brukergruppen overføres til menyen Rettighetsnivåer.
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4.12 Konfigurere bruker
Menyen Bruker

Det er bare påloggede brukere som kan utføre handlinger i systemet. På denne måten 
beskyttes tilgangen til systemkomponentene og -dataene. Hver enkelt bruker får det 
rettighetsnivået som er nødvendig for at han skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine i 
systemet (se også Del 4.11 Opprette rettighetsnivåer).
Vær oppmerksom på følgende:
– Det er ingen øvre grense for hvor mange brukere som kan opprettes.
– Brukerpassordet gjelder bare når en lokal bruker logger seg på.
– Det er bare administratorer som kan tilordne rettigheten Administrator.

MERKNAD! 
Tilgangen til rettighetsnivået Administrator skal alltid beskyttes med et passord. Forsikre deg 
om at det bare er personer som er ansvarlige for dette systemet, som kjenner til passordet.

1 Ny Oppretter en ny bruker.
Klikk på Ny, og angi et brukernavn i inndatafeltet Navn:.

2 Slett Sletter et eksisterende brukernavn.
Velg brukernavnet du vil slette, i oversikten nederst i 
dialogboksen, og klikk på Slett.

3 Navn: Navn på brukeren. Her kan du angi et nytt brukernavn, eller 
du kan endre et som allerede finnes.

4 Passord Klikk på knappen Passord, og angi et passord for brukeren. 
Bekreft inndataene.

5 Rettighetsnivå: Klikk på pil ned i listefeltet, og velg et rettighetsnivå for 
brukeren.
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6 Fire-øyne-prinsippet Aktiver denne funksjonen hvis en bruker bare har lov til å 
logge seg på systemet sammen med en annen bruker.

7 Overfør Overfører inndataene.
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4.13 Konfigurere sikkerhets- og nettverksinnstillinger
Menyen Sikkerhet og nettverk

I denne dialogboksen kan du angi sikkerhetsinnstillinger, f.eks. nettlesertilgang og kryptering 
ved nettverksforbindelser.

1 Sikkerhetsinnstillinge
r

Nettlesertilgang uten 
pålogging er tillatt

Klikk i avmerkingsboksen hvis det skal være mulig å ha tilgang 
via nettleseren (uten pålogging).
Merk:
Funksjonen gjelder ikke for standard pålogginger, bare for 
HTTP-pålogginger som du selv har definert.

Autorisert bruker: Velg brukeren som har rettigheter for tilgangen, i listefeltet.

Alle rettighetsnivåene 
har rettigheter til å 
avslutte 
videosystemet.

Klikk i avmerkingsboksen hvis alle brukerne skal få rettigheter 
til å avslutte systemet.
Merk: I standardinnstillingen er det bare administratoren 
som har lov til å avslutte systemet.

Tillat ekstern 
konfigurasjon

Tillater ekstern konfigurasjon av Bosch Recording Station. 
Klikk i avmerkingsboksen.

2 Nettverksadapter: Velg nettverksadapteren.

3 Overføringshastighet

Begrens 
overføringshastighete
n

Klikk i avmerkingsboksen hvis du vil begrense 
overføringshastigheten.

Sendehastighet: Velger senderhastighet for forbindelsene mellom Bosch 
Recording Station og Bosch Recording Station og nettleser.
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Mottaksrate: Velg mottakshastighet.

4 UDP-tunnel (for 
brannmuromgivelser)

Oppretter en nettverksforbindelse mellom datamaskinene og 
Bosch Recording Stations via én port.

Aktiver UDP-tunnel Klikk i avmerkingsboksen hvis du vil opprette en 
nettverksforbindelse mellom datamaskiner og flere Bosch 
Recording Station via en fast port.

Portnummer: Angi et portnummer som ikke er i bruk i nettverket. 
Portnummeret for Bosch Recording Station-opptakeren og 
for Bosch Recording Station-mottakeren må være det samme.
Merk:
Denne porten må aktiveres i nettverket. Datamaskinens 
Windows-brannmur må være deaktivert.

Aktiver kryptering for 
overføring

Klikk i avmerkingsboksen hvis du vil at dataene skal krypteres 
før de overføres. 

Hemmelig setning: Oppgi en hemmelig setning med minst 10 tegn. Den 
hemmelige setningen må være den samme på begge 
datamaskinene.

5 Overfør Overfører inndataene.
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4.14 Konfigurere videresending av feil
Menyen Videresending av feil og SNMP

Hvis det oppstår feil, er det mulig å informere f.eks. eksterne stasjoner om feilen. Det kan 
gjøres via nettverket (= net send), en SMS, en e-post eller en satsvis fil. Videresendingen av 
feil gjelder også for feilreleet.

1 Rapportering Her kan du angi stasjonene som skal informeres ved feil.

Legg til En dialogboks åpnes. Det kan legges til en ny mottaker som 
vil bli informert, i tilfelle feil oppstår.
Merk: Datamaskinnavnet må ikke inneholde spesialtegn. 
Meldingstjenesten hos mottakeren må være startet.

Endre En dialogboks åpnes. Her kan du endre informasjon om 
eksisterende mottakere.
Velg mottakeren i oversikten, og klikk på knappen.

Fjern Her kan du fjerne en eksisterende mottaker fra 
rapporteringslisten.
Velg mottakeren i oversikten, og klikk på knappen.

Test Tester forbindelsen til mottakeren.
Velg mottakeren i oversikten, og klikk på knappen.

2 Innstillinger Her kan du angi innstillingene for e-postserveren og SMS-
tjenesten.

E-postserver Når du klikker på denne knappen, åpnes 
installasjonsveiviseren for e-postserveren. Her angir du 
navnet på avsenderen, e-postadressen, brukernavnet osv.
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Følgende hendelser fører til at feilen videresendes:
– Kameraet mangler videosignal.
– Kan ikke opprette eller skrive dagprotokoll.
– Databaseserveren kan ikke registrere bildene.
– Det er ikke mulig å starte databaseserveren.
– Feil på harddisken: Stasjonen X er deaktivert, alle stasjoner X er deaktivert.
– Harddisken er full (beskyttede data).
– Interne databasefeil.
– Enheten kan ikke startes.
– Feil ved tidsstyrt ekstern lagring.
– Sammenligning av referansebilder ikke utført

SMS-tjeneste Når du klikker på denne knappen, åpnes konfigurasjonen for 
SMS-tjenesten. Angi utvalgsparametere og modem, 
sendealternativer osv. i SMS-konfigurasjonen.

3 Feilrelé Velg releet som utløser en videresending av feil.

4 SNMP Bosch Recording Station sender statusmeldinger for 
kameraer, releer, innganger og databasen til en SNMP-
mottaker via SNMP (Simple Network Management Protocol).
Se også Del 4.15.1 MIB-liste for SNMP og 
Del 4.15.2 Rapportering via SNMP
Merk:
Sending av meldinger via releer, innganger og database kan 
aktiveres og deaktiveres. Kamerameldinger kan ikke 
deaktiveres.

Mottaker 1: IP-adresse eller datamaskinnavn til 1. mottaker.

Mottaker 2: IP-adresse eller datamaskinnavn til 2. mottaker.

SNMP GET Port: Via dette portnummeret kan status for innganger, releer og 
kameraer innhentes.

Statusmelding: Viser statuser som utløser en SNMP-melding. Kryss av i 
ønsket avmerkingsboks for å aktivere.

5 Overfør Overfører inndataene.
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4.14.1 Legge til en mottaker / endre mottakerdata
Menyen Videresending av feil og SNMP > knappen Legg til eller knappen Endre
Her angir du mottakeren som skal informeres, hvis det oppstår feil.

Informere via nettverket:

Informere på e-post:

Informere på SMS:

Informere via satsvis fil:

Overføringstype: Velg overføringstypen Nettverk (= net send).

Datamaskinnavn/IP-
adresse

Angi mottakerens IP-adresse eller datamaskinnavn.
Merk:
Datamaskinnavnet må ikke inneholde spesialtegn. 
Meldingstjenesten hos mottakeren må være startet.

OK Overfører inndataene.

Overføringstype: Velg overføringstypen E-post.

E-postadresse Angi mottakerens e-postadresse.

OK Overfører inndataene.

Overføringstype: Velg overføringstypen SMS.

Telefonnummer Angi mottakerens telefonnummer.

OK Overfører inndataene.

Overføringstype: Velg overføringstypen Satsvis fil.

Satsvis fil Angi filnavnet eller klikk på knappen ved siden av, og velg fil.

OK Overfører inndataene.
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4.15 Konfigurere alternativer
Menyen Alternativer

I denne dialogboksen kan du foreta valgfrie innstillinger, f.eks. automatisk frakobling, 
øyeblikkelig avspilling og akustiske signaler.

1 Konfigurasjonsdata

Last inn Du kan laste inn en ny konfigurasjon. Den nye 
konfigurasjonen overskriver den forrige.

Lagre Du kan lagre konfigurasjonen på en nettverksstasjon eller et 
lagringsmedium.
Merk:
Av sikkerhetsmessige årsaker bør konfigurasjonen alltid 
lagres på et eksternt lagringsmedium.

2 Språk Velg språket for Bosch Recording Station. Endringer trer i 
kraft når Bosch Recording Station er startet på nytt.

3 Deaktiver alle 
visninger med mer 
enn 9 bildevinduer

Deaktiverer alle knapper med mer enn 9 bilder i 
brukergrensesnittet til Bosch Recording Station.

Deaktiver alle 
visninger med mer 
enn 4 bildevinduer

Deaktiverer alle knapper med mer enn 4 bilder i 
brukergrensesnittet til Bosch Recording Station.

4 Vis bildevinduet i 
sideforholdet 16:9

Viser bildene i dette sideforholdet i brukergrensesnittet.
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5 Viser navnet på den 
eksterne stasjonen i 
tittellinjen til 
bildevinduet

Viser navnet på den eksterne stasjonen i tittellinjen i 
brukergrensesnittet.

6 Deaktiver full skjerm-
modus

Deaktiverer full skjerm-modus for Bosch Recording Station i 
brukergrensesnittet. Denne innstillingen er viktig for en 
berøringsskjerm fordi det ikke er mulig å gå tilbake til full 
skjerm-modus, avhengig av modellen.

7 Vinduet til Recording 
Station-programmet 
kan forminskes

Velg om brukergrensesnittet skal forminskes. Endringer trer i 
kraft når Bosch Recording Station er startet på nytt.

8 Skjul virtuelle 
innganger

Viser ikke lenger virtuelle varslere på brukergrensesnittet.

9 Tilbakespolingstid for 
øyeblikkelig avspilling 
[sekunder]

Her kan du angi tiden. Du kan angi en periode på mellom 2 og 
300 sekunder.
Ved øyeblikkelig avspilling (Instant Playback) blir de lagrede 
bildene fra det valgte kameraet avspilt med en 
tidsforskyvning i forhold til direktebildet. På denne måten ser 
du direktebildet fra dette kameraet og kameraets bilde for 
f.eks. 30 sekunder siden. Avspillingen vises i sanntid.

10 Tid før automatisk 
avlogging når 
systemet ikke er i 
bruk [sekunder]

Her kan du angi hvor lang tid det skal ta før automatisk 
avlogging skjer hvis det ikke foretas noen bruksoperasjoner 
på systemet.

11 Start Recording 
Station-programmet 
med en Windows-
sesjon

Starter automatisk programmet når Windows startes.

12 Automatisk frakobling Med denne funksjonen faller det lokale sanntidsbildet ut, og 
alle ISDN- og nettverksforbindelsene brytes etter en viss tid. 
Dette er forbindelser som er opprettet av Bosch Recording 
Station tidligere.

Tid før 
varseldialogboksen 
vises [sekunder]

Her kan du angi hvor lang tid det skal ta før 
varseldialogboksen vises.
Merk:
En varseldialogboks vises slik at du kan velge om frakoblingen 
skal utføres.

Tid frem til frakobling 
hvis 
varseldialogboksen 
ikke bekreftes 
[sekunder] 

Her kan du angi hvor lang tid det skal ta før forbindelsen 
brytes hvis varseldialogboksen ikke bekreftes (verdien 0 
betyr at forbindelsen ikke brytes).

13 Alarmbehandling ved 
inngående 
alarmoverføring

Angir hvordan innkommende alarmer skal vises i direkte- eller 
avspillingsmodus.

Automatisk visning av 
alarmkameraer i 
direktemodus

Ved innkommende alarmer vises en liste over kameraene eller 
de eksterne stasjonene som alarmen gjelder for, i 
direktemodus. Bildene vises automatisk.
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i tillegg i 
avspillingsmodus

Ved innkommende alarmer i avspillingsmodus endres modus 
til direktemodus. Kameraene eller de eksterne stasjonene 
som alarmen gjelder for, vises i enhetslisten. Bildene vises 
automatisk.

Akustisk signal Gir et akustisk signal til innkommende videoalarmer (wav-fil). 
Angi bane og filnavn, eller klikk på Søk gjennom ....

Spill av Spiller av det akustiske signalet.

Stopp Stanser avspillingen av det akustiske signalet.

Automatisk 
alarmopptak

Tar opp alle inngående alarmer automatisk i Bosch Recording 
Station-mottakeren.
Merk:
Det automatiske alarmopptaket vises på brukergrensesnittet.

Innstillinger ... En dialogboks åpnes. Les ytterligere informasjon om 
automatisk alarmopptak.
Se også Del 4.15.3 Konfigurere automatisk alarmopptak

13 Overfør Overfører inndataene.
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4.15.1 MIB-liste for SNMP
MIB-listen (MIB = Management Information Base) viser den hierarkiske strukturen til Objekt-
IDen (OID = Object IdentifierI) som brukes for å merke de enkelte objektene entydig.
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4.15.2 Rapportering via SNMP
Følgende hendelser fører til rapportering:
– Kameraet mangler videosignal
– Kan ikke opprette eller skrive dagprotokoll.
– Det er ikke mulig å starte databaseserveren
– Feil på harddisken: Stasjonen X er deaktivert, stasjonen X er ikke deaktivert
– Harddisken er full (beskyttede data)
– Interne databasefeil
– Direktebildet og referansebildet er forskjellige
– Bildet er uklart
– Bildet er for mørkt
– Bildet er for lyst
– Relé er aktivert
– Relé er ikke aktivert
– Intern feil eller feil på eksterne harddisker (f.eks.: feilrelé utløst, harddisk full
– Innganger aktivert (alle Bosch Recording Station-innganger)
– Innganger deaktivert (alle innganger)
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4.15.3 Konfigurere automatisk alarmopptak
Menyen Alternativer > knappen Innstillinger ...

I denne dialogboksen kan du konfigurere automatisk opptak av alarmen til en ekstern stasjon.

1 Mappe:
Klikk på , og velg mappen som dataene skal lagres 
i.

2 Start automatisk opptak Klikk i avmerkingsboksen for å lagre 
alarminngangdata automatisk.

3 Overvåk datastørrelsen i 
mappen

Klikk i avmerkingsboksen for å overvåke størrelsen på 
de lagrede dataene.

4 Varselmelding ved mer enn 
[MB]:

Angi verdi for datastørrelsene i mappen. Hvis verdien 
overskrides, vises det en varselmelding.

5 Overvåk ledig lagringsplass i 
målstasjonen

Klikk i avmerkingsboksen for å overvåke den ledige 
lagringsplassen på målstasjonen.

6 Feilmelding ved mindre enn 
[MB]:

Angi en verdi for ledig lagringsplass, slik at det vises 
en feilmelding hvis grensen underskrides.

7 Slett gamle data Klikk i avmerkingsboksen hvis du vil slette data.

8 Eldre enn [dager]: Angi antallet dager som dataene automatisk skal 
slettes etter.
Eksempel: Hvis du angir 3, blir dataene som er eldre 
enn tre dager, slettet automatisk.

9 OK Overfører inndataene.
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4.16 Aktivere programvarelisenser
Menyen Programvarelisenser

I denne dialogboksen kan du aktivere lisenspakker. Aktiveringen skjer via en 
lisensaktiveringsnøkkel.

Merk:
Bosch Recording Station-lisenspakker leveres med et godkjenningsbrev eller en e-post om 
godkjenning, og dermed også et godkjenningsnummer. De må aktiveres med en 
lisensaktiveringsnøkkel etter at programvaren er installert. Her ser du hvordan du mottar 
denne aktiveringsnøkkelen Del 4.16.1 Dialogboksen Aktiver lisens.

1 Aktiverbare 
lisenspakker

Velg lisenspakken som du vil aktivere.

2 Aktivere... En dialogboks åpnes. Angi lisensaktiveringsnøkkelen for den 
valgte lisenspakken.

3 Aktiverte pakker Viser de aktiverte lisenspakkene.

4 Gjeldende 
ytelseskarakteristikke
r

Viser tilleggsfunksjonene som er aktivert.

5 Overfør Overfører inndataene.
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4.16.1 Dialogboksen Aktiver lisens
Menyen Programvarelisenser > dialogboksen Lisensaktivering > Velg lisens > knappen 
Aktiver...
eller
Konfigurasjonsveiviseren > dialogboksen Lisensaktivering > Velg lisens > knappen Aktiver...

I denne dialogboksen kan du angi lisensaktiveringsnøkkelen for å aktivere en lisenspakke.

Merk:
Hvis maskinvaren ikke leverer en unik datasignatur, kan du anskaffe en dongel med en fast 
dongel-ID.
Pakker som allerede er lisensiert, må overføres til dongel-IDen. Kontakt teknisk kundeservice 
hos Bosch Sicherheitssysteme.
Dongelen inneholder ikke lisensen. Aktivering ved hjelp av lisensaktiveringsnøkkel er fortsatt 
nødvendig.

Du har et autorisasjonsnummer og trenger en lisensaktiveringsnøkkel:
1. Noter datamaskinsignaturen, eller kopier datamaskinsignaturen og legg den til en tekstfil.
2. Angi følgende URL i nettleseren på en datamaskin med Internett-tilgang: 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Manager åpnes.

Følg instruksjonene for å anrope lisensaktiveringsnøkkelen. Noter 
lisensaktiveringsnøkkelen eller kopier lisensaktiveringsnøkkelen, og legg den til i 
tekstfilen.

3. I Bosch Recording Station-konfigurasjonen angir du lisensaktiveringsnøkkelen som ble 
hentet frem av Bosch License Manager, i dialogboksen Aktiver lisens. Deretter klikker du 
på Aktiver. Lisenspakken aktiveres.
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Merk:
Ta vare på godkjenningsnummeret, datamaskinens signatur og aktiveringsnøkkelen med tanke 
på eventuelle tekniske spørsmål.



90 no | Ekstern konfigurasjon Bosch Recording Station

- | V3 | 2012.12 Installasjonshåndbok Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 Ekstern konfigurasjon
En ekstern stasjon kan konfigureres via brukergrensesnittet når denne stasjonen står oppført 
på enhetslisten til den lokale Bosch Recording Station.
I motsetning til standardkonfigurasjonen finnes det følgende begrensninger for den eksterne 
konfigurasjonen:
– Det er ikke mulig å konfigurere menyene Opptaksstasjoner (brennere), Sikkerhet og 

nettverk og Programvarelisenser.
– Nettverksstasjoner kan ikke opprettes i menyen Tidsstyrt ekstern lagring. En målbane 

kan velges.
– Alarmbehandlingen kan ikke konfigureres i menyen Alternativer.
– Direktebilde kan ikke vises på konfigurasjonssiden for BVIP-enheter.

Merk:
Fjernkonfigurasjon av eksterne DiBos-stasjoner er ikke mulig.

FORSIKTIG! 
Sørg for at en Bosch Recording Station ikke fjernkonfigureres samtidig hvis den lokale 
konfigurasjonen allerede er åpnet. Denne handlingen kan føre til tap av data.
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6 Tilkoblinger

6.1 Nettverkstilkobling via DSL

Tilkoblingen forklares med følgende eksempel:

Nettverksforbindelse mellom Bosch Recording Station-opptakeren og Bosch Recording 
Station-mottakeren via DSL

Ved Bosch Recording Station-opptaker
I konfigurasjonen av opptakeren:
1. Velg menyen Eksterne stasjoner i konfigurasjonen.
2. Klikk på Ny, og angi navnet på den eksterne stasjonen (Bosch Recording Station-

mottaker).
3. Angi den offentlige adressen (Internett-adresse) til den eksterne stasjonens ruter (Bosch 

Recording Station-mottaker), f.eks. 193.252.10.5.
4. Velg om nødvendig Smal båndbredde (direktemodus).
5. Klikk på OK.
6. Velg menyen Sikkerhet og nettverk i konfigurasjonen.
7. Velg Aktiver UDP-tunnel.
8. Angi et ledig nummer under Portnummer: (f.eks. 1750).

Merk:

Kontroller at porten ikke er opptatt, ved hjelp av kommandoen netstat -a.

9. Klikk på OK.

Skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell.

1 Bosch Recording Station-opptaker 4 Bosch Recording Station-mottaker

Datamaskinnavn: BRS1 Datamaskinnavn: Receiver1

IP-adresse: 192.168.1.10 IP-adresse: 192.168.0.2

Nettverksmaske: 255.255.255.0 Nettverksmaske: 255.255.255.0

2 UDP-port: 1750 5 UDP-port: 1750

3 DSL-ruter 6 DSL-ruter

Gateway:
(ruterens 
intranettadresse i det 
lokale nettverket)

192.168.1.1 Gateway:
(ruterens 
intranettadresse i det 
lokale nettverket)

192.168.0.254

Ruterens offentlige 
adresse (Internett-
adresse):

193.251.9.31 Ruterens offentlige 
adresse (Internett-
adresse):

193.252.10.5
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Mapping av IP-adresse og datamaskinnavn:
1. Åpne programmet Notisblokk.
2. Angi den offentlige adressen (Internett-adresse) til den eksterne stasjonens ruter og 

datamaskinnavnet til den eksterne stasjonen (Bosch Recording Station-mottaker). Det 
må være minst ett mellomromstegn eller én tabulator mellom adressen og 
datamaskinnavnet.

3. Lagre filen med filnavnet lmhosts i mappen C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. Fjern filendelsen .txt i Windows Utforsker. Filnavnet skal ikke ha noen endelse.
5. Start datamaskinen på nytt.
I konfigurasjonen til ruteren:
1. Bruk nettleverandørens standardkonfigurasjon.
2. Aktiver brannmuren til ruteren.
3. Aktiver portvideresending, og send den konfigurerte UDP-porten i Bosch Recording 

Station (f.eks. 1750) videre til IP-adressen til Bosch Recording Station-opptakeren (f.eks. 
192.168.1.10). Se dokumentasjonen fra produsenten av ruteren.

Merk:
DSL-ruteren og Bosch Recording Station-opptakeren må være i det samme nettverket.

Ved Bosch Recording Station-mottaker
I konfigurasjonen til opptakeren:
1. Velg menyen Eksterne stasjoner i konfigurasjonen.
2. Klikk på Ny, og angi navnet på den eksterne stasjonen (Bosch Recording Station-

opptaker).
3. Angi den offentlige adressen (Internett-adresse) til den eksterne stasjonens ruter (Bosch 

Recording Station-opptaker), f.eks. 193.251.9.31.
4. Velg om nødvendig Smal båndbredde (direktemodus).
5. Klikk på OK.
6. Velg menyen Sikkerhet og nettverk i konfigurasjonen.
7. Velg Aktiver UDP-tunnel.
8. Skriv inn portnummeret som du allerede har brukt i Bosch Recording Station-opptakeren 

(f.eks. 1750), under Portnummer:.
Merk:

Kontroller at porten ikke er opptatt, ved hjelp av kommandoen netstat -a.

9. Klikk på OK.
Mapping av IP-adresse og datamaskinnavn:
1. Åpne programmet Notisblokk.
2. Angi den offentlige adressen (Internett-adresse) til den eksterne stasjonens ruter og 

datamaskinnavnet på den eksterne stasjonen (Bosch Recording Station-opptaker). Det 
må være minst ett mellomromstegn eller én tabulator mellom adressen og 
datamaskinnavnet.

3. Lagre filen med filnavnet lmhosts i mappen C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. Fjern filendelsen .txt i Windows Utforsker. Filnavnet skal ikke ha noen endelse.
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5. Start datamaskinen på nytt.
I konfigurasjonen til ruteren:
1. Bruk nettleverandørens standardkonfigurasjon.
2. Aktiver brannmuren til ruteren.
3. Aktiver portvideresending, og send den konfigurerte UDP-porten i Bosch Recording 

Station (f.eks. 1750) videre til IP-adressen til Bosch Recording Station-opptakeren (f.eks. 
192.168.0.2). Se dokumentasjonen fra produsenten av ruteren.

Merk:
DSL-ruteren og Bosch Recording Station-mottakeren må være i det samme nettverket.

Ved flere Bosch Recording Station-opptakere bak DSL-ruteren

Merk:
Det anbefales å bruke et VPN (Virtual Private Network) hvis det er flere Bosch Recording 
Station-opptakere bak DSL-ruteren. Kontakt Bosch Security Systems for mer informasjon om 
VPN-innstillinger.

6.2 Koble til eksterne harddisker 
En SCSI-kontroller må være montert for at det skal være mulig å koble til eksterne harddisker.
De eksterne harddiskene må være koblet til datamaskinen før du slår den på. 

FORSIKTIG! 
Ikke legg SCSI-kabelen i nærheten av en strømkabel. Den påvirker overføringshastigheten og 
kan føre til at forbindelsen blir brutt.
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6.3 Koble til minibank (seriell)
Det kan kobles maksimalt fire selvbetjente minibanker eller tre selvbetjente minibanker og ett 
tilgangskontrollsystem til Bosch Recording Station. Tilkoblingen skjer via en 
grensesnittprosessor. 
For minibanker finnes det følgende tilkoblingsvarianter: 

Variant 1: 
De selvbetjente minibankene befinner seg ikke langt unna Bosch Recording Station. Bosch 
Recording Station og grensesnittprosessoren samt grensesnittprosessoren og minibanken 
kan tilkobles, slik at avstanden mellom dem ikke overskrider 15 meter.
Mulig løsning:
Minibankene tilkobles direkte til grensesnittprosessoren. Tilkoblingen kan tilpasses den 
enkelte minibanken. Avstanden mellom Bosch Recording Station og grensesnittprosessoren 
samt mellom grensesnittprosessoren og minibanken må ikke overskride 15 meter.
Prinsipp for innkobling:

Detaljert tilkobling:

Variant 2: 
De selvbetjente minibankene befinner seg langt unna Bosch Recording Station. Bosch 
Recording Station og grensesnittprosessoren samt grensesnittprosessoren og minibanken må 
ikke tilkobles slik at avstanden mellom dem blir mindre enn 15 meter. Minibankene står likevel 
så nær hverandre at avstanden mellom de enkelte minibankene og grensesnittprosessoren 
ikke overskrider 15 meter når alle minibankene er koblet til grensesnittprosessoren. 
Mulig løsning:
Minibankene kobles direkte til grensesnittprosessoren. Tilkoblingen kan tilpasses den enkelte 
minibanken. Det behøves to OVSer mellom Bosch Recording Station og 

1 Bosch Recording Station 3 Grensesnittprosessor

2 Maksimalt 15 m 4 Minibank 1–4

1 Bosch Recording Station 4 Grensesnittprosessor 

2 COM x 5 Minibank 1–4 

3 9-polet forbindelseskabel 

1

2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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grensesnittprosessoren for å kunne øke rekkevidden.
Prinsipp for innkobling:

Detaljert tilkobling: 

Variant 3:
De selvbetjente minibankene befinner seg langt unna Bosch Recording Station. Bosch 
Recording Station og grensesnittprosessoren samt grensesnittprosessoren og minibanken må 
ikke tilkobles slik at avstanden mellom dem blir mindre enn 15 meter. Det er ikke mulig å 
koble alle minibankene til grensesnittprosessoren slik at avstanden mellom 
grensesnittprosessoren og den enkelte minibanken blir mindre enn 15 meter.
Mulig løsning:
Grensesnittprosessoren kobles direkte til Bosch Recording Station. Det kan kobles til to OVS-
er mellom minibanken og grensesnittprosessoren. På denne måten økes rekkevidden.
Prinsipp for innkobling:

1 Bosch Recording Station 4 Maksimalt 1000 m

2 Maksimalt 15 m 5 Grensesnittprosessor

3 OVS 6 Minibank 1–4 

1 Bosch Recording Station 6 Maksimalt 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 og BR2: stilling 2/3
ST3: pin 2 = mottakerledning, pin 3 = 
senderledning

3 9-pol. 8 Grensesnittprosessor

4 9-polet forbindelseskabel, art.nr. 
4.998.079.686 (forbindelse 1:1)

9 For minibank 1–4

5 OVS 1
BR1 og BR2: stilling 1/2
ST3: pin 2 = senderledning, pin 3 = 
mottakerledning
(Du kan bytte om sender- og 
mottakerledningene ved å plugge om 
broene BR1 og BR2 i OVS.)

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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Detaljert tilkobling:

1 Bosch Recording Station 4 OVS

2 Maksimalt 15 m 5 Maksimalt 1000 m

3 Grensesnittprosessor 6 Minibank 1–4

1 Grensesnittprosessor 7 OVS 1
BR1: stilling 1/2
BR2: stilling 1/2
ST3: pin 2 = senderledning, pin 3 = 
mottakerledning

2 Forbindelseskabel til Bosch Recording 
Station (COM x)

8 Rekkevidde maks. 1000 m

3 Som minibank 1 9 OVS 2 (broinnstilling som minibanker)

4 til minibank 2–4 10 Minibankspesifikk kabelforbindelse 
eller adapter

5 9-polet forbindelseskabel art.nr. 
4.998.079.686 (forbindelse 1:1) 

11 Minibank 1

6 9-pol.

Merk:
Du kan bytte om sender- og mottakerledningene ved å plugge om broene BR1 og BR2 i OVS.

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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6.4 Koble til et varslingssystem

6.4.1 Generelt
Bosch Recording Station kobles til et varslingssystem via et RS 232-grensesnitt på COM x, 
f.eks. ved å koble til en OVS-grensesnittsomformer. 

Når Bosch Recording Station kobles til det aktuelle varslingsanlegget, krever dette ingen 
alarmspesifikke endringer (påkrevd grensesnittmodul må være tilgjengelig). Alle innstillinger 
foretas via brukergrensesnittet til Bosch Recording Station. 
Varslingssystemet må ha aktivert dataoverføringen og ha riktig grensesnittmodul (se 
tilkoblingene).
OVS gjør det mulig å utjevne ev. forskjeller i enhetenes sender- og mottakertilordninger på 
V.24-forbindelsessiden. Dette gjør du ved å koble om broene BR1 og BR2.

1 Bosch Recording Station 

2 COM x 

3 RS 232-grensesnitt 

4 OVS-grensesnittsomformer

5 Bosch VS

OPTOST3

1

52

3

4
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Brotilordning for OVS-grensesnittsomformeren

Bytte sender- og mottakerledning 
– Variant 1:

BR2, BR1: stilling 1/2

ST3: pin 2 = senderledning, pin 3 = mottakerledning

– Variant 2:
BR2, BR1: stilling 2/3

ST3: pin 2 = mottakerledning, pin 3 = senderledning

Merk:
Det anbefales å bruke telelinjer av typen J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6. Kabelvernet skal jordes sentralt 
for å motvirke jordstrømmer.

1 OVS

2 Tilkobling 12 V / 24 V

Obs!
Dra ut støpselet før du åpner OVS.

Ved spenningsforsyning på 12 V / 24 V 

BR4: stilling 1/2

BR5: stilling 1/2

BR6: stilling 1/2

Ved spenningsforsyning på 230 V 

BR4: stilling 2/3

BR5: stilling 2/3

BR6: åpen

Pluggtilordning for OPTO Pluggtilordning for V.24 (ST3)

Retning Tilkobling Retning Tilkobling

Inngang - 1 Sender/mottaker* 2

Inngang + 6 Mottaker/sender* 3

Utgang + 5 0 V 5

Utgang - 9

*avhengig av 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 Tilkobling til NZ 500 (20 mA)

6.4.3 Tilkobling til BZ 500 (20 mA)

Skjermkabel skal bare kobles til NZ 500.
Installasjonskabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1 Bosch Recording Station 4 Rekkevidde maks. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500: BR1 satt inn (1200 biter/s)

Skjermkabel skal bare kobles til NZ 500.
Installasjonskabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

COM 2 og COM 3 bare med 
monteringsgruppen for grensesnitt ERSE 10

1 Bosch Recording Station 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Rekkevidde maks. 1000 m 8 COM 1 til COM 3
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6.4.4 Tilkobling til AZ 1010 / NZ 1008 

V.24-tilkobling til AZ 1010 / NZ 1008

20 mA-tilkobling til AZ 1010 / NZ 1008

Brotilordning (V) på SMA
Stikkbro V1 i pos. 2/3
Nivå for V.24-grensesnittet

Tilkoblingen av AZ 1010 / NZ 1008 må 
programmeres på alarmpanelet.

1 Bosch Recording Station 4 AZ 1010 / NZ 1008 (tilkoblingen må 
programmeres på alarmpanelet)

2 COM x 5 SMA

3 Maks. 25 m 6 SMA (stikkbro V1 i pos. 2/3, nivå for 
V.24-grensesnittet)

Brotilordning (V) på SMA
Stikkbro V1 i pos. 1/2
Nivå for V.24-grensesnittet

Skjermkabel skal bare kobles til AZ 1010 /
NZ 1008. Kabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1 Bosch Recording Station 4 Rekkevidde 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 Tilkobling til NZ 1012

V.24-tilkobling til NZ 1012

20 mA-tilkobling til NZ 1012

1 Bosch Recording Station 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 Maks. 25 m 7 ZSN-programvareversjoner: 18508.0 
A8.1, 18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Dip-Fix-tilordning (S) og broer (V) på SSM

Grensesnitt 1: Grensesnitt 2: 

S0 Inn: 1200 baud S4 Inn: 1200 baud

S1 Ut: Bosch Recording 
Station

S5 Ut: Bosch Recording 
Station

S2 Inn: Sendeprioritet for 
NZ 1012

S6 Inn: Enhet er koblet til.

S3 Inn: Enhet er koblet til. S7 Inn: Sendeprioritet 
for NZ 1012

V2, V4 koblet til: V.24-grensesnitt V12, V14 koblet til: V.24-grensesnitt 

Merk:
Det er mulig å koble til på grensesnitt 2.

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1012 (sett inn SSM-broer på 
20 mA)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Rekkevidde 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 Tilkobling til NZ 1060 

V.24-tilkobling til NZ 1060 

Det anbefales at du bruker grensesnittene 6–9. For spesifikke prosjekter kan du også bruke 
grensesnittene 2–5.
Programmer tilsvarende grensesnitt for AUX (1200 baud), og sett inn broer på SIE (V1, V3) for 
V.24-grensesnitt.

20 mA-tilkobling til NZ 1060

Det anbefales at du bruker grensesnittene 6–9. For spesifikke prosjekter kan du også bruke 
grensesnittene 2–5. Programmer tilsvarende grensesnitt for AUX (1200 baud), og sett inn 
broer på SIE (V2, V4) for 20 mA-grensesnitt.

1 Bosch Recording Station 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 Maks. 25 m 7 ZVE (programvareversjoner: 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 Rekkevidde maks. 1000 m
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6.4.7 Tilkobling til UEZ 1000 (20 mA)

6.4.8 Tilkobling til UEZ 2000 (20 mA)

Koble skjermkabler bare til UEZ 1000. Installasjonskabel 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 til 20 mA-3

4 Rekkevidde maks. 1000 m

Koble skjermkabelen bare til UEZ 2000.
Installasjonskabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

COM 4 og COM 5 bare med 
monteringsgruppe SEMO1 for 
grensesnitt.

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Rekkevidde maks. 1000 m 8 COM 1 bis COM 5
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6.4.9 Tilkobling til UGM 2020

20 mA-tilkobling til UGM 2020 via TESP (for telefoni)

20 mA-tilkobling til UGM 2020 via UESS

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (br. 1-4 åpne)

3 OVS 7 SGK (programvareversjoner: SGKUGM)

4 Rekkevidde maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (fra EAPS-4, EAPS-5)

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 ÜSS (overspenningsvern)

3 OVS 7 SGK (programvareversjoner: SGKUGM)

4 Rekkevidde maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (fra EAPS-4, EAPS-5)
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7 Feilutbedring og kontroll
Dette kapittelet inneholder informasjon om årsaker til feil som kan oppstå, når du installerer 
eller bruker enheten. Hvis feilen ikke kan utbedres, kan du ta kontakt med den ansvarlige for 
video-produktservice hos produsenten.

7.1 Utbedre feil

Feil Mulig årsak Tiltak

Enheten stanser under 
oppstart av datamaskinen.

Avinstaller Bosch Recording 
Station, og installer 
programvaren på nytt.Bosch Recording Station-

programmet blir værende.

Melding om at stasjonene 
inneholder filer som 
applikasjonen ikke får tilgang 
til.

Det finnes ødelagte sektorer 
eller defekte filer på 
stasjonene.

Bruk programmet Chkdsk, og 
kontroller stasjonen som 
operativsystemet befinner 
seg på.
Start programmet 
AnalyzeDatabase.exe for å 
kontrollere stasjoner som 
inneholder bildedata.
Slett de aktuelle filene i 
begge tilfellene. Det samme 
gjelder katalogene som 
inneholder defekte filer.
Merk:
Hver gang Bosch Recording 
Station startes, opprettes en 
liste over defekte filer i DBS-
serverens loggfil.

Det er krysset av for alle 
kameraene.

Videosignal finnes ikke. Kontroller 
nettverksforbindelsen.

Lisensaktivering mangler. Utfør lisensaktivering.

Nettverksforbindelsen kan 
ikke opprettes, og det er 
krysset av for kameraer.

Datamaskinnavnet er brukt 
flere ganger.

Datamaskinnavnet må ikke 
brukes flere ganger.

Feil IP-adresse. Angi riktig IP-adresse.

Brannmuren er aktivert. Deaktiver brannmuren. Bruk 
UDP-tunnel hvis dette ikke er 
mulig.

Alarmen er utløst i mer enn ti 
sekunder for alle VS-
inngangene.

VS-grensesnittfeil. Utbedre grensesnittfeilen.

Lisensaktivering mangler. Utfør lisensaktivering.

Videosignal mangler for et 
kamera.

Videosignal finnes ikke. Kontroller videosignalet.

Kan ikke skrive bilder. Bildene skrives til for mange 
arkiver.

Tilpass opptaket.
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Programvare-funksjonen 
fungerer ikke.

Lisensaktivering mangler. Utfør lisensaktivering.
Du finner lisensaktiveringen i 
konfigurasjonen.

Systemet gjenkjenner ikke 
eksterne harddisker.

Terminatoren mangler. Koble til terminatoren.

Harddisk-IDene er brukt to 
ganger.

Angi harddisk-IDene i 
stigende rekkefølge.

Harddiskene er ikke 
formatert.

Formater harddiskene til 
NTFS i harddiskens 
administrasjonsprogram.

Ingen ISDN-tilkobling. Senderens og mottakerens 
tilkoblingspassord stemmer 
ikke overens.

Kontroller 
tilkoblingspassordet.

Du har angitt feil protokoll. Velg en tilsvarende protokoll 
(EURO-ISDN) via en ISDN-
PCI-installasjon.

Feil Mulig årsak Tiltak
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7.2 Kontroller nettverksforbindelsen 
Informasjon om nettverkstilkobling 
Du trenger følgende informasjon fra nettverksoperatøren før du kan bruke eller kontrollere 
nettverket:
– IP-adresse
– Nettverksmaske
– (gateway)

Informasjon om kontroll av nettverkstilkoblingen
Bruk dette testprogrammet for å ta i bruk eller kontrollere nettverkstilkoblingen:
1. Velg Start -> Alle programmer -> Tilbehør -> Ledetekst.
2. Du kan velge mellom følgende kommandoer:

ping

Denne kommandoen er bare tilgjengelig hvis TCP/IP-protokollen er installert. 

ping localhost

Programmet kontrollerer kommunikasjonen med egen datamaskin.

ping <Navn på ekstern stasjon> eller 
ping <TCP/IP-adresse til ekstern stasjon>

Programmet kontrollerer kommunikasjonen til den eksterne stasjonen.

arp -a 

Programmet viser andre datamaskiner den er tilknyttet. 

ipconfig

Viser den gjeldende TCP/IP-nettverkskonfigurasjonsverdien (IP-adresse, nettmaske, 
standard gateway). 

tracert <Navn på ekstern stasjon>

Dette programmet fastsetter ruten til et mål. 

net view 

Viser alle tilgjengelige eksterne stasjoner. 

Merk:
Ping fungerer ikke hvis UDP-tunneldannelse er aktivert i konfigurasjonen.
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7.3 Kontrollere valgfri minibanktilkobling
Du kan kontrollere datatelegrammet mellom Bosch Recording Station og minibanken med 
Windows® XP-programmet HyperTerminal.
– Start programmet med menyen Start > Programmer > Tilbehør > Kommunikasjon > 

HyperTerminal.
– Angi et navn (testnavn) i dialogboksen når du har startet programmet, og bekreft 

inndataene.
– I den neste dialogboksen må du angi hvilket grensesnitt grensesnittprosessoren er koblet 

til (inndatafeltet Koble til med). Bekreft med OK.
– Angi følgende parametere: 

- biter per sekund: 9600 
- databiter: 8 
- paritet: ingen
 - stoppbiter: 1 
- flytstyring: ingen
   Klikk på OK for å bekrefte opplysningene.

– Klikk i avmerkingsboksen for Føy til linjeskift på innkommende linjer i menyen Fil -> 
Egenskaper -> Innstillinger -> ASCII-innstillinger. Bekreft med OK.

Konfigurasjonen av HyperTerminal er avsluttet. Dataene kan brukes.

Datatelegram mellom Bosch Recording Station og grensesnittprosessor: 

Merk:
Handling 1 = melding Kortet i minibanken
Handling 2 = melding Ta pengene
I noen minibanker vises det en melding når kortet settes inn. Denne meldingen inneholder 
ikke bankkoden og kontonummeret. I andre minibanker vises meldingen først etter at 
bankkoden og kortnummeret er lest og riktig PIN-kode er tastet inn.

1 Sett inn kortet i 
minibanken.

8 Dato

2 Kortet er gjenkjent av 
minibanken.

9 Klokkeslett

3 Tast inn beløpet. 10 Transaksjonsnummer (avhengig av minibank og 
datasentral, ikke alltid 
tilgjengelig)

4 Ta pengene. 11 Minibanknummer

5 Pengeuttak 12 Bankkode

6 Transaksjonsslutt 13 Kontonummer

7 Grensesnittnummer 
(0–3 for minibank 1–4)

14 Beløp

15 Kameranummer/handling

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 Installasjon av webserver
Du finner informasjon om installasjon av webserver i installasjonshåndboken nstallation of 
Web Server eller der Security Knowledge Base-databasen på følgende kobling:
http://knowledge.boschsecurity.com/.

7.5 Kontrollere nettilkobling 
Når du har aktivert webapplikasjonen, må du kontrollere at du faktisk har tilgang. 
Slik gjør du det: 
1. Start nettleseren (Internet Explorer 6.x eller senere versjon). 
2. Angi http://<hostname> i nettleserens adressefelt. Som <hostname> kan du angi IP-

adressen eller navnet på datamaskinen som webserveren er installert på. 
Hvis forbindelsen er opprettet, vises påloggingsdialogboksen for videosystemets 
nettprogram. Du kan nå logge deg på.
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8 Informasjon om vedlikehold og service

8.1 Vedlikehold som skal utføres
Utfør følgende vedlikehold:
– På systemet selv:

– Kontroller at alle kablene er festet ordentlig.
– Kontroller viften, og rengjør den eventuelt.
– Rengjør skjermen hvis den er skitten.
– Kontroller systemtiden, og still den eventuelt inn.

– Kontroller kvaliteten på de fem bildene som er lagret sist, i alle kameraene (kontroller 
f.eks. bildeskarphet, lysstyrke og kontrast).

– Ta stikkprøver av bildene som er lagret i arkivene (mht. bildekvalitet og tilleggsdata).
– Utløs minst én alarm via et tilkoblet varslingssystem eller en kontakt som er koblet til 

direkte. Bildene som lagres i arkivene, må kontrolleres og deretter slettes.
– Kontroller kapasiteten til minnet på harddisken. Det er mulig at du bør slette noen av 

bildene. Dette må i så fall avklares med kunden i forkant.
– Rengjør kameraene og objektivene som er allment tilgjengelige, samt domekameraene og 

frontglassene på utendørskameraene. Kontroller også alle tilkoblingskablene og 
pluggene.

– Kontroller at referansebildene som ble skrevet ut eller lagret da systemet ble installert, 
har samme vinkel som kameraenes direktebilder. Kunden er ansvarlig for at det innstilte 
bildeutsnittet er i samsvar med nasjonale bestemmelser.

– En funksjonskontroll i henhold til ulykkesforebyggende reguleringer (UVV) bør utføres 
minst én gang i måneden. Overhold gjeldende regler for kontroll av optiske 
romovervåkingssystemer (SP 9.7/7).

– Kontroll av kundens skriver (én utskrift).
– Ved ISDN-tilkobling må du opprette en testforbindelse. 
– Ved minibanktilkobling:

– Kontroller tilkoblingskabelen på grensesnittprosessoren og på OVS.
– Kontroller overføringen av transaksjonsdataene
– Visningen av Zuko-dataene (kontroller tilkoblingskabelen til Zuko)

– Dokumenter alt vedlikeholdsarbeidet i driftsboken.

Vedlikehold som skal utføres av operatøren 
Operatøren
– må bytte tonerkassetten hvis det brukes laserskriver
– må fylle på med papir for utskrifter eller papir i videoskriveren
– må bytte blekkpatroner hvis det brukes blekkskriver 

MERKNAD! 
Hvis du skal utføre arbeid på systemet som påvirker opptaksprosessen, må du avtale dette 
med kunden på forhånd. For UVV-relevante enheter bør slikt arbeid fortrinnsvis utføres 
utenom filialenes åpningstider. 
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8.2 Oppdatering av programvare
Du må være Windows-administrator for å kunne legge inn programvaren.

8.3 Utbedre feil 
Følgende feil skal også utbedres hvis det er mulig:
– Motlys: 

Hvis et av opptakene påvirkes av motlys, må du dekke til lyskilden. Det kan du f.eks. gjøre 
ved å trekke for gardinene eller dekke til lampene med skjermer. Du kan også endre 
kameraets plassering.

– Gjenskinn: 
Hvis det optiske romovervåkingssystemet er montert bak skudd- eller innbruddssikkert 
glass, kan lysforholdene gi gjenskinn. Jo sterkere belysningen bak glasset er, desto 
sterkere er gjenskinnet. Du kan redusere gjenskinnet ved å øke belysningen på utsiden av 
glasset og plassere kameraet nærmere glasset. Det er også mulig å forhindre gjenskinn 
ved å dempe belysningen bak eller ved siden av kameraet. Hvis det ikke hjelper å utføre 
disse tiltakene, kan du prøve å montere et polariseringsfilter foran objektivet. 

– Skarphet: 
Når du kontrollerer opptakene, må du være spesielt oppmerksom på om personer og 
gjenstander er tydelige. Monter et grå- eller ND-filter foran objektivet hvis du ønsker å 
forbedre bildeskarpheten. 

– Tilsmussing: 
Det er ikke uvanlig at opptakskvaliteten blir dårlig pga. at objektivet eller ruten i 
sikkerhetshuset er tilsmusset. 

Du kan utbedre funksjonsfeil og andre feil ved å 
1. koble fra og til lokal- eller fjernforbindelsen,
2. avslutte programmet og deretter utføre en omstart eller 
3. en varmstart eller ved å slå systemet av og på (vent i 20 sekunder før du slår det på igjen) 
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer som det skal når du har utført disse tiltakene, må du 
kontrollere konfigurasjonen. 
Hvis feilen ikke kan utbedres, må systemet byttes ut. 
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9 Tekniske data
Du finner de tekniske dataene i dataarket.
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