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1 Bezpečnostní pokyny
Při zacházení se zařízením se řiďte příslušnými bezpečnostními pokyny v instalační příručce 
k hardwaru. Instalační příručku k hardwaru naleznete na instalačním DVD.

1.1 Použité bezpečnostní symboly
Všimněte si následujících symbolů u bezpečnostních pokynů:

1.2 Instalace/konfigurace

1.3 Likvidace

POZNÁMKA! 
Upozorňuje na informace, které přímo či nepřímo souvisejí s bezpečností personálu či 
ochranou majetku.

POZOR! 
Upozorňuje na potenciální nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést 
k věcným škodám.

POZNÁMKA! 
Instalaci/konfiguraci Bosch Recording Station smí provádět pouze odborný personál 
servisních služeb.

Likvidace
Výrobek společnosti Bosch byl vyvinut a vyroben z kvalitních materiálů a komponent, které lze 
opět použít.
Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení je třeba na konci jejich doby 
životnosti likvidovat odděleně od domovního odpadu.
V Evropské unii jsou pro použité elektrické a elektronické výrobky založeny samostatné sběrné 
systémy. Likvidujte tato zařízení na sběrném místě komunálního odpadu v okolí vašeho 
bydliště nebo v recyklačním středisku.
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2 Úvod

2.1 Popis systému
Bosch Recording Station je monitorovací software, který umožňuje ukládání videosnímků z IP 
kamer přímo na místě, aby je bylo možné nezávisle na vzdálenosti a umístění přenést na 
určené místo a tam je vyhodnotit. Analogové kamery lze připojit přes vysílač.
Bosch Recording Station nabízí mnohostranné využití, např. v bankách, velkých 
maloobchodních řetězcích, na nádražích, letištích, v centru měst, průmyslových podnicích i na 
úřadech a v administrativních budovách.
Systém nabízí rozšířené funkce zobrazení, velmi vysokou flexibilitu záznamu a rychlý 
a pohodlný přístup k videosnímkům a informacím. V případě potřeby lze videosnímky 
v jakoukoli hodinu kdekoli na světě vyvolat. Komunikace a přístup k Bosch Recording Station 
se uskutečňuje přes privátní nebo veřejnou síť. Systém lze za tímto účelem propojit s řadou 
periferních přístrojů a systémů.
Zaznamenané snímky je možno díky vyhledávacím a navigačním funkcím ve stromové struktuře 
snadno přehrát. Pro přístup ke snímkům lze použít místní nebo vzdálený přístup přes 
podnikovou síť či internet. Je možné zvolit více různých náhledů z různých kamer. Díky 
rychlým a efektivním funkcím pro vyhledávání snímků odpadá zdlouhavé ruční vyhledávání. 
K těmto funkcím patří vyhledávání podle změn v obraze (Smart Motion Search) a vyhledávání 
podle různých kritérií, jako např. podle čísla kamery, data záznamu a času záznamu.
Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti je přístup kontrolován pomocí uživatelských 
oprávnění. Události jako např. přihlášení, odhlášení, změny stavu, přenosy snímků a vypnutí 
systému se ukládají do databáze. Integrované ověření videa brání manipulaci se snímky.
K exportování a zálohování snímků lze použít různá paměťová zařízení, např. externí disková 
pole, zařízení RAID a NAS a externí pevné disky.
Průvodce konfigurací umožňuje provést novou instalaci rychle a snadno. K sériovým 
připojením lze připojit mj. poplašná zařízení Bosch, bankomaty, maticové přepínače Allegiant 
a vstupní čtečky.

2.2 Napájení elektrickým proudem
Ujistěte se, že na stanovišti je stabilní napájení elektrickým proudem s napětím v mezích 
hodnot specifikovaných pro zařízení.
Jako elektronické zařízení systém citlivě reaguje na náhlé napěťové špičky, pokles napětí nebo 
jeho výpadek. 
Aby se zabránilo poškození elektronických montážních dílů a ztrátě dat, a pro zajištění 
bezporuchového provozu se doporučuje montáž nepřerušitelného napájecího zdroje UPS. 
V závislosti na stabilitě rozvodné sítě se doporučují následující zdroje UPS:
– Rozvodné sítě s napěťovými špičkami a výpadkem napětí:

Postačí použití nespřaženého zdroje UPS.
– Rozvodné sítě s napěťovými špičkami, výpadkem napětí a poklesem napětí: 

Doporučuje se použití spřaženého zdroje UPS. 
Pro 1 systém je třeba použít zdroj UPS minimálně 300 VA. Pro zajištění přídavných zařízení 
(např. monitorů, podsystémů) je třeba výkon zdroje UPS zvýšit odpovídajícím způsobem.
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2.3 Antivirový program/firewall systému Windows

2.3.1 Antivirový program
Vždy používejte nejaktuálnější antivirový program.

Upozornění:
– Antivirový program může omezit výkon systému.
– Aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti virům, je třeba aktivovat v antivirovém 

programu ochranu v reálném čase.
– Je-li to možné, ze skenování by měly být vyloučeny všechny oblasti pevného disku, které 

obsahují uložené snímky.
– Skenování pevného disku C by mělo být časováno, pokud je to možné. Doporučujeme 

pravidelné týdenní skenování. Během procesu skenování pevného disku znatelně 
poklesne výkon systému, a tím i opakovací frekvence snímků a frekvence ukládání 
snímků.
Přitom nelze vyloučit ztrátu jednotlivých snímků.

– Aby byla zaručena dostatečná ochrana, je nutné vyměnitelné jednotky, jako jsou např. 
USB flash disky, jednotky CD/DVD a disketové jednotky, při vložení ručně zkontrolovat.

2.3.2 Nastavení firewallu systému Windows
Interní firewall systému Windows je z výroby deaktivován. Má-li být firewall systému Windows 
aktivován, je v jeho nastaveních nutné přidat a označit tyto výjimky:

POZNÁMKA! 
Abyste zařízení ochránili před počítačovými viry, červy a trojskými koni, doporučujeme 
nainstalovat antivirový program a firewall.

Bosch Recording Station
Výjimky v nastaveních firewallu systému Windows

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Vzdálená konfigurace (TCP), port 8080
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3 Průvodce konfigurací
K instalaci Bosch Recording Station použijte přiložený návod k použití.
Návod k použití obsahuje upozornění k instalačním předpokladům a podrobný popis první 
instalace s pomocí průvodce konfigurací.

3.1 Spuštění průvodce konfigurací
Průvodce konfigurací se zobrazí při prvním spuštění softwaru Bosch Recording Station.

Průvodce konfigurací umožňuje vyhledávání IP kamer v síti a přiřazení časových rozpisů kamer 
a nastavení záznamu.
Upozornění:
Načtení konfigurací DiBos není možné.

1 Načíst... Načte existující konfigurační soubor (soubor .prm).
Upozornění:
Pro načtení existujícího konfiguračního souboru Bosch 
Recording Station klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem 
klikněte na tlačítko Bosch Recording Station a poté na 
možnost Provést jako administrátor.

2 Dále > Spustí průvodce konfigurací. Průvodce konfigurací umožňuje 
vyhledávání IP kamer v síti a přiřazení časových rozpisů 
kamer a nastavení záznamu.
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3.2 Aktivování licence
Průvodce konfigurací > dialogové okno Aktivace licence

V tomto poli dialogového okna můžete aktivovat licence.

1 Rekordér Zvolte možnost Rekordér.

2 Licence: Zobrazí se aktivovaný licenční balík.
Poznámka:
Licence pro 8 kamer je standardně aktivována.
Licence není zobrazena v seznamu Aktivované balíky:. 
Potřebujete-li více licenčních balíků, můžete je aktivovat 
v tomto dialogovém okně.

3 Aktivovat... Otevře se dialogové okno pro aktivaci licenčního balíku (viz 
Oddíl 4.16.1 Dialogové okno Aktivování licence).

4 Aktivované balíky: Zobrazí se seznam aktivovaných licenčních balíků.

5 Dále > Zobrazí se další dialogové okno průvodce konfigurací.
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3.3 Dialogové okno Aktivování licence
Nabídka Licence softwaru > dialogové okno Aktivace licence > vyberte licenci > tlačítko 
Aktivovat...
nebo
Průvodce konfigurací > dialogové oknoAktivace licence > vyberte licenci > tlačítko Aktivovat...

Do tohoto pole dialogového okna můžete zapsat aktivační klíč licence, aby byl licenční balík 
aktivován.

Upozornění:
Pokud hardware vašeho počítače neposkytuje jednoznačnou signaturu, lze získat hardwarový 
klíč s trvalým ID.
Již licencované balíky je třeba převést na ID hardwarového klíče. Kontaktujte technickou 
podporu společnosti Bosch Sicherheitssysteme.
Hardwarový klíč neobsahuje licenci samotnou. Nadále je nutná aktivace pomocí aktivačního 
klíče licence.

Máte číslo ověření a potřebujete aktivační klíč licence:
1. Poznamenejte si počítačový podpis nebo počítačový podpis zkopírujte do schránky 

a vložte do textového souboru.
2. Do počítače s přístupem k Internetu zadejte tuto adresu URL: 

https://activation.boschsecurity.com

Dostanete se do Bosch License Manager.

Chcete-li vyvolat aktivační klíč licence, postupujte podle pokynů. Poznamenejte si 
aktivační klíč licence nebo aktivační klíč zkopírujte do schránky a vložte do textového 
souboru.
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3. V konfiguraci Bosch Recording Station zadejte v dialogovém okně Aktivování licence 
aktivační klíč licence stažený pomocí Bosch License Manager a poté klepněte na tlačítko 
Aktivovat. Licenční balík se aktivuje.

Upozornění:
Uschovejte číslo ověření, počítačový podpis a aktivační klíč kvůli případným technickým 
dotazům.
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3.4 Konfigurace vzdálených stanic
Průvodce konfigurací > dialogové okno Vzdálené stanice

V tomto poli dialogového okna vytvoříte vzdálené stanice.

1 Nový Vytvoří se nová vzdálená stanice.

2 Název: Zadejte název pro vzdálenou stanici.

3 Adresa: Zadejte IP adresu vzdálené stanice nebo název počítače.

V případě potřeby vytvořte další vzdálené stanice.

4 Dále > Zobrazí se další dialogové okno průvodce konfigurací.
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3.5 Nastavení uživatele
Průvodce konfigurací > dialogové okno Uživatel

Při první instalaci se automaticky vytvoří 3 úrovně oprávnění a 3 uživatelé. Ty nelze odstranit.

Při zakládání nového uživatele postupujte takto:
1. Vytvořte nového uživatele tím, že u příslušného oprávnění zadáte Název: a Heslo:. 

Poznamenejte si jméno a heslo, budete ho poté potřebovat pro přihlášení.
2. V poli Znovu zadat heslo: znovu zadejte heslo.
3. Chcete-li přejít na další stránku průvodce, klepněte na tlačítko Dále >, chcete-li použít 

zadané údaje a ukončit průvodce, klepněte na tlačítko Dokončit.

Upozornění:
Standardně není pro úrovně oprávnění zadáno žádné heslo.

1 Administrátor Má všechna oprávnění vzhledem k obsluze a konfiguraci 
systému.

2 Rozšířený uživatel Má všechna oprávnění vzhledem k obsluze systému. Nemá 
žádná oprávnění pro konfiguraci systému. Výjimku tvoří 
oprávnění vytvořit uživatele s oprávněním Normální uživatel.

3 Normální uživatel Má všechna oprávnění vzhledem k obsluze systému. Nemá 
žádná oprávnění pro konfiguraci.

4 Dále > Zobrazí se další dialogové okno průvodce konfigurací.
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3.6 Nastavení časových rozpisů
Průvodce konfigurací > dialogové okno Časové plány

Přiřazení časových rozpisů se uskuteční v grafickém plánovači času pomocí ukazatele myši. 
Jsou k dispozici 3 časové rozpisy. Tyto časové rozpisy lze přiřadit každému dni v týdnu. 
Časové rozpisy se zobrazí v různých barvách.

1 Časové plány Vyberte časový rozpis, který chcete přiřadit dni.

2 Pondělí - Neděle Na každý den je možné zadat jiné časy.

3 Grafický plánovač času Nastavte ukazatel myši do grafického plánovače času.
Buňka se označí klepnutím levým tlačítkem myši. Časový 
rozsah se označí vytažením obdélníku stisknutým levým 
tlačítkem myši. Všechny vybrané buňky se zbarví barvou 
vybraného časového rozpisu. Pro změnu označených buněk 
grafického plánovače času vyberte jiný časový rozpis a již 
označenou buňku přepište.

4 Dále > Zobrazí se další dialogové okno průvodce konfigurací.
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3.7 Automatické zobrazení IP kamer MPEG4/H.264
Nabídka IP kamery a vysílač > Prohledat síť...
nebo
Průvodce konfigurací > dialogové okno Přidat IP kamery

V tomto dialogovém okně se zobrazí všechny IP kamery MPEG4/H.264 systému.

1 Aktivujte zaškrtávací políčka kamer, které chcete přidat 
k Bosch Recording Station.

2 Znovu vyhledat Vyhledá v síti IP kamery MPEG4/H.264.

3 Dále > Uloží údaje a zobrazí další dialogové okno.



Bosch Recording Station Appliance  Průvodce konfigurací | cs 17

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Příručka k instalaci softwaru - | V1 | 2011.10

3.8 Úprava IP kamer MPEG4/H.264
Nabídka IP kamery a vysílač > Prohledat síť... > Dále >
nebo
Průvodce konfigurací > dialogové okno Nastavení kamery

V tomto dialogovém okně se IP kamerám MPEG4/H.264 přiřazují určité vlastnosti, např. 
detekce pohybu a porovnání referenčního snímku.

1 Název (v Bosch 
Recording Station):

Vyberte v přehledu kameru a zadejte název kamery. Tento 
název se v Bosch Recording Station zobrazuje jako název 
kamery.
Upozornění:
Lze vybrat více kamer najednou.

2 Popis: Zobrazí se typ IP kamery.

3 IP adresa: Zobrazí se IP adresa IP kamery.

4 Kanál: Zobrazí se kanál IP kamery.

5 Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno a heslo u zařízení MPEG4/H.264, 
která vyžadují přihlášení (např. pokud je uživatelské jméno 
a heslo konfigurováno v zařízení MPEG4/H.264).
Upozornění:
Zvolte uživatelské jméno Servis, pokud bylo pro 
zařízení MPEG4/H.264 zadáno servisní heslo. Zadejte 
příslušné heslo.

6 Heslo:

7 Tok živého obrazu: Zvolte tok zařízení MPEG4/H.264 (tok 1 nebo tok 2), který se 
použije pro zobrazení živých obrazů.
Upozornění:
Pokud kamera poskytuje pouze jeden tok, nelze tok 2 zvolit.
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8 Detekce pohybu: Aktivujte detekci pohybu a/nebo porovnání referenčního 
snímku zařízení MPEG4/H.264.
Upozornění:
– Detekce pohybu a porovnání referenčního snímku musí 

být aktivované také v zařízení MPEG4/H.264.
– V nabídce Zpracování poplachu se v oblasti Spustit 

zobrazí název zařízení MPEG4/H.264. Spouštěč může být 
zvolen např. k ovládání záznamu. K tomu musíte vybrat 
odpovídající úlohu.

9 Změní pořadí kamer v přehledu a v konfiguraci a uživatelském 
rozhraní.

10 Dále > Uloží údaje a zobrazí další dialogové okno.
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3.9 Konfigurace nastavení záznamu kamer
Průvodce konfigurací > dialogové okno Nastavení záznamu

V tomto dialogovém okně nastavíte nepřetržité nahrávání pro každou kameru.

1 Zobrazí se kamery, které jsou přiřazeny k Bosch Recording 
Station.
V přehledu vyberte kameru.
Upozornění:
Lze vybrat více kamer najednou.

2 Den:
Noc:
Víkend:

Proveďte nastavení používané pro nepřetržité nahrávání. 
Vyberte pro každý časový rozpis jeden tok.

3 Dokončení Nastavení se převezme a průvodce se dokončí.
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4 Standardní konfigurace
Pomocí standardní konfigurace lze systém přizpůsobit složitějším požadavkům a přáním 
zákazníka lépe než pomocí průvodce konfigurací.
V konfiguračním stromu postupujte shora dolů tím, že klepnete na jednotlivé položky nabídky 
a nastavíte odpovídající údaje.
Změna ze standardní konfigurace na průvodce konfigurací není možná.

4.1 Konfigurace záznamových jednotek
Nabídka Záznamové jednotky

V tomto poli dialogového okna získáte přehled o dostupných pevných discích a síťových 
jednotkách.

POZOR! 
Z bezpečnostních důvodů je vhodné konfiguraci uložit na externí datové nosiče.

1 Pole seznamu obsahuje všechny pevné disky a síťové 
jednotky, které jsou systému známé. Zobrazí se vždy celková 
velikost, volné místo a obsazené místo v MB.
Uvedené jednotky lze aktivovat a deaktivovat. 
Aktivujte jednotku (disk) klepnutím na zaškrtávací políčko.

 Jednotka je aktivovaná

 Jednotka není aktivovaná.

2 Nová síťová jednotka Přidá novou síťovou diskovou jednotku.

3 Odpojit síťovou 
jednotku

Odpojí připojení k síťové jednotce. Vyberte jednotku (disk) 
a klepněte na tlačítko.
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4 Aktualizovat Je-li během konfigurace uvedena do provozu další síťová 
disková jednotka, lze ji převzít do pole seznamu klepnutím na 
tlačítko Aktualizovat. 

5 Vybrané jednotky 
(disky)

Pro aktivované síťové jednotky se zobrazí celková velikost 
paměťového místa, volné místo a obsazené místo v MB.

6 Převzít Uloží údaje.



22 cs | Standardní konfigurace Bosch Recording Station Appliance

- | V1 | 2011.10 Příručka k instalaci softwaru Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.2 IP kamery a vysílač
Nabídka IP kamery a vysílač

V tomto dialogovém okně získáte přehled konfigurovaných síťových komponent (IP kamery).

Upozornění:
Lze konfigurovat max. 64 IP kamer. Kamery je třeba aktivovat pomocí softwarových licencí (viz 
Oddíl 4.16.1 Dialogové okno Aktivování licence).

1

Prohledat síť...

Systém automaticky rozpozná připojené IP kamery MPEG4/
H.264.
Síťový vyhledávač vyhledá v síti existující IP kamery. Samotné 
IP kamery nelze v Bosch Recording Station konfigurovat. 
IP kamery je třeba nejprve konfigurovat např. pomocí 
příslušného nástroje (např. BVIP-Configuration Manager).

2 Přidat Přidá IP kamery MPEG4/H.264 nebo IP kamery JPEG.

3 Změnit Změní nastavení existujících IP kamer.

4 Odstranit Odstraní IP kamery z konfigurace.

5 Převzít Uloží údaje. Nabídka zůstane otevřená

6 Vyřadit Obnoví všechny údaje v nabídce dle posledního uloženého 
stavu.

7 Ukončit Ukončí konfiguraci.
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4.2.1 Automatické zobrazení IP kamer MPEG4/H.264
Nabídka IP kamery a vysílač > Prohledat síť...
nebo
Průvodce konfigurací > dialogové okno Přidat IP kamery

V tomto dialogovém okně se zobrazí všechny IP kamery MPEG4/H.264 systému.

1 Aktivujte zaškrtávací políčka kamer, které chcete přidat 
k Bosch Recording Station.

2 Znovu vyhledat Vyhledá v síti IP kamery MPEG4/H.264.

3 Dále > Uloží údaje a zobrazí další dialogové okno.
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4.2.2 Úprava IP kamer MPEG4/H.264
Nabídka IP kamery a vysílač > Prohledat síť... > Dále >
nebo
Průvodce konfigurací > dialogové okno Nastavení kamery

V tomto dialogovém okně se IP kamerám MPEG4/H.264 přiřazují určité vlastnosti, např. 
detekce pohybu a porovnání referenčního snímku.

1 Název (v Bosch 
Recording Station):

Zadejte název IP kamery. Tento název se v Bosch Recording 
Station zobrazuje jako název kamery.

2 Popis: Zobrazí se typ IP kamery.

3 IP adresa: Zobrazí se IP adresa IP kamery.

4 Kanál: Zobrazí se kanál IP kamery.

5 Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno a heslo u zařízení MPEG4/H.264, 
která vyžadují přihlášení (např. pokud je uživatelské jméno 
a heslo konfigurováno v zařízení MPEG4/H.264).
Upozornění:
Zvolte uživatelské jméno Servis, pokud bylo pro 
zařízení MPEG4/H.264 zadáno servisní heslo. Zadejte 
příslušné heslo.

6 Heslo:

7 Tok živého obrazu: Zvolte tok zařízení MPEG4/H.264 (tok 1 nebo tok 2), který se 
použije pro zobrazení živých obrazů.
Upozornění:
Pokud kamera poskytuje pouze jeden tok, nelze tok 2 zvolit.
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8 Detekce pohybu: Aktivujte detekci pohybu a/nebo porovnání referenčního 
snímku zařízení MPEG4/H.264.
Upozornění:
– Detekce pohybu a porovnání referenčního snímku musí 

být aktivované také v zařízení MPEG4/H.264.
– V nabídce Zpracování poplachu se v oblasti Spustit 

zobrazí název zařízení MPEG4/H.264. Spouštěč může být 
zvolen např. k ovládání záznamu. K tomu musíte vybrat 
odpovídající úlohu.

9 Změní pořadí kamer v přehledu.

10 Dále > Uloží údaje a zobrazí další dialogové okno.
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4.2.3 Konfigurace IP kamer MPEG4/H.264
Nabídka IP kamery a vysílač > oblast IP kamery MPEG4/H.264 > tlačítko Změnit > karta 
Obecná nastavení

V této nabídce lze konfigurovat pouze zařízení MPEG4/H.264, u nichž je možné vyvolat snímky 
MPEG4/H.264 (např. Dinion IP, VIPX 1600). V závislosti na modelu lze připojit maximálně 
64 síťových zařízení (kamery JPEG a zařízení MPEG4/H.264).

1 Vlastnosti kamery

Typ zařízení: Vyberte příslušné zařízení MPEG4/H.264.

IP adresa: Zadejte IP adresu zařízení MPEG4/H.264.

Kanál: Vyberte kanál zařízení MPEG4/H.264.

Název: Zadejte název zařízení MPEG4/H.264. Název lze libovolně 
zvolit.

Tok živ. obr.: Zvolte tok zařízení MPEG4/H.264 (tok 1 nebo tok 2), který se 
použije pro zobrazení živých obrazů.

Detekce pohybu: Aktivujte detekci pohybu a/nebo porovnání referenčního 
snímku zařízení MPEG4/H.264.
Upozornění:
– Detekce pohybu a porovnání referenčního snímku musí 

být aktivované také v zařízení MPEG4/H.264.
– V nabídce Zpracování poplachu se v oblasti Spustit 

zobrazí název zařízení MPEG4/H.264. Spouštěč může být 
zvolen např. k ovládání záznamu. K tomu musíte vybrat 
odpovídající úlohu.

Časové plány Zvolte časové rozpisy, v nichž bude provedeno porovnání 
referenčního snímku.



Bosch Recording Station Appliance  Standardní konfigurace | cs 27

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Příručka k instalaci softwaru - | V1 | 2011.10

Zobrazit Zobrazí se živý obraz zvoleného zařízení MPEG4/H.264, 
pokud bylo správně provedeno nastavení.

Konfigurovat V okně prohlížeče se zobrazí konfigurace zvoleného zařízení 
MPEG4/H.264.

2 Přihlášení kamery

Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno a heslo u zařízení MPEG4/H.264, 
která vyžadují přihlášení (např. pokud je uživatelské jméno 
a heslo konfigurováno v zařízení MPEG4/H.264).
Upozornění:
Zvolte uživatelské jméno Servis, pokud bylo pro 
zařízení MPEG4/H.264 zadáno servisní heslo. Zadejte 
příslušné heslo.

Heslo:

3 Aktivace 
poplachového vstupu

Má-li být Bosch Recording Station ovládána spuštěním vstupu 
na zařízení MPEG4/H.264, aktivujte zaškrtávací políčko.
Upozornění:
Podle typu IP zařízení (např. VIP X1600) můžete konfigurovat 
více než 1 poplachový vstup. Zvolte u položky Č.: poplachový 
vstup zařízení MPEG4/H.264 a aktivujte pro tento poplachový 
vstup zaškrtávací políčko Aktivace poplachového vstupu.

Název: Zadejte název poplachového vstupu. Název lze libovolně 
zvolit.

Č.: Zvolte poplachový vstup vybraného zařízení MPEG4/H.264.

4 Aktivovat relé Má-li být reléový výstup zařízení MPEG4/H.264 ovládán Bosch 
Recording Station, aktivujte zaškrtávací políčko.
Upozornění:
Podle typu IP zařízení (např. VIP X1600) můžete konfigurovat 
více než 1 reléový výstup. Zvolte u položky Č.: reléový výstup 
zařízení MPEG4/H.264 a aktivujte pro tento reléový výstup 
zaškrtávací políčko Aktivovat relé.

Název: Zadejte název reléového výstupu. Název lze libovolně zvolit.

Č.: Zvolte reléový výstup vybraného zařízení MPEG4/H.264.

5 Aktivovat audiovstup Má-li se použít audiovstup zařízení MPEG4/H.264, aktivujte 
zaškrtávací políčko.

Název: Zadejte název audiovstupu.

Č.: Zvolte audiovstup vybraného zařízení MPEG4/H.264.

6 OK Uloží údaje.
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4.2.4 Konfigurace dome kamer a otočných/sklopných kamer
Nabídka IP kamery a vysílač > oblast IP kamery MPEG4/H.264 > tlačítko Změnit > karta 
Nastavení dome

V případě potřeby proveďte nastavení pro každou kameru.

Nastavení rozhraní

1 Nastavení dome Klepněte na registrační kartu.

2 Aktivovat Zaškrtněte zaškrtávací políčko, pokud se jedná o dome 
kameru nebo otočnou/sklopnou kameru.

3 Rozhraní Nastavení rozhraní je třeba provést jako první. Teprve poté 
mohou následovat další nastavení dome

Připojení: Klepněte na šipku dolů a vyberte rozhraní (VCSCom = sériový 
port RS232 vysílače).

Nastavení... Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového okna. 
Proveďte nastavení rozhraní VCSCom (bity za sekundu, 
datové bity, stop-bity, parita atd.). 
Nastavení jsou závislá na typu kamery.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (u dome kamery Panasonic musí 
být navíc ručně nastavena přenosová rychlost)
Pelco: 2400/8/1/none
Bosch-Domes: Je nutné převzít nastavení dome kamery.

Protokol: Podle připojené kamery vyberte protokol.

Adresa kamery: Zadejte adresu kamery. Adresa je nastavena v kameře.
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Uložení poloh kamery
Můžete stanovit polohy dome kamer a otočných/sklopných kamer, abyste je mohli vždycky 
znovu automaticky nebo ručně otáčet a sklápět. Uživatel může tyto polohy rychle vybrat 
v živém obraze, pokud jsou pro jeho oprávnění povoleny. Rovněž je možné automatické 
nastavení při vzniku události.
Pro uložení nové polohy postupujte takto:
– Vyberte volné ID.
– Natočte kameru do požadované polohy a podle potřeby nastavte zvětšení snímku.
– Postup uložte.

4 Prepozice

ID   Název Vedle pole seznamu klepněte na šipku dolů a vyberte buď 
dosud neobsazené číslo, chcete-li polohu znovu uložit, nebo 
již uloženou polohu (prepozici), chcete-li ji změnit.
Upozornění:
Při volbě názvu uživatelem kamera automaticky najede do 
této polohy.

Natáčení / nastavení 
zvětšení

Natáčení kamer:
Nastavte ukazatel myši do snímku kamery, dokud šipka 
neukáže do směru, do kterého chcete kameru natočit. Potom 
stiskněte levé tlačítko myši. Kamera se natočí do směru šipky, 
přičemž rychlost přibývá tím více, čím dále šipkou 
(stisknutým tlačítkem myši) pohybujete směrem ven.
Nastavení zvětšení kamer:
Nastavte ukazatel myši do středu snímku kamery, dokud se 
neobjeví lupa se znaménkem plus nebo minus. Klepnutím na 
levé tlačítko myši lze u kamery nastavit zvětšení.
Lupa se znaménkem plus: Kamera najíždí blíže k objektu.
Lupa se znaménkem minus: Kamera odjíždí od objektu.

Uložit... Pro uložení poloh klepněte na tlačítko. Otevře se pole 
dialogového okna. Zadejte vhodný název a zadání potvrďte.
Upozornění:
Při ukládání je u některých dome kamer nutno nastavit clonu 
a zaostření. Příslušný dotaz se zobrazí v průběhu ukládání.

Zobrazit Vyberte pro kontrolu prepozici a klepněte na tlačítko. Kamera 
najede do prepozice.

Smazat Vyberte prepozici a klepněte na tlačítko.
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Zadávání maker (ovládacích příkazů) pomocí příkazového řádku
Zde můžete pomocí příkazového řádku nastavovat různá makra (ovládací příkazy) pro dome 
kamery, otočné/sklopné kamery nebo maticové přepínače. Tato makra lze vyvolat ručně nebo 
automaticky. Možná makra získáte z návodu k obsluze příslušné kamery nebo maticového 
přepínače. Uživatel může tato makra rychle vybrat v živém obraze, pokud jsou pro jeho 
oprávnění povoleny.

Ovládání kamery
Pro každou kameru lze nastavit zaostření a clonu

Uložení údajů

5 Příkazový řádek 
kamery

První řádek:
Seznam obsahuje přednastavená makra (ovládací příkazy). 
Vyberte makro.
Prostřední řádek (příkazový řádek):
Zobrazí se makro, které jste vybrali v prvním řádku.
Do tohoto řádku je také alternativně možné vložit nové 
makro, pokud je nenajdete v poli seznamu prvního řádku.
Nejspodnější řádek:
 Přiřaďte makru volné číslo.

Uložit... Pro uložení klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového 
okna. Zadejte vhodný název a zadání potvrďte. Uložení se 
potvrdí zprávou.
Upozornění:
Makro je uživateli k dispozici na rozhraní pro obsluhu.

Odeslat Pro kontrolu makra klepněte na tlačítko.

Smazat Uložené makro se smaže.

6 Clona a zaostření... Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového okna. 
Nastavte clonu a zaostření.

7 OK Uloží údaje.
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4.2.5 Konfigurace IP kamer JPEG
Nabídka IP kamery a vysílač > oblast IP kamery JPEG > tlačítko Změnit

V této nabídce lze konfigurovat pouze takové kamery, u kterých se snímky JPEG dají vyvolat 
prostřednictvím protokolu HTTP nebo TFTP. Lze připojit maximálně 64 síťových zařízení 
(kamery JPEG a zařízení MPEG4/H.264).
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1 Adresa: Zadejte adresu (URL) kamery a příkaz pro vyvolání snímků 
JPEG.
Používejte tuto syntax:
Zařízení BVIP Bosch:
http://IP adresa/snap.jpg?JpegSize=S (pro QCIF)
http://IP adresa/snap.jpg?JpegSize=M (pro CIF)
http://IP adresa/snap.jpg?JpegSize=L (pro 2CIF)
http://IP adresa/snap.jpg?JpegSize=XL (pro 4CIF)
U vícekanálových zařízení vyberte kanál takto:
http://IP adresa/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (např. 
pro kanál 2 a 4CIF)
Megapixelová IP kamera Bosch:
http://IP adresa/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
U HTTP probíhá detekce pohybu přes port [&mdn=číslo 
portu].
tftp://IP adresa/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
U protokolu TFTP je detekce pohybu obsažena na snímku. 
Žádný port se nemusí konfigurovat.
Axis: http://IP adresa/jpg/image.jpg
Mobotix: http://IP adresa/record/current.jpg
Upozornění:
Další informace naleznete v instalační dokumentaci příslušné 
kamery.

2 Zobrazit Klepnutím na tlačítko zkontrolujete, zda jsou zadané URL 
a příkaz správné. Při správném zadání se zobrazí snímek 
kamery.

3 Konfigurovat Po klepnutí na tlačítko se zobrazí konfigurace vybraného 
zařízení JPEG v okně prohlížeče.

4 Název: Zadejte název kamery.

5 Max. počet snímků za 
sekundu:

Aktivujte zaškrtávací políčko a vyberte počet snímků za 
sekundu, které se mají zobrazit. Zde můžete ovlivnit zatížení 
sítě při zobrazení živých obrazů kamer.
Upozornění:
Maximální počet zobrazených snímků závisí na typu kamery 
a na nastavených parametrech kamery (např.: rozlišovací 
schopnost, nastavení komprese).

6 Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno a heslo u kamer, které vyžadují 
přihlášení (např. kamera Mobotix pro bankovní aplikace).

Heslo:

7 Kamera s detekcí 
pohybu

Jde-li u IP kamery o kameru s detekcí pohybu, lze Bosch 
Recording Station při spuštění detekce pohybu řídit. Aktivujte 
zaškrtávací políčko.

Port: Zadejte port, na kterém kamera vysílá informace o pohybu 
(závisí na modelu kamery).
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Upozornění:
Při konfiguraci IP kamer JPEG je třeba dbát na následující omezení:
Omezení velikosti snímku a rozlišovací schopnosti:
– Jednotlivý snímek JPEG nesmí přesáhnout 100 kB. Maximální zobrazitelná velikost 

snímku je 1 MB.
– Rozlišovací schopnost obrázku musí být v poměru stran 4:3 (např. 2048 x 1536).
– Maximální rozlišovací schopnost zobrazených snímků je 2048 x 1536.
Omezení nastavení záznamu:
– Úhrn přenášených snímků z IP kamer je omezen na 900 snímků za sekundu.
– Rychlost záznamu je omezena na 50 Mbit/sekundu (= 6,25 MByte/sekundu).

Příkaz Zap: Zadejte příkaz, který kamera odešle, je-li spuštěna detekce 
pohybu (závisí na modelu kamery).
Upozornění:
Příkaz najdete v příručce k používané kameře.

Příkaz Vyp: Zadejte příkaz, který kamera odešle, je-li ukončena detekce 
pohybu (závisí na modelu kamery).

8 OK Uloží údaje.
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4.3 Konfigurace časových rozpisů
Nabídka Časové plány

Přiřazení časových rozpisů se uskuteční v grafickém plánovači času pomocí ukazatele myši. Je 
k dispozici 8 časových rozpisů. Tyto časové rozpisy lze přiřadit každému dni v týdnu, 
jednotlivým svátkům a zvláštním dnům. Časové rozpisy se zobrazí v různých barvách.

1 Pracovní dny
Zvláštní dny
Svátky

Klepněte na příslušnou registrační kartu.
Upozornění:
– Na kartě Zvláštní dny lze vybrat každý den v roce.
– Karta Svátky se zobrazí až po načtení souboru se svátky 

Holidays.xml.  

2 Časové plány Vyberte časový rozpis, který chcete přiřadit dni. Jednomu 
časovému intervalu lze přiřadit pouze 1 časový rozpis.

3 Grafický plánovač času Nastavte ukazatel myši do grafického plánovače času.
Buňka se označí klepnutím levým tlačítkem myši. Časový 
rozsah se označí vytažením obdélníku stisknutým levým 
tlačítkem myši. Všechny vybrané buňky se zbarví barvou 
vybraného časového rozpisu. Pro změnu označených buněk 
grafického plánovače času vyberte jiný časový rozpis a již 
označenou buňku přepište.

4 Přejmenovat časový 
plán

Pro změnu názvu. Vyberte časový rozpis a klepněte na 
tlačítko. Zadejte nový název a potvrďte zadání klávesou 
Enter.
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5 Soubor se svátky - 
Načíst

Načte se soubor se svátky Holidays.xml. Soubor se svátky 
obsahuje svátky platné v daném státě. Soubor se svátky lze 
upravovat a musí být vytvořen vzhledem k danému státu.
Potom klepněte na kartě Svátky na možnost Přidat a zvolte 
svátky.

6 Převzít Uloží údaje.
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4.4 Konfigurace nastavení záznamu
V těchto dialogových oknech můžete konfigurovat nastavení záznamu IP kamer MPEG4/H.264 
a IP kamer JPEG.

4.4.1 Konfigurace nastavení záznamu IP kamer MPEG4/H.264
Nabídka Nastavení záznamu > karta IP kamery MPEG4/H.264

V tomto poli dialogového okna můžete konfigurovat nastavení záznamu IP kamer MPEG4/
H.264.

1 Den - Noc - Víkend ... Všechny nakonfigurované časové rozpisy se zobrazí jako 
registrační karty.
Vyberte časový rozpis, pro který mají nastavení platit.
Upozornění:
Zobrazí se pouze časové rozpisy, které byly 
nakonfigurovány v nabídce Časové plány.

2 IP kamery MPEG/H.264 Vyberte registrační kartu. V poli seznamu dole jsou 
zobrazeny všechny IP kamery MPEG4/H.264.

3 V poli seznamu kamer Vyberte kameru, pro kterou chcete provést nastavení.
Upozornění:
Lze vybrat více kamer najednou.

4 Záznam předběžné 
události

Proveďte nastavení pro záznam předběžné události.

Tok: Zvolte tok zařízení MPEG4/H.264 (tok 1 nebo tok 2).
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Audio: Má-li se současně zaznamenávat audio, aktivujte 
zaškrtávací políčko.
Upozornění:
Audio lze zvolit pouze tehdy, pokud bylo u položky IP 
kamery a vysílač > IP kamery MPEG4/H.264 > Změnit > 
Obecná nastavení aktivováno zaškrtávací políčko Aktivovat 
audiovstup.

Časový úsek po 
poplachu [s]:

Vyberte dobu sledování (do události) pro záznam poplachu 
a pohybu.
Upozornění:
Maximální doba sledování (do události) je 1800 sekund. 
Doba sledování (do události) závisí na rychlosti záznamu 
předběžné události zařízení MPEG4/H.264. Maximálně lze 
zaznamenat 3600 snímků pro každou předběžnou událost a 
pro každou kameru. 

5 Záznam poplachu Proveďte nastavení pro záznam poplachu.

Tok: Zvolte tok zařízení MPEG4/H.264 (tok 1 nebo tok 2).

Audio: Má-li se současně zaznamenávat audio, aktivujte 
zaškrtávací políčko.

Časový úsek po 
poplachu [s]:

Zadejte časový úsek po poplachu.
Upozornění:
Maximální časový úsek po poplachu je 999 sekund. 
Standardní nastavení je 0 sekund.

6 Nepřetržité nahrávání Proveďte nastavení pro nepřetržité nahrávání

Tok: Zvolte tok zařízení MPEG4/H.264 (tok 1 nebo tok 2).

Audio: Má-li se současně zaznamenávat audio, aktivujte 
zaškrtávací políčko.

7 Smazat staré záznamy Aktivujte zaškrtávací políčko, abyste po určitém počtu dnů 
automaticky smazali data.

Starší než [dní]: Uveďte počet dní, od kterého se data automaticky smažou.
Příklad: 3 znamená, že se automaticky smažou data, která 
jsou starší než 3 dny.

Odstraňování 
chráněných dat

Zaškrtávací políčko je aktivováno: chráněná data se po 
určitém počtu dní automaticky smažou.
Zaškrtávací políčko není aktivováno: chráněná data se 
automaticky nesmažou.

8 Rozšířený... Klepnutím na tlačítko lze upravit poplachové úlohy zvolené 
kamery.

9 Standardní nastavení Pro získání standardního nastavení klepněte na tlačítko.

10 Kopírují se nastavení k 
jiným časovým 
plánům...

Kopíruje všechny registrační karty vybraného časového 
rozpisu se všemi nastaveními, která se v nich nacházejí, do 
jiných časových rozpisů.
Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového okna, ve 
kterém můžete vybrat časové rozpisy.

11 Převzít Uloží údaje.
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4.4.2 Rozšířená nastavení IP kamer MPEG4/H.264
Nabídka Nastavení záznamu > karta IP kamery MPEG4/H.264 > tlačítko Rozšířený...

V tomto dialogovém okně máte možnost změnit jednotlivá nastavení.

1 Poplachové úlohy (jobs) Pole seznamu ukazuje všechny úlohy, u kterých se tato 
kamera vyskytuje v seznamu záznamů poplachu 
(v nabídce Zpracování poplachu).
Upozornění:
Poplachové úlohy budou po uložení konfigurace převzaty 
do pole seznamu.

2 Časový úsek po 
poplachu [s]:

Vyberte dobu sledování (do události) pro záznam poplachu 
a pohybu.
Upozornění:
Maximální doba sledování (do události) je 1800 sekund. 
Doba sledování (do události) závisí na rychlosti záznamu 
předběžné události. Pro každou předběžnou událost a pro 
každou kameru lze zaznamenat maximálně 
3600 snímků.Příklad: 1 snímek za sekundu = 1800 sekund, 
2 snímky za sekundu = 1800 sekund, 4 snímky za sekundu = 
900 sekund, 5 snímků za sekundu = 720 sekund atd.

3 Časový úsek po 
poplachu [s]:

Zadejte časový úsek po poplachu.
Upozornění:
Proveďte nastavení pro záznam pohybu.

4 Audio: Má-li se současně zaznamenávat audio, aktivujte 
zaškrtávací políčko.
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4.4.3 Konfigurace nastavení záznamu IP kamer JPEG
Nabídka Nastavení záznamu > karta IP kamery JPEG

V tomto poli dialogového okna můžete konfigurovat nastavení záznamu IP kamer JPEG.

1 Den - Noc - Víkend ... Všechny nakonfigurované časové rozpisy se zobrazí jako 
registrační karty.
Vyberte registrační kartu, pro niž mají nastavení platit.
Upozornění:
Zobrazí se pouze časové rozpisy, které byly nakonfigurovány 
v nabídce Časové plány.

2 IP kamery JPEG Vyberte registrační kartu. V poli seznamu dole jsou zobrazeny 
všechny IP kamery JPEG.

3 V poli seznamu kamer Vyberte kameru, pro kterou chcete provést nastavení.
Upozornění:
Lze vybrat více kamer najednou.

4 Záznam předběžné 
události

Proveďte nastavení pro záznam předběžné události.

Rychlost: Vyberte rychlost záznamu.
Upozornění:
Skutečná rychlost záznamu závisí na typu kamery a na 
nastavených parametrech kamery (např.: rozlišovací 
schopnost, nastavení komprese). Průměrné nastavení 
představuje 4 - 6 snímků za sekundu.
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Časový úsek po 
poplachu [s]:

Vyberte dobu sledování (do události) pro záznam poplachu 
a pohybu.
Upozornění:
Maximální doba sledování (do události) je 1800 sekund. Doba 
sledování (do události) závisí na rychlosti záznamu předběžné 
události. Maximálně lze zaznamenat 3600 snímků pro každou 
předběžnou událost a pro každou kameru.
Příklad: 1 snímek/sekundu = 1800 sekund, 2 snímky/
sekundu = 1800 sekund, 4 snímky/sekundu = 900 sekund, 
5 snímků/sekundu = 720 sekund atd.

5 Záznam poplachu Proveďte nastavení pro záznam poplachu.

Rychlost: Vyberte rychlost záznamu.
Upozornění:
Skutečná rychlost záznamu závisí na typu kamery a na 
nastavených parametrech kamery (např.: rozlišovací 
schopnost, nastavení komprese).

Časový úsek po 
poplachu [s]:

Zadejte časový úsek po poplachu.
Upozornění:
Maximální časový úsek po poplachu je 999 sekund. 
Standardní nastavení je 0 sekund.

6 Nepřetržité nahrávání Proveďte nastavení pro nepřetržité nahrávání

Rychlost: Vyberte rychlost záznamu.
Upozornění:
Skutečná rychlost záznamu závisí na typu kamery a na 
nastavených parametrech kamery (např.: rozlišovací 
schopnost, nastavení komprese).

7 Smazat staré záznamy Aktivujte zaškrtávací políčko, abyste po určitém počtu dnů 
automaticky smazali data.

Starší než [dní]: Uveďte počet dní, od kterého se data automaticky smažou.
Příklad: 3 znamená, že se automaticky smažou data, která 
jsou starší než 3 dny.

Odstraňování 
chráněných dat

Zaškrtávací políčko je aktivováno: chráněná data se po 
určitém počtu dní automaticky smažou.
Zaškrtávací políčko není aktivováno: chráněná data se 
automaticky nesmažou.

8 Standardní nastavení Pro získání standardního nastavení klepněte na tlačítko.

9 Kopírují se nastavení 
k jiným časovým 
plánům...

Kopíruje všechny registrační karty vybraného časového 
rozpisu se všemi nastaveními, která se v nich nacházejí, do 
jiných časových rozpisů.
Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového okna, ve 
kterém můžete vybrat časové rozpisy.

10 Převzít Uloží údaje.
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4.5 Konfigurace vstupů a výstupů
V těchto dialogových oknech lze konfigurovat vstupy a výstupy.

4.5.1 Konfigurace simulace poplachu
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Simulace poplachu

V tomto dialogovém okně můžete v rozhraní pro obsluhu konfigurovat 4 vstupy pro spuštění 
poplachů obsluhy.

1 Simulace poplachu Klepněte na registrační kartu.

2 Typ Vyberte, zda se vstup má či nemá aktivovat.

Vstup se má použít k simulaci poplachu.

Vstup se nemá použít k simulaci poplachu.

3 Název Zadejte název.

4 Převzít Uloží údaje.
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4.5.2 Konfigurace virtuálních vstupů
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Virtuální vstupy

U virtuálních vstupů jde o vstupy, které se ovládají přes rozhraní prohlížeče nebo pomocí 
softwaru. Poskytují stejné funkce jako jiné vstupy systému.
Virtuální vstupy lze používat k provádění úloh, např. k přenosu poplachu nebo k exportování. 
Je k dispozici 32 Virtuálních vstupů.

Upozornění:
Pro přístup na rozhraní Virtuálních vstupů není třeba žádné přihlašování.

1 Virtuální vstupy Klepněte na registrační kartu.

2 Typ Vyberte, zda se Virtuální vstup má či nemá 
konfigurovat.

Vstup se má použít jako Virtuální vstup

Vstup se nemá použít jako Virtuální vstup.

3 Název Zadejte název.

4 Změnit identifikátor pole Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového 
okna. Podle potřeby změňte název přídavných dat.

5 Převzít Uloží údaje.
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4.5.3 Konfigurace bankomatů
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Bankomat

K Bosch Recording Station lze připojit maximálně 4 bankomaty vždy se 2 vstupy. 

1 Bankomat Klepněte na registrační kartu.

2 Rozhraní: Vyberte rozhraní.

3 Dotazování na stav [h]: Po uplynutí této doby systém opětovně zkontroluje, 
zda připojené bankomaty provedly transakci. Zadejte 
dobu v hodinách. Např. zadání čísla 2 znamená, že 
kontrola bude provedena každé 2 hodiny. Zadání 
čísla 0 znamená žádná kontrola.
Upozornění:
Pokud není systému nahlášena žádná transakce, 
zobrazí se chybové hlášení. Je-li přerušeno spojení 
mezi systémem Bosch Recording Station 
a bankomatem, zobrazí se rovněž chybové hlášení.

4 Typ Vyberte, zda se vstup má či nemá konfigurovat.

Vstup se vyhodnotí.

Vstup se nevyhodnotí.
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Přiřazení vstupů:
Vstup 1 + 2 = bankomat 1 
Vstup 3 + 4 = bankomat 2
Vstup 5 + 6 = bankomat 3
Vstup 7 + 8 = bankomat 4
Vstupy 1, 3, 5, 7 obvykle aktivují portrétovou kameru 
a vstupy 2, 4, 6, 8 kameru odběru peněz.

5 Název Zadejte název. Název lze zvolit libovolně.

6 Převzít Uloží údaje.
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4.5.4 Konfigurace vstupní čtečky
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Vstupní čtečka

K Bosch Recording Station lze připojit maximálně 4 vstupní čtečky. Každá vstupní čtečka 
používá jeden vstup. Ochrana vstupní čtečky před skimmováním je možná.

Upozornění:
Vstupní čtečky již nesmějí být konfigurovány, pokud jsou připojené.

1 Vstupní čtečka Klepněte na registrační kartu.

2 Rozhraní: Vyberte rozhraní.

3 Typ Vyberte, zda se vstup má či nemá konfigurovat.

Na vstup je připojena vstupní čtečka.

Na vstup není připojena vstupní čtečka.

4 Název Zadejte název. Název lze zvolit libovolně.

5 Ochrana před skimmováním Tato funkce rozpozná, zda jsou na vstupní čtečce 
namontovány cizí díly, které umožňují nepovolené 
čtení dat na kartě EC.
Upozornění:
– Funkce se aktivuje, pokud je jako spouštěč 

k dispozici vstup skimmování.
– Při spuštění dojde k zaprotokolování v deníku.
– Pokud je navíc aktivována funkce Nahlásit 

poruchu vstupní čtečky, zobrazí se 
v uživatelském rozhraní při její aktivaci hlášení.
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6 Časový rozvrh - Setup Pro zadání časového rozvrhu klepněte na tlačítko. 
Otevře se pole dialogového okna, ve kterém můžete 
vybrat základní nastavení vstupní čtečky (otevřeno, 
automaticky, zavřeno) a časový rozpis (viz také 
Oddíl 4.5.5 Konfigurace časového rozvrhu vstupních 
čteček).

7 Blokované kódy banky Máte možnost zablokovat určité kódy banky, tzn., že 
karty EC se zde zapsaným blokovacím záznamem 
nemají oprávnění k přístupu. Přístup je vstupní 
čtečkou zamítnut. Základní nastavení vstupní čtečky 
je třeba nastavit na: Vstupní čtečka - automaticky:

Přidat V textovém poli zadejte kód banky, který se má 
zablokovat, a klepněte na tlačítko. Po zadání bude 
kód banky převzat do pole seznamu.
Upozornění:
Při zadávání je možné v libovolné kombinaci používat 
tzv. zástupné znaky (? nebo *).  
Přitom platí
?: Na pozici otazníku se může vyskytovat libovolný 
znak nebo také na ní nemusí být žádný znak.
*: Na pozici hvězdičky se může vyskytovat sled 
libovolných znaků (jeden znak nebo více) nebo také 
na ní nemusí být žádný znak (výjimka: samostatně 
stojící * znamená, že jsou zablokovány všechny kódy 
banky).

Smazat V poli seznamu vyberte záznam a klepněte na tlačítko. 
Kód banky se smaže z pole seznamu.

8 Nahlásit poruchu vstupní 
čtečky

Na rozhraní pro obsluhu se zobrazí hlášení, pokud 
dojde k poruše vstupní čtečky. Pokud se dodatečně 
aktivuje funkce Ochrana před skimmováním, je 
vydáno hlášení také při poplachu při skimmování.
Upozornění:
Při spuštění dojde k zaprotokolování v deníku.

Ignorovat kód země u EC 
karet

Nevyhodnocuje data kreditní karty, která se používají 
pro rozlišení zemí. Přístup je možný pro karty 
s různým kódem země.

9 Převzít Uloží údaje.
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4.5.5 Konfigurace časového rozvrhu vstupních čteček
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Vstupní čtečka > tlačítko Setup

Proveďte nastavení časového rozvrhu.

1 Vstupní čtečka - 
časovaně

Aktivujte zaškrtávací políčko.

2 Základní nastavení: V poli seznamu klepněte na šipku dolů a vyberte základní 
nastavení vstupní čtečky.

3 V předchozím bodě jste provedli základní nastavení vstupní 
čtečky. Má-li být základní nastavení časově omezeno, 
aktivujte podle potřeby jednu nebo více z následujících 
vlastností.

Vstupní čtečka - 
otevřeno:

Vstup je vždy otevřen.

Vstupní čtečka - 
automaticky:

Přístup je možný pouze s kartou EC nebo s kreditní kartou. 
Přitom lze karty EC určitých bank zablokovat.

Vstupní čtečka - 
zavřeno:

Vstup je vždy zavřen.

4 Časový plán: Vyberte časový rozpis, v rámci kterého má platit časové 
omezení (viz také Oddíl 4.3 Konfigurace časových rozpisů).

5 OK Uloží údaje.
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4.5.6 Konfigurace vstupů hlásičů nebezpečí
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Vstupy ZÚ

U sériového připojení hlásiče nebezpečí lze nastavit max. 32 vstupů, jejichž spuštěním dojde 
ke spuštění poplachu v systému.
Každému vstupu jsou jako standardní přiřazeny stavy linek, které lze u ústředen LSN 
přizpůsobit podle projektu. Každému vstupu lze také dodatečně přiřadit adresy hlásiče 
nebezpečí.

1 Vstupy ZÚ Klepněte na registrační kartu.

2 Nastavení připojení

Rozhraní: Vyberte rozhraní.

Přenosová rychlost: Zvolte přenosovou rychlost.

Typ: Vyberte typ hlásiče nebezpečí.

3 Typ Ve sloupci klepněte na šipku dolů a vyberte druh 
vstupu.

Je aktivován druh vstupu, např. přepadení.

Druh vstupu není aktivován.

Upozornění:
Každému vstupu jsou jako standardní přiřazeny určité 
stavy linek. U ústředen LSN lze toto přiřazení měnit.

4 Název Zadejte název.
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4.5.7 Přiřazení stavů linek vstupům (neplatí pro Bosch řadu G)
Nabídka Vstupy a výstupy > kartaVstupy ZÚ > oblast Stav linek > tlačítko přiřadit
(viz také Oddíl 4.5.6 Konfigurace vstupů hlásičů nebezpečí)

Přiřaďte stavy linek hlásiče nebezpečí vstupům.

Přidání stavů linek

Odstranění stavů linek:

5 Stav linek - přiřadit Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového 
okna, ve kterém lze měnit a prohlížet standardní 
přiřazení stavů linek (viz také Oddíl 4.5.7 Přiřazení 
stavů linek vstupům (neplatí pro Bosch řadu G)).
Upozornění:
Je možné pouze u ústředen LSN.

6 Adresy - přiřadit Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového 
okna, ve kterém lze určité adresy ZÚ přiřadit vstupu 
(viz také Oddíl 4.5.8 Přiřazení adres vstupům (neplatí 
pro Bosch řadu G) a Oddíl 4.5.9 Přiřazení adres 
vstupům (Bosch řada G)).

7 Převzít Uloží údaje.

1 nevybrané stavy linek: Vyberte stav linek.

2 << Přidat Klepněte na tlačítko. Stav linek se převezme do pole seznamu 
vybrané stavy linek:.

5 Zavřít Ukončí postup. Údaje se uloží.

3 vybrané stavy linek: Vyberte stav linek.

4 >> Odstranit Klepněte na tlačítko. Stav linek bude odstraněn z pole 
seznamu vybrané stavy linek:.

5 Zavřít Ukončí postup. Údaje se uloží.
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4.5.8 Přiřazení adres vstupům (neplatí pro Bosch řadu G)
Nabídka Vstupy a výstupy > kartaVstupy ZÚ > oblast Adresy > tlačítko přiřadit
(viz také Oddíl 4.5.6 Konfigurace vstupů hlásičů nebezpečí)

Přiřaďte adresy hlásiče nebezpečí vstupům (neplatí pro Bosch řadu G).

Přidání adres

Odstranění adres:

1 Skupina:
Hlásič:

Do vstupních datových polí zadejte počáteční adresu.

2 Skupina:
Hlásič:

Do vstupních datových polí zadejte koncovou adresu.

3 << Přidat Klepněte na tlačítko. Adresy budou převzaty do pole seznamu 
vybrané adresy:.

6 Zavřít Ukončí postup. Údaje se uloží.

4 vybrané adresy: Vyberte adresy, které chcete odstranit. 

5 >> Odstranit Klepněte na tlačítko. Adresy budou odstraněny z pole 
seznamu vybrané adresy:.

6 Zavřít Ukončí postup. Údaje se uloží.



Bosch Recording Station Appliance  Standardní konfigurace | cs 51

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Příručka k instalaci softwaru - | V1 | 2011.10

4.5.9 Přiřazení adres vstupům (Bosch řada G)
Nabídka Vstupy a výstupy > kartaVstupy ZÚ > oblast Adresy > tlačítko přiřadit 
(viz také Oddíl 4.5.6 Konfigurace vstupů hlásičů nebezpečí)

Přiřaďte adresy hlásiče nebezpečí typu Bosch řady G vstupům.

1 Adresy ZÚ Aktivujte zaškrtávací políčka adres ZÚ, které chcete přiřadit 
vstupu.

2 OK Uloží údaje.
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4.5.10 Konfigurace vstupů POS
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Vstupy POS

Připojení serveru POS ( POS= point of sale) probíhá přes IP síť (LAN). Na serveru POS musí 
být nakonfigurována IP adresa systému Bosch Recording Station. Na Bosch Recording Station 
je k dispozici maximálně 64 vstupů POS. Při aktivaci stanovených transakcí na místech POS 
dojde k automatickému záznamu obrazu.

1 Vstupy POS Klepněte na registrační kartu.

2 Port číslo: Zadejte číslo portu Bosch Recording Station, na niž 
server IP odesílá data.
Upozornění:
Číslo portu v konfiguraci Bosch Recording Station 
musí souhlasit s číslem portu, které je zadáno na 
serveru POS.

3 Datová struktura Ukazuje, jak je uspořádán tok dat, který je vysílán ze 
serveru POS do systému Bosch Recording Station. 
Jako rozpoznávací kritéria slouží maximálně 
10 datových polí. Na jedno datové pole připadá 
maximálně 100 znaků.

4 Upravit... Klepněte na tlačítko. Otevře se dialogové okno, ve 
kterém můžete konfigurovat druh datového pole a 
příslušnou výchozí a konečnou pozici v toku dat.
Upozornění:
V oblasti Datová struktura označte řádek, který 
chcete upravit.
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5 Zapnout vstup Klepněte na šipku. Zobrazí se seznam datových polí, 
která jsou k dispozici. Seznam zahrnuje všechna 
datová pole zobrazená v oblasti Datová struktura.
Vyberte název datového pole a do textového pole pod 
ním zadejte hodnotu, která v toku dat serveru POS 
spustí záznam obrazu. Více hodnot od sebe oddělte 
středníkem.

6 Vypnout vstup Klepněte na šipku. Zobrazí se seznam datových polí, 
která jsou k dispozici.
Vyberte název datového pole a do textového pole pod 
ním zadejte hodnotu, která v toku dat serveru POS 
ukončí záznam obrazu. Více hodnot od sebe oddělte 
středníkem.

7 Datové pole s informací o 
čísle terminálu:

Klepněte na šipku. Zobrazí se seznam datových polí, 
která jsou k dispozici.
Vyberte název datového pole, které popisuje číslo 
terminálu (např. číslo pokladny).

8 Typ Vyberte, zda se vstup má či nemá aktivovat.

Vstup má být použit ke spuštění záznamu obrazu.

Vstup nemá být použit ke spuštění záznamu obrazu.

9 Název Umístěte kurzor do sloupce a zadejte název vstupu.

10 Číslo terminálu Zadejte číslo terminálu, který je přiřazen vstupu POS 
systému Bosch Recording Station.

11 Převzít Uloží údaje.
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4.5.11 Konfigurace vstupů ATM/POS
Nabídka Vstupy a výstupy > karta Vstupy ATM/POS

Pomocí ATM/POS-Bridge se připojují pokladní systémy a bankomaty. K Bosch Recording 
Station je možné připojit maximálně 8 ATM/POS-Bridges vždy se 4 bankomaty. Připojení se 
provádí přes IP síť (LAN).

1 Vstupy ATM/POS Klepněte na registrační kartu.

2 Zařízení: Vyberte zařízení.

3 IP adresa: Zadejte IP adresu ATM/POS-Bridge.

4 Číslo portu zařízení: Zadejte číslo portu ATM/POS-Bridge.

5 Port číslo: Zadejte číslo portu stanice Bosch Recording Station.

6 Datová struktura: Ukazuje, jak je uspořádán tok dat, který je vysílán 
z ATM/POS-Bridge do systému Bosch Recording 
Station. Jako rozpoznávací kritéria slouží maximálně 
10 datových polí. Velikost toku dat je omezena na 
7 kilobytů.
Upozornění:
Zaškrtávací políčka umožňují aktivaci každého 
datového pole. Není-li aktivováno žádné zaškrtávací 
políčko, zapíše se celý tok dat do prvního datového 
pole.
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7 Upravit... Klepněte na tlačítko. Otevře se dialogové okno, ve 
kterém můžete konfigurovat druh datového pole a 
příslušnou výchozí a konečnou pozici v toku dat.
Upozornění:
V oblasti Datová struktura: označte řádek, který 
chcete upravit.

8 Typ Vyberte, zda se vstup má či nemá aktivovat.
Upozornění:
Vstup 1 = zařízení ATM/Pos 1
Vstup 2 = zařízení ATM/Pos 2
Vstup 3 = zařízení ATM/Pos 3
Vstup 4 = zařízení ATM/Pos 4

Vstup má být použit ke spuštění záznamu obrazu.

Vstup nemá být použit ke spuštění záznamu obrazu.

9 Název Umístěte kurzor do sloupce a zadejte název vstupu.
Upozornění:

10 Převzít Uloží údaje.
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4.5.12 Konfigurace I/O modulu
Nabídka Vstupy a výstupy > karta I/O moduly

K zařízení Recording Station lze připojit maximálně 8 I/O modulů. Lze připojit následující I/O 
moduly:
– ADAM-6017 (0 vstupů, 2 relé)
– ADAM-6018 (0 vstupů, 8 relé)
– ADAM-6022 (2 vstupy, 2 relé)
– ADAM-6024 (2 vstupy, 2 relé)
– ADAM-6050 (12 vstupů, 6 relé)
– ADAM-6050-W (12 vstupů, 6 relé)
– ADAM-6051 (12 vstupů, 2 relé)
– ADAM-6051-W (12 vstupů, 2 relé)
– ADAM-6052 (8 vstupů, 8 relé)
– ADAM-6055 (18 vstupů, 0 relé)
– ADAM-6060 (6 vstupů, 6 relé)
– ADAM-6060-W (6 vstupů, 6 relé)
– ADAM-6066 (6 vstupů, 6 relé)

1 I/O moduly Klepněte na registrační kartu.

2 Zařízení: Zvolte I/O modul.

3 IP adresa: Zadejte IP adresu I/O modulu.

4 Typ zařízení: Vyberte typ.

5 Typ Vyberte, zda se vstup má či nemá aktivovat.

Vstup má být použit ke spuštění záznamu obrazu.

Vstup nemá být použit ke spuštění záznamu obrazu.
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6 Název Zadejte název vstupu.

7 Typ Vyberte, zda se vstup má či nemá aktivovat.

Relé má být použito ke spuštění záznamu obrazu.

Relé nemá být použito ke spuštění záznamu obrazu.

8 Název Zadejte název relé.

9 Převzít Uloží údaje.
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4.6 Konfigurace zpracování poplachu
Nabídka Zpracování poplachu

V tomto poli dialogového okna máte možnost pro každý časový rozpis nastavit tzv. úlohy. Pod 
pojmem úlohy se rozumí akce, které se spustí na základě vstupů a kamer s detekcí pohybu 
nebo porovnáním referenčního snímku.
Jsou možné následující akce:
– Spuštění záznamu poplachu
– Ovládání jednoho reléového výstupu
– Ovládání maximálně čtyř dome kamer a otočných/sklopných kamer
– Upozornění pomocí e-mailu

1 Úloha

Přidat Přidá novou úlohu. Název nové úlohy se průběžně čísluje a lze 
ho přejmenovat.

Odstranit Odstraní úlohu. K tomu je nutné úlohu označit.

Přejmenovat Název úlohy lze změnit. K tomu je nutné úlohu označit.

2 Spustit V poli seznamu vyberte vstupy nebo kamery s detekcí pohybu 
nebo porovnáním referenčního snímku, jejichž spuštění zahájí 
úlohu.
Jako spouštěče (trigger) se zobrazí:
– všechny druhy vstupů
– IP kamery JPEG a IP kamery MPEG4/H.264 s detekcí 

pohybu/porovnáním referenčního snímku
– Ochrana vstupní čtečky před skimmováním
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A Pro spuštění úlohy se musí spustit všechny vybrané vstupy 
a kamery.

Nebo Pro spuštění úlohy se musí spustit pouze jeden vstup nebo 
kamera.

3 Den - Noc - Víkend Vyberte časový rozpis. Tomuto časovému rozpisu se přiřadí 
úloha.
Upozornění:
Zobrazí se pouze časové rozpisy, které byly nakonfigurovány 
v nabídce Časové plány.
Upozornění:
Tlačítkem Kopírují se nastavení k jiným časovým plánům... 
lze úlohy rychle kopírovat do jiných časových rozpisů.

4 Seznam záznamů 
poplachu

Vstupy nebo kamery zvolené u položky Spustit spustí záznam 
poplachu kamer uvedených na seznamu.

Upravit... Klepněte na tlačítko. Otevře se pole dialogového okna. 
Vyberte kamery, u kterých má probíhat záznam poplachu.

Zabezpečit záznamy 
poplachu

Aktivujte zaškrtávací políčko. Záznamy poplachu jsou 
zabezpečeny proti přepsání (včetně snímků předběžného 
poplachu).
Upozornění:
Zabezpečená data se automaticky smažou po určitém počtu 
dní pouze tehdy, když jsou v nabídce Nastavení záznamu 
aktivovány možnosti Smazat staré záznamy a Odstraňování 
chráněných dat. Dodatečně je možné ruční smazání na 
rozhraní pro obsluhu.

5 Ovládání relé Nastavte relé, které se má ovládat.

Aktivovat Aktivuje relé, které se má ovládat.

Relé: Vyberte relé, které se má ovládat.

Akce: Vyberte chování relé.
Chování relé:
– Spuštění události: Na začátku události relé sepne na 

1 sekundu.
– Konec události: Na konci události relé sepne na 

1 sekundu.
– Sled události: Relé sepne na začátku události, udržuje 

tento stav během události a na konci události se vrátí 
zpět do původního stavu.

– Sled záznamu: Relé sepne na začátku události a vrátí se 
zpět do původního stavu teprve po konci záznamu 
poplachu (včetně časového úseku po poplachu).
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6 Ovládání dome 
kamery

Jedna úloha může ovládat maximálně 4 dome kamery a 
otočné/sklopné kamery.
Aktivujte zaškrtávací políčko příslušného řádku. V polích 
seznamů potom vyberte kameru určenou pro ovládání a jednu 
prepozici nebo příkaz.
Upozornění:
Mohou být ovládány jen různé dome kamery a otočné/sklopné 
kamery.
Prepozice a příkazy je nutné konfigurovat u položky IP 
kamery a vysílač > kamera Přidat / Změnit > Nastavení 
dome.

7 Upozornění pomocí e-
mailu

Po spuštění úlohy je možné odeslat pro upozornění e-mail.

Aktivovat Aktivuje upozornění pomocí e-mailu.

Přijímač: Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
Upozornění:
Více e-mailových adres je třeba od sebe oddělit středníkem.

Konfigurovat e-mail... Klepnutím na tlačítko se otevře nastavení e-mailového 
serveru. Do nastavení zapište údaje o jménu odesílatele, e-
mailové adrese, uživatelském jménu atd.

8 Kopírují se nastavení 
k jiným časovým 
plánům...

Kopíruje vybranou úlohu se všemi nastaveními, která se v ní 
nacházejí, do jiných časových rozpisů.
Vyberte úlohu a klepněte na tlačítko. Otevře se pole 
dialogového okna, ve kterém můžete vybrat časové rozpisy.

9 Převzít Uloží údaje.
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4.7 Konfigurace nastavení e-mailového serveru
Nabídka Zpracování poplachu > tlačítko Konfigurovat e-mail...
nebo
Nabídka Zaslání chyby a SNMP > tlačítko E-mailový server

E-maily lze odesílat k serveru SMTP s přihlášením nebo bez přihlášení.

Upozornění:
– Přidání příjemce e-mailu při zpracování poplachu viz Oddíl 4.6 Konfigurace zpracování 

poplachu
– Přidání příjemce e-mailu při zaslání chyby viz Oddíl 4.14.1 Přidání příjemce / změna data 

příjemce

1 Jméno odesílatele: Zadejte jméno odesílatele. Jméno se příjemci e-mailu zobrazí 
jako jméno odesílatele.

2 E-mailová adresa: Zadejte e-mailovou adresu odesílatele.

3 Server SMTP: Zadejte název nebo IP adresu serveru SMTP (e-mailového 
serveru).

4 Port SMTP: Zadejte číslo portu SMTP (standardní hodnota = 25).

5 S přihlášením 
k serveru SMTP

Odesílání e-mailů bude probíhat pouze tehdy, pokud je 
k tomu odesílatel oprávněn. Server SMTP v tomto případě 
kontroluje oprávnění odesílatele.

6 Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k serveru SMTP.

7 Heslo: Zadejte heslo pro přihlášení k serveru SMTP.

8 Uložit Uloží údaje.
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4.8 Konfigurace vzdálených stanic
Nabídka Vzdálené stanice

V tomto dialogovém okně nastavte pro vlastní obslužné místo (místní počítač) vzdálené 
stanice, abyste v dalším průběhu konfigurace mohli vytvořit připojení k této vzdálené stanici.

1 Místní nastavení Pro vlastní obslužné místo proveďte následující nastavení.

Modem/ISDN: Vyberte modem nebo kartu ISDN.
Upozornění:
Aby bylo možné provést konfiguraci u spojení přes modem, 
musí být připojen modem způsobilý pro RAS a nainstalována 
služba RAS.

Počet kanálů B: Zadejte počet kanálů B.

Přijmout příchozí 
hovory (pro 
standardní uživatele)

Standardní uživatelé smějí přijímat příchozí hovory.

Heslo ... Zadání hesla, které dovoluje, že se vzdálené stanice mohou 
telefonicky připojovat.

Informace ... Není-li připojen modem způsobilý pro RAS nebo není-li 
nainstalována služba RAS, objeví se ikona upozornění 
a tlačítko s dodatečnými informacemi.

2 Vzdálené stanice Zde lze vytvořit nové vzdálené stanice. Existující vzdálené 
stanice se zobrazí v poli seznamu.
Upozornění: V poli seznamu se navíc zobrazí sloupec Malá 
šířka pásma, pokud je u vzdálených stanic tato možnost 
nakonfigurována.
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Nové Vytvoří se nová vzdálená stanice. V poli otevřeného 
dialogového okna proveďte zadání.

Upravit Lze změnit údaje již existujících vzdálených stanic.
V přehledu v dolní části pole dialogového okna vyberte 
vzdálenou stanici a klepněte na tlačítko.

Smazat Smaže připojení k vzdálené stanici.
V přehledu v dolní části pole dialogového okna vyberte 
vzdálenou stanici, kterou chcete smazat, a klepněte na 
tlačítko.

3 Převzít Uloží údaje.
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4.9 Konfigurace přenosu poplachu
Nabídka Přenos poplachu

V tomto poli dialogového okna máte možnost pro poplachové přenosy nastavit tzv. úlohy. Pod 
pojmem úlohy se rozumí akce, které se spustí na základě vstupů a kamer s detekcí pohybu 
nebo porovnáním referenčního snímku. Při poplachové události se místo, které generuje 
poplach, připojí k nakonfigurované vzdálené stanici.

1 Úloha

Přidat Přidá novou úlohu. Název nové úlohy se průběžně čísluje a lze 
ho přejmenovat.

Odstranit Odstraní úlohu. K tomu je nutné úlohu označit.

Přejmenovat Název úlohy lze změnit. K tomu je nutné úlohu označit.

2 Spustit V poli seznamu vyberte vstupy nebo kamery s detekcí pohybu 
nebo porovnáním referenčního snímku, jejichž spuštění zahájí 
úlohu.
Jako spouštěče (trigger) se zobrazí:
– všechny druhy vstupů
– IP kamery JPEG a IP kamery MPEG4/H.264 s detekcí 

pohybu/porovnáním referenčního snímku
– Ochrana vstupní čtečky před skimmováním
Upozornění:
Spouštěče pro kamery s detekcí pohybu se zobrazí až po 
konfiguraci kamer (viz Oddíl 4.2.5 Konfigurace IP kamer JPEG 
a Oddíl 4.2.3 Konfigurace IP kamer MPEG4/H.264

A Pro spuštění úlohy se musí spustit všechny vybrané vstupy 
a kamery.
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Upozornění:
Při jedné události lze současně zavolat více vzdálených stanic. K tomu je třeba vytvořit více 
úloh.

Nebo Pro spuštění úlohy se musí spustit pouze jeden vstup nebo 
kamera.

3 Den - Noc - Víkend Vyberte časový rozpis. Tomuto časovému rozpisu se přiřadí 
úloha.
Upozornění:
Zobrazí se pouze časové rozpisy, které byly nakonfigurovány 
v nabídce Časové plány.

4 Úroveň oprávnění Vyberte úroveň oprávnění.
Upozornění:
Název úrovně oprávnění a heslo připojení úrovně oprávnění 
musí souhlasit jak v místní stanici, tak ve vzdálené stanici, ke 
které se uskutečňuje přenos poplachu. Jednotlivá povolení 
úrovně oprávnění, např. povolené kamery, relé atd. však 
mohou být rozdílná. Při telefonickém připojení ke vzdálené 
stanici se potom obdrží povolení úrovně oprávnění ve 
vzdálené stanici.
V nabídce Úrovně oprávnění aktivujte oprávnění k přenosu 
poplachu.

5 Kamery Vyberte kamery, jejichž snímky se mají přenášet do vzdálené 
stanice.

6 Vzdálené stanice: Pole seznamu obsahuje všechny vzdálené stanice známé 
v systému.
Vyberte vzdálenou stanici, popř. jednu nebo více náhradních 
vzdálených stanic, ke kterým se má uskutečnit přenos 

poplachu, a klepněte na tlačítko . Vzdálená stanice bude 
převzata do pole seznamu Příjemce poplachu.

7 Příjemce poplachu Pole seznamu obsahuje vzdálené stanice, ke kterým se má 
uskutečnit přenos poplachu.
Upozornění:
Vzdálené stanice, které je třeba zavolat, systém zpracovává 
shora dolů. Vzdálená stanice, která se má zavolat nejdříve, 
musí být proto v seznamu zcela nahoře. Náhradní vzdálené 
stanice, které se zavolají, pokud se k první vzdálené stanici 
nelze připojit, jsou uvedeny níže. Pořadí nastavíte pomocí 

tlačítek  a  .

8 Připojení lze ukončit 
pouze uživatelem 
systému příjemce

Pokud smí ukončit připojení pouze uživatel systému příjemce, 
aktivujte zaškrtávací políčko.
Jinak existuje připojení tak dlouho, dokud událost trvá.

9 Kopírují se nastavení 
k jiným časovým 
plánům...

Kopíruje vybranou úlohu se všemi nastaveními, která se v ní 
nacházejí, do jiných časových rozpisů.
Vyberte úlohu a klepněte na tlačítko. Otevře se pole 
dialogového okna, ve kterém můžete vybrat časové rozpisy.

10 Převzít Uloží údaje.
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4.10 Konfigurace exportu časového rozvrhu videa
Nabídka Exportovat časový rozvrh videa

V tomto poli dialogového okna máte možnost pro každý export časového rozvrhu videa 
nastavit tzv. úlohy.

1 Úloha

Přidat Přidá novou úlohu. Název nové úlohy se průběžně čísluje a lze 
ho přejmenovat.

Kopírovat Existující úloha se kopíruje. K tomu je nutné úlohu označit.

Odstranit Odstraní úlohu. K tomu je nutné úlohu označit.

Přejmenovat Název úlohy lze změnit. K tomu je nutné úlohu označit. Název 
nesmí obsahovat žádné speciální znaky.

2 Kamery Vyberte kamery, jejichž snímky budou exportovány.

3 Exportovat Za den může být exportováno maximálně 160 GB, a to přes 
1Gb síť.
Během exportování je třeba dodržovat následující podmínky:
– V živém režimu se nezobrazí více než 16 kamer.
– Žádné vyhledávání v databázi.
– Žádné přehrávání zaznamenaných snímků.

Počet dní, které mají 
být exportovány 
(minulé dny):

Zadejte počet minulých dní, které se mají exportovat.
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Příklady exportu časového rozvrhu videa
Příklady mají znázorňovat časové období exportu snímků.

Příklad 1:

Příslušné časové období exportu:

Příklad 2:

Příslušné časové období exportu:

Exportovat aktuální 
den

Má-li se exportovat aktuální den, aktivujte zaškrtávací políčko.
Upozornění:
Snímky aktuálního dne se exportují pouze do okamžiku, ve 
kterém se úloha provádí. Snímky tohoto dne, které ještě 
nejsou uloženy, se neexportují.

4 Den a čas Vyberte dny, ve kterých má proběhnout exportování videa.

Čas: Zadejte čas exportování.

5 Cílová jednotka Vyberte cílovou diskovou jednotku.

Aktualizovat Otevře dialogové okno k vyhledání cílové jednotky.

Nová síťová jednotka Přidá novou síťovou diskovou jednotku.

Síť. jedn. odpojit Odstraní síťovou diskovou jednotku.

6 Převzít Uloží údaje.

Počet dní, které mají být exportovány (minulé dny):
Exportovat aktuální den
Neděle

Čas: 11:00:00 (= spuštění exportu)

Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
00:00:00 11:00:00 začátek exportu

Doba trvání exportu

Časové období exportu snímků Konec exportu a konec 
exportovaných dat

Počet dní, které mají být exportovány (minulé dny):
Exportovat aktuální den
Neděle

Čas: 11:00:00 (= spuštění exportu)

Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
00:00:00 11:00:00 začátek exportu

Doba trvání exportu

Konec exportu

Časové období exportu snímků Konec exportovaných dat
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4.11 Vytvoření úrovní oprávnění
Nabídka Úrovně oprávnění

Máte-li práva administrátora, můžete v této nabídce vytvářet různé skupiny oprávnění. 
V těchto tzv. úrovních oprávnění nastavíte, jaká oprávnění má uživatel v systému.

1 Nové Vytvoří novou úroveň oprávnění.
Klepněte na tlačítko a zadejte do vstupního datového pole 
název.
Upozornění:
– Úroveň oprávnění Administrátor disponuje všemi 

oprávněními.
– Uživatel úrovně oprávnění Rozšířený smí vytvářet pouze 

uživatele, kteří mají menší nebo stejná oprávnění jako 
uživatel s úrovní oprávnění Normální.

2 Smazat Smaže existující úroveň oprávnění.

3 Heslo připojení Klepnutím na tlačítko se otevře pole dialogového okna. 
Zadejte heslo připojení.
Upozornění:
Aby bylo připojení možné, musí heslo připojení souhlasit 
s heslem vzdálené stanice.

4 Vybrat skupinu 
uživatelů...

Otevře se pole dialogového okna. Vyberte skupinu uživatelů 
serveru LDAP.
Po potvrzení výběru je tato skupina uživatelů (na serveru 
LDAP) přiřazena úrovni oprávnění v systému Bosch Recording 
Station.
Viz také Oddíl 4.11.1 Výběr skupiny uživatelů serveru LDAP.
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5 Aktivujte zaškrtávací políčka položek (kamery, relé), které 
mají být k dispozici vlastníkovi této úrovně oprávnění. U dome 
kamer a otočných/sklopných kamer se zobrazí ještě 2. 
sloupec se zaškrtávacími políčky.
Upozornění:
Lze vybrat více prvků najednou. Poté klepněte na zaškrtávací 
políčko. Všechna zaškrtávací políčka příslušného sloupce se 
aktivují nebo deaktivují.
Zaškrtávací políčka před položkami znamenají:

:V živém režimu se uživateli zobrazí pouze kamery a relé, 
u kterých je aktivováno zaškrtávací políčko.

:V živém režimu může uživatel ovládat jen ty dome kamery 
a otočné/sklopné kamery, u kterých je aktivováno zaškrtávací 
políčko.
Upozornění:
Bosch Recording Station nabízí pouze IP kamery, které jsou 
již nakonfigurované. Vytvoří-li se nové kamery, je třeba k nim 
dodatečně konfigurovat přístup pro všechny uživatele 
s oprávněním k přístupu.

6 Aktivací zaškrtávacích políček vyberte přístupová oprávnění 
úrovně oprávnění.
Upozornění:
Lze vybrat více prvků najednou. Poté klepněte na zaškrtávací 
políčko. Všechna zaškrtávací políčka příslušného sloupce se 
aktivují nebo deaktivují.
Přitom aktivovaná zaškrtávací políčka před položkami 
znamenají:

: V režimu přehrávání se uživateli zobrazí pouze kamery, 
u kterých je aktivováno zaškrtávací políčko.

: Uložené snímky s doplňkovými daty (např. datum, čas, 
údaje o bankomatu) lze vyhledávat, prohlížet, vyhodnocovat, 
kopírovat a vytisknout.

: Uložené snímky příslušné kamery lze smazat.

7 Konfigurace Nastaví, která funkce smí být v konfiguraci Bosch Recording 
Station provedena vlastníkem této úrovně oprávnění. 
Aktivujte zaškrtávací políčko před příslušnou funkcí.

8 Exportovat video Umožňuje uživateli této úrovně oprávnění exportování 
videosnímků.
Upozornění:
U tří předem definovaných úrovní oprávnění nemůže být 
exportování videosnímků deaktivováno.

9 Převzít Uloží údaje.
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4.11.1 Výběr skupiny uživatelů serveru LDAP
Nabídka Úrovně oprávnění > tlačítko Vybrat skupinu uživatelů...
Použití LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) umožňuje u systémů Bosch 
Recording Station zapojených do sítě, aby centrální informace, jako např. skupiny uživatelů, 
uživatelé, hesla atd., byly vyvolány jedním serverem a bylo je možné použít v systému Bosch 
Recording Station.
Výhoda tohoto postupu:
– Uživatelé, kteří jsou dostupní v síti, se již nemusí konfigurovat na každé stanici Bosch 

Recording Station, ale pouze jednou na serveru LDAP.
– Pouhá změna úrovně oprávnění uživatele změnou příslušnosti uživatele ke skupině. 

Změna příslušnosti probíhá na serveru LDAP.
– Přidání nových uživatelů a smazání uživatelů, kteří již neexistují, se provádí pouze na 

serveru LDAP.
– Navíc jsou dostupní místní uživatelé. Jsou dále vytvářeni v každém systému.
Před provedením dále popsaných nastavení musí být na serveru LDAP nastaveny jednotlivé 
skupiny a jejich členové. Tyto skupiny se poté v systému Bosch Recording Station přiřadí 
úrovním oprávnění. Konfigurování serveru LDAP zpravidla neprovádí administrátor systému 
Bosch Recording Station, ale administrátor počítačové sítě.
K provedení následujících záznamů budete potřebovat pomoc svého administrátora 
počítačové sítě.

Upozornění:
Uveďte všechny cesty co nejpřesněji. Tím zkrátíte vyhledávání na serveru LDAP. Doba 
vyhledávání závisí na velikosti databáze a může trvat několik minut.
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Nastavení serveru 
LDAP

1 Server LDAP*: Název nebo IP adresa serveru LDAP.

2 Port*: Číslo portu serveru LDAP. (Standardně: nezašifrovaně = 389; 
zašifrovaně = 636)

3 Aktivovat šifrování K šifrovanému přenosu dat.

4 Báze LDAP pro 
uživatele*:

Jednoznačný název (DN = distinguished name) cesty LDAP, 
ve které má probíhat vyhledávání uživatele.
Příklad: 
Zjistěte u svého administrátora počítačové sítě jednoznačný 
název (DN) báze LDAP.
Obdržíte například následující DN:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Filtr pro uživatele*: Filtr pro vyhledávání jednoznačného jména uživatele.
Zjistěte si u svého správce počítačové sítě filtr, abyste mohli 
v serveru LDAP najít uživatele s ID xy.
Pro uživatele  xy obdržíte například tento filtr:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
Místo xy dosaďte %username% a zadejte filtr.

6 Báze LDAP pro 
skupiny*:

Jednoznačný název cesty LDAP, ve které má probíhat 
vyhledávání skupin.

7 Filtr pro vyhledávání 
členů skupiny*:

Filtr pro vyhledávání členů dané skupiny.
Příklad:
Zjistěte si u svého správce počítačové sítě filtr, abyste mohli 
na serveru LDAP najít uživatele xy s jeho DN (např. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com). 
Obdržíte například tuto cestu:
(&(objectclass=group)(member=DN).
Místo DN dosaďte % usernameDN% a zadejte cestu.

Uživatel proxy

8 Uživatelské jméno 
(DN)*:

Jednoznačné jméno uživatele proxy.

9 Heslo*: Heslo uživatele proxy.

10 Testovat Testuje, zda má uživatel proxy přístup na server LDAP.

Test ověření uživatelů 
a jejich členství ve 
skupinách

11 Uživatelské jméno: Přihlašovací ID uživatele, např. userB. Zde nelze zadat DN.

12 Heslo: Heslo uživatele.

13 Testovat Testuje, zda je ID uživatele a heslo správné.

14 Skupina (DN): Jednoznačný název skupiny. Vyžaduje se pro kontrolu 
příslušnosti uživatelů ke skupinám.

15 Testovat Testuje příslušnost uživatele ke skupině.

Výběr skupiny 
uživatelů



72 cs | Standardní konfigurace Bosch Recording Station Appliance

- | V1 | 2011.10 Příručka k instalaci softwaru Bosch Sicherheitssysteme GmbH

16 Filtr pro skupiny: Filtr pro nalezení skupiny uživatelů.
Zjistěte u svého administrátora počítačové sítě filtr, abyste 
mohli na serveru LDAP najít skupinu uživatelů.
Obdržíte například tento filtr:
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Zadejte filtr.

17 Vyhledat skupiny 
uživatelů

Klepnutím lze na serveru LDAP vyhledat skupiny uživatelů, 
jejichž členem je uživatel.

18 existující skupina 
uživatelů:

V poli seznamu se zobrazí skupiny uživatelů. Vyberte 
příslušnou skupinu uživatelů.

19 OK Skupina uživatelů bude převzata do nabídky Úrovně 
oprávnění.
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4.12 Konfigurace uživatele
Nabídka Uživatel

Obslužné operace pro zabezpečení přístupu k systémovým komponentám a datům mohou 
provádět pouze přihlášení uživatelé. K tomu je každému uživateli přiřazena úroveň oprávnění 
pro práce, které má provádět (viz také Oddíl 4.11 Vytvoření úrovní oprávnění).
Upozornění:
– Počet uživatelů, které lze vytvořit, není omezen.
– Uživatelské heslo platí pouze pro přihlašovací proces místního uživatele.
– Oprávnění Administrátor mohou zadat pouze administrátoři.

POZNÁMKA! 
Uživatele s úrovní oprávnění Administrátor bezpodmínečně zabezpečte heslem. Zajistěte, aby 
toto heslo znaly pouze osoby odpovědné za tento systém.

1 Nové Vytvoří nového uživatele.
Klepněte na tlačítko Nové a do vstupního datového pole 
Název: vložte uživatelské jméno.

2 Smazat Smaže existující uživatelské jméno.
V přehledu v dolní části pole dialogového okna vyberte 
uživatelské jméno, které chcete smazat, a klepněte na tlačítko 
Smazat.

3 Název: Jméno uživatele. Zde můžete buď zadat nové, nebo změnit již 
existující uživatelské jméno.

4 Heslo Klepněte na tlačítko a zadejte heslo pro uživatele. Potvrďte 
své zadání.
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5 Úroveň oprávnění: V poli seznamu klepněte na šipku dolů a vyberte pro uživatele 
úroveň oprávnění.

6 Autorizace dvěma 
osobami

Funkci aktivujte tehdy, jestliže se uživatel může do systému 
přihlásit pouze společně s jiným uživatelem.

7 Převzít Uloží údaje.
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4.13 Konfigurace bezpečnostních a síťových nastavení
Nabídka Bezpečnost a síť

V tomto poli dialogového okna máte možnost provést bezpečnostní nastavení, jako např. 
přístupu přes prohlížeč a šifrování u síťových připojení.

1 Bezpečnostní 
nastavení

Připustit přístup k 
prohlížeči bez 
přihlášení

Má-li se dovolit přístup k systému přes prohlížeč (bez 
přihlášení), aktivujte zaškrtávací políčko.
Upozornění:
Funkci nelze používat pro standardní přihlášení, ale pouze 
pro přihlášení HTTP, která si sami vytvoříte.

Oprávněný uživatel: V poli seznamu vyberte uživatele, jehož oprávnění k přístupu 
se použije.

Všechny úrovně 
oprávnění smějí 
ukončit video systém

Mají-li všichni uživatelé obdržet oprávnění k ukončení 
systému, aktivujte zaškrtávací políčko.
Upozornění: Ve výchozím nastavení je pouze administrátor 
oprávněn ukončit systém.

Připustit vzdálenou 
konfiguraci

Umožňuje vzdálenou konfiguraci Bosch Recording Station. 
Aktivujte zaškrtávací políčko.

2 Síťový adaptér: Vyberte síťový adaptér.

3 Přenosová rychlost

Omezit přenosovou 
rychlost

Pro omezení přenosové rychlosti aktivujte zaškrtávací 
políčko.

Rychlost vysílání: Vyberte rychlost vysílání pro připojení mezi Bosch Recording 
Station a Bosch Recording Station a prohlížečem.
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Rychlost příjmu: Vyberte rychlost příjmu.

4 Tunelování UDP (pro 
okolí firewallu)

Umožňuje síťové připojení mezi počítači s Bosch Recording 
Stations pomocí jediného portu.

Aktivovat tunelování 
UDP

Pro připuštění síťového připojení mezi počítači s Bosch 
Recording Stations přes pevný port aktivujte zaškrtávací 
políčko.

Port číslo: Zadejte číslo portu, které ještě není použito v síti. Číslo portu 
musí být u rekordéru Bosch Recording Station a přijímače 
Bosch Recording Station stejné.
Upozornění:
Tento port musí být v síti aktivován. Firewall počítače 
v systému Windows musí být deaktivován.

Aktivovat šifrování 
přenosu

Pro šifrovaný přenos dat aktivujte zaškrtávací políčko. 

Tajný záznam: Zadejte nejméně 10místný tajný záznam. Tajný záznam musí 
být na obou počítačích stejný.

5 Převzít Uloží údaje.
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4.14 Konfigurace zaslání chyby
Nabídka Zaslání chyby a SNMP

V případě závady lze upozornit vnější místa, např. pomocí sítě (= net send), SMS, e-mailu nebo 
dávkového souboru. Zaslání závady také platí pro relé závady.

1 Upozornění Zde vytvořte místa, která je třeba upozornit.

Přidat Otevře pole dialogového okna. Lze přidat nového příjemce, 
který bude informován v případě závady.
Upozornění: Název počítače nesmí obsahovat žádné speciální 
znaky. U příjemce musí být spuštěna služba Messenger.

Změnit Otevře pole dialogového okna. Údaje existujících příjemců lze 
změnit.
V přehledu vyberte příjemce a klepněte na tlačítko.

Odstranit Existující příjemce může být odstraněn ze seznamu 
upozornění.
V přehledu vyberte příjemce a klepněte na tlačítko.

Testovat Testuje připojení k příjemci.
V přehledu vyberte příjemce a klepněte na tlačítko.

2 Nastavení Zde proveďte nastavení e-mailového serveru a služby SMS.

E-mailový server Klepnutím na tlačítko se otevře nastavení e-mailového 
serveru. Do nastavení zapište údaje o jménu odesílatele, e-
mailové adrese, uživatelském jménu atd.

Služba SMS Klepnutím na tlačítko se otevře konfigurace služby SMS. Do 
konfigurace SMS zapište údaje o volitelných parametrech, 
modemech, možnostech odeslání atd.
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Zaslání chyby způsobují tyto události:
– kamera nedodává žádný videosignál
– deník nelze vytvořit nebo do něj nelze zapisovat
– snímky nelze databázovým serverem zaznamenat
– databázový server nelze spustit
– Výpadky pevného disku: jednotka X je deaktivovaná, všechny jednotky X jsou 

deaktivované
– pevný disk je plný (chráněná data)
– vnitřní chyba databáze
– zařízení nelze spustit
– chyba při exportu časového rozvrhu videa
– Porovnání referenčního snímku se nezdařilo

4.14.1 Přidání příjemce / změna data příjemce
Nabídka Zaslání chyby a SNMP > tlačítkoPřidat nebo tlačítko Změnit
Zde zadejte příjemce, který se má v případě závad upozornit.

Upozornění prostřednictvím sítě:

Upozornění pomocí e-mailu:

3 Relé závady Vyberte relé, které spustí zaslání závady.

4 SNMP Systém Bosch Recording Station zasílá přes SNMP (Simple 
Network Management Protocol) stavová hlášení z kamer, 
relé, vstupů a databáze příjemci SNMP.
Viz také Oddíl 4.15.1 Seznam MIB pro SNMP a 
Oddíl 4.15.2 Upozornění pomocí SNMP
Upozornění:
Zasílání hlášení z relé, vstupů a databáze lze zapnout a 
vypnout. Hlášení z kamer vypnout nelze.

Přijímač 1: IP adresa nebo název počítače 1. příjemce.

Přijímač 2: IP adresa nebo název počítače 2. příjemce.

SNMP GET Port: Číslo portu, pomocí něhož lze vyvolat stavy vstupů, relé 
a kamer.

Stavové hlášení: Ukazuje stavy, které spustí zprávu SNMP. Pro aktivaci je třeba 
zvolit odpovídající zaškrtávací políčko.

5 Převzít Uloží údaje.

Typ přenosu: Vyberte typ přenosu Síť (= net send).

Název počítače/IP 
adresa

Zadejte název počítače nebo IP adresu příjemce.
Upozornění:
Název počítače nesmí obsahovat žádné speciální znaky. U příjemce 
musí být spuštěna služba Messenger.

OK Uloží údaje.

Typ přenosu: Vyberte typ přenosu E-mail.

E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu příjemce.

OK Uloží údaje.
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Upozornění pomocí SMS:

Upozornění pomocí dávkového souboru:

Typ přenosu: Vyberte typ přenosu SMS.

Telefonní číslo Zadejte telefonní číslo příjemce.

OK Uloží údaje.

Typ přenosu: Vyberte typ přenosu Dávkový soubor.

Dávkový soubor Zadejte název souboru nebo klepněte na sousední tlačítko a vyberte 
soubor.

OK Uloží údaje.
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4.15 Konfigurace možností
Nabídka Možnosti

V tomto poli dialogového okna máte možnost provést volitelná nastavení, např. automatické 
zrušení připojení, okamžité přehrávání (instant playback), zvukové signály.

1 Konfigurační data

Načíst Lze načíst novou konfiguraci. Nová konfigurace přepíše 
předchozí konfiguraci.

Uložit Konfiguraci lze uložit na síťovou diskovou jednotku nebo 
datový nosič.
Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů by se konfigurace měla vždy 
ukládat na externí datový nosič.

2 Jazyk Vyberte jazyk systému Bosch Recording Station. Změny 
budou převzaty až po restartování systému Bosch Recording 
Station.

3 Deaktivovat všechny 
náhledy s více než 
9 okny snímku

Deaktivuje v rozhraní pro obsluhu systému Bosch Recording 
Station všechna tlačítka, která zobrazují více než 9 oken 
snímku.

Deaktivovat všechny 
náhledy s více než 4 
okny snímku

Deaktivuje v rozhraní pro obsluhu systému Bosch Recording 
Station všechna tlačítka, která zobrazují více než 4 okna 
snímku.

4 Zobrazit okna snímku 
s poměrem stran 16:9

Zobrazí na rozhraní pro obsluhu okna snímku v tomto poměru 
stran.



Bosch Recording Station Appliance  Standardní konfigurace | cs 81

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Příručka k instalaci softwaru - | V1 | 2011.10

5 Zobrazit název 
vzdálené stanice v 
záhlaví okna snímku

Zobrazí na rozhraní pro obsluhu v záhlaví název vzdálené 
stanice.

6 Deaktivujte režim Na 
celou obrazovku

Deaktivuje na rozhraní pro obsluhu systému Bosch Recording 
Station tlačítko celého snímku. Toto nastavení je vhodné 
u dotykové obrazovky, protože v závislosti na modelu není 
možný návrat do režimu celého snímku.

7 Okno aplikace 
Recording Station je 
možné zmenšit

Vyberte, zda má mít rozhraní pro obsluhu možnost zmenšení. 
Změny budou převzaty až po restartování systému Bosch 
Recording Station.

8 Skrýt virtuální vstupy Virtuální hlásiče již nejsou na rozhraní pro obsluhu zobrazeny.

9 Doba převíjení pro 
časově posunuté 
přehrávání (Instant 
Playback) [v 
sekundách]

Zde zadejte čas. Může být zvolen čas od 2 sekund do 
300 sekund.
Při reprodukci (Instant Playback) se uložené snímky vybrané 
kamery přehrají časově posunuté vzhledem k živému obrazu. 
Proto vidíte živý obraz kamery a snímek této kamery např. 
před 30 sekundami. Přehrávání probíhá v reálném čase.

10 Čas zbývající do 
automatického 
odhlášení, pokud 
v systému nebude 
provedena žádná akce 
[v sekundách]

Zde zadejte čas, po kterém proběhne automatické odhlášení, 
pokud obsluha systému neprovede žádnou akci.

11 Spustit aplikaci 
Recording Station 
prostřednictvím 
relace systému 
Windows

Po spuštění systému Windows automaticky spustí aplikaci.

12 Automatické zrušení 
připojení

Tato funkce slouží k tomu, aby místní živý obraz a všechna 
připojení ISDN a sítě, která byla dříve samostatně vytvořena 
systémem Bosch Recording Station, byly po určité době 
automaticky zrušeny.

Doba do zobrazení 
výstražného 
dialogového okna  [v 
sekundách]:

Zde zadejte dobu, po které se má zobrazit výstražné 
dialogové okno.
Upozornění:
Výstražné dialogové okno dává možnost připojení nepřerušit 
nebo přerušit hned.

Doba do zrušení 
připojení v případě, že 
výstražné dialogové 
okno zůstane 
nezodpovězeno  [v 
sekundách] 

Zde zadejte dobu, po které má nastat přerušení v případě, že 
dialogové okno zůstane nezodpovězeno (hodnota 0 znamená, 
že se přerušení neprovede).

13 Ovládání poplachu u 
příchozího přenosu 
poplachu

Nastaví se, jak se mají zobrazovat příchozí poplachy v živém 
režimu nebo v režimu přehrávání.
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Automaticky zobrazit 
poplachové kamery 
v živém režimu

U příchozích poplachů zobrazí v živém režimu v seznamu 
zařízení kamery či vzdálené stanice s poplachem. Snímky se 
zobrazí automaticky.

navíc v režimu 
přehrávání

U poplachového vstupu v režimu přehrávání proběhne 
přepnutí do živého režimu. Kamery nebo vzdálené stanice 
s poplachem se zobrazí v seznamu zařízení. Snímky se zobrazí 
automaticky.

Akustický signál Přiřaďte příchozím videopoplachům zvukový signál (soubor 
wav). Zadejte cestu a název souboru nebo klepněte na 
tlačítko Vyhledávat.....

Přehrát Přehraje zvukový signál.

Stop Ukončí přehrávání akustického signálu.

Automatický záznam 
poplachu

Automaticky zaznamená na přijímači Bosch Recording Station 
všechny příchozí poplachy.
Upozornění:
Automatický záznam poplachu se zobrazí na rozhraní pro 
obsluhu.

Nastavení... Otevře pole dialogového okna. Zadejte bližší údaje 
automatického záznamu poplachu.
Viz také Oddíl 4.15.3 Konfigurace automatického záznamu 
poplachu

13 Převzít Uloží údaje.
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4.15.1 Seznam MIB pro SNMP
Seznam MIB (MIB = Management Information Base) ukazuje hierarchickou strukturu 
identifikátorů objektu (OID = Object IdentifierI), které jsou používány, aby jednoznačně 
označily jednotlivé objekty.
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4.15.2 Upozornění pomocí SNMP
Upozornění vznikají na základě těchto událostí:
– kamera nedodává žádný videosignál
– deník nelze vytvořit nebo do něj nelze zapisovat
– databázový server nelze spustit
– výpadky pevného disku: disková jednotka X je deaktivována, disková jednotka X není 

deaktivována
– pevný disk je plný (chráněná data)
– vnitřní chyba databáze
– živý obraz a referenční snímek jsou různé
– snímek má šum
– snímek příliš tmavý
– snímek příliš světlý
– relé aktivováno
– relé není aktivováno
– vnitřní závada nebo závada externích pevných disků (např. spustilo se relé závady, pevný 

disk je plný)
– Vstupy jsou aktivované (všechny vstupy Bosch Recording Station)
– vstupy jsou deaktivované (všechny vstupy)
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4.15.3 Konfigurace automatického záznamu poplachu
Nabídka Možnosti > tlačítko Nastavení...

V tomto dialogovém okně máte možnost konfigurovat automatický záznam poplachu vzdálené 
stanice.

1 Cílový adresář:
Klepněte na tlačítko  a vyberte adresář, do kterého 
se data uloží.

2 Spustit záznam automaticky Aktivujte zaškrtávací políčko, aby se data při 
poplachovém vstupu automaticky uložila.

3 Sledovat velikost dat 
v cílovém adresáři

Aktivujte zaškrtávací políčko, aby byla velikost 
uložených dat sledována.

4 Výstražné upozornění při více 
než [MB]:

Zadejte hodnotu velikosti dat v cílovém adresáři. Při 
překročení hodnoty se zobrazí výstražné upozornění.

5 Sledovat volné místo na 
cílové diskové jednotce

Aktivujte zaškrtávací políčko pro sledování volného 
místa na cílové diskové jednotce.

6 Chybové hlášení při méně než 
[MB]:

Zadejte hodnotu volného místa; pokud jí nebude 
dosaženo, zobrazí se chybové hlášení.

7 Smazat staré záznamy Chcete-li data smazat, aktivujte zaškrtávací políčko.

8 Starší než [dní]: Uveďte počet dní, od kterého se data automaticky 
smažou.
Příklad: 3 znamená, že se automaticky smažou data, 
která jsou starší než 3 dny.

9 OK Uloží údaje.
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4.16 Aktivace softwarových licencí
Nabídka Licence softwaru

V tomto dialogovém okně máte možnost aktivovat licenční balíky. Aktivování se provádí 
pomocí aktivačního klíče licence.

Upozornění:
Licenční balíky Bosch Recording Station se dodávají prostřednictvím autorizačního dopisu 
nebo autorizačního e-mailu, který obsahuje číslo ověření. Po instalaci softwaru musejí být 
aktivovány aktivačním klíčem licence. Informace o tom, jak tento aktivační klíč získáte, viz 
Oddíl 4.16.1 Dialogové okno Aktivování licence

1 Aktivovatelné licenční 
balíky

Vyberte licenční balík, který chcete aktivovat.

2 Aktivování... Otevře pole dialogového okna. Zadejte aktivační klíč licence 
pro vybraný licenční balík.

3 Aktivované balíky Zobrazí aktivované licenční balíky.

4 Umožněné funkce Zobrazí se funkce, které jsou aktivované.

5 Převzít Uloží údaje.
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4.16.1 Dialogové okno Aktivování licence
Nabídka Licence softwaru > dialogové okno Aktivace licence > vyberte licenci > tlačítko 
Aktivovat...
nebo
Průvodce konfigurací > dialogové oknoAktivace licence > vyberte licenci > tlačítko Aktivovat...

Do tohoto pole dialogového okna můžete zapsat aktivační klíč licence, aby byl licenční balík 
aktivován.

Upozornění:
Pokud hardware vašeho počítače neposkytuje jednoznačnou signaturu, lze získat hardwarový 
klíč s trvalým ID.
Již licencované balíky je třeba převést na ID hardwarového klíče. Kontaktujte technickou 
podporu společnosti Bosch Sicherheitssysteme.
Hardwarový klíč neobsahuje licenci samotnou. Nadále je nutná aktivace pomocí aktivačního 
klíče licence.

Máte číslo ověření a potřebujete aktivační klíč licence:
1. Poznamenejte si počítačový podpis nebo počítačový podpis zkopírujte do schránky 

a vložte do textového souboru.
2. Do počítače s přístupem k Internetu zadejte tuto adresu URL: 

https://activation.boschsecurity.com

Dostanete se do Bosch License Manager.

Chcete-li vyvolat aktivační klíč licence, postupujte podle pokynů. Poznamenejte si 
aktivační klíč licence nebo aktivační klíč zkopírujte do schránky a vložte do textového 
souboru.

3. V konfiguraci Bosch Recording Station zadejte v dialogovém okně Aktivování licence 
aktivační klíč licence stažený pomocí Bosch License Manager a poté klepněte na tlačítko 
Aktivovat. Licenční balík se aktivuje.
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Upozornění:
Uschovejte číslo ověření, počítačový podpis a aktivační klíč kvůli případným technickým 
dotazům.
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5 Vzdálená konfigurace
Vzdálenou konfiguraci vzdálené stanice je možné provést přes rozhraní pro obsluhu v případě, 
že je tato vzdálená stanice na seznamu zařízení místní stanice Bosch Recording Station.
Na rozdíl od standardní konfigurace existují u vzdálené konfigurace tato omezení:
– Konfigurace nabídky Záznamové jednotky, Bezpečnost a síť a Licence softwaru není 

možná.
– V nabídce Exportovat časový rozvrh videa nelze vytvářet žádné síťové jednotky. Lze 

vybrat cílovou jednotku.
– V nabídce Možnosti nelze konfigurovat Ovládání poplachu.
– Na stránce konfigurace zařízení BVIP není možné zobrazení živého obrazu.

Upozornění:
Vzdálená konfigurace vzdálených stanic DiBos není možná.

POZOR! 
Zajistěte, aby se vzdálená konfigurace zařízení Bosch Recording Station neprováděla tehdy, je-
li již otevřena místní konfigurace. Tento postup může způsobit ztráty dat.
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6 Správa

6.1 Přihlášení jako uživatel systému Windows
Při přihlášení jako uživatel systému Windows postupujte takto:
1. V systému Windows zvolte příkaz Start > Odhlásit. Objeví se odhlašovací dialog systému 

Windows.
2. Systém se automaticky přihlašuje jako standardní uživatel (BRSuser) a spustí program 

Recording Station.

6.2 Přihlášení jako administrátor systému Windows

Při přihlášení k systému Windows jako administrátor nebo při přepnutí z úrovně standardního 
uživatele na úroveň administrátora systému Windows postupujte takto:
1. Ukončete systém. V panelu nabídek vyberte příkaz Systém -> Ukončit.
2. V systému Windows zvolte příkaz Start > Odhlásit. Objeví se odhlašovací dialog systému 

Windows.
3. Stiskněte levou klávesu Shift a klepněte na tlačítko Odhlásit. Přitom držte levou klávesu 

Shift tak dlouho, dokud se neobjeví přihlašovací dialog systému Windows.
4. Přihlaste se uživatelským jménem.

6.3 Změna hesla administrátora

Při změně hesla postupujte takto:
1. Přihlaste se jako administrátor systému Windows (viz Oddíl 6.2 Přihlášení jako 

administrátor systému Windows).
2. Stiskněte tlačítka CTRL+ALT+DEL. Zobrazí se dialogové okno Zabezpečení systému 

Windows.
3. Klepněte na tlačítko Změnit heslo. Zobrazí se dialogové okno Změnit heslo.
4. Do příslušných polí zadejte staré a nové heslo a jako potvrzení zadejte nové heslo ještě 

jednou.
5. Klepněte na tlačítko OK.

POZNÁMKA! 
Automatické spuštění, např. po výpadku elektrického proudu, bude provedeno standardním 
uživatelem.

Smí provádět pouze oprávněný odborný personál!

POZNÁMKA! 
Z bezpečnostních důvodů změňte po dokončení instalace heslo (viz Oddíl 6.3 Změna hesla 
administrátora).

Smí provádět pouze oprávněný odborný personál!
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7 Připojení

7.1 Síťové připojení přes DSL

Připojení bude vysvětleno na základě následujícího příkladu:

Síťové připojení rekordéru Bosch Recording Station k přijímači Bosch Recording Station 
přes DSL

U rekordéru Bosch Recording Station
V konfiguraci rekordéru:
1. V konfiguraci vyberte nabídku Vzdálené stanice.
2. Klepněte na tlačítko Nové a zadejte název vzdálené stanice (přijímač Bosch Recording 

Station).
3. Zadejte veřejnou adresu (internetovou adresu) směrovače vzdálené stanice (přijímač 

Bosch Recording Station), např. B. 193.252.10.5.
4. V případě potřeby zvolte možnost Malá šířka pásma (živý režim).
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. V konfiguraci vyberte nabídku Bezpečnost a síť.
7. Zvolte možnost Aktivovat tunelování UDP.
8. Ve volbě Port číslo: zadejte volné číslo (např. 1750).

Upozornění:

Příkazem netstat -a zkontrolujte, zda se port nepoužívá.

9. Klepněte na tlačítko OK.
Mapování IP adresy a názvu počítače:
1. Otevřete program Poznámkový blok.

Smí provádět pouze oprávněný odborný personál!

1 Rekordér Bosch Recording Station 4 Přijímač Bosch Recording Station

Název počítače: BRS1 Název počítače: Receiver1

IP adresa: 192.168.1.10 IP adresa: 192.168.0.2

Maska podsítě: 255.255.255.0 Maska podsítě: 255.255.255.0

2 Port UDP: 1750 5 Port UDP: 1750

3 Směrovač DSL 6 Směrovač DSL

Brána:
(Adresa Intranetu 
směrovače v LAN)

192.168.1.1 Brána:
(Adresa Intranetu 
směrovače v LAN)

192.168.0.254

Veřejná adresa 
(internetová adresa) 
směrovače:

193.251.9.31 Veřejná adresa 
(internetová adresa) 
směrovače:

193.252.10.5
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2. Zadejte veřejnou adresu (internetovou adresu) směrovače vzdálené stanice a název 
počítače vzdálené stanice (přijímač Bosch Recording Station). Adresa a název počítače 
musí být odděleny nejméně jednou mezerou nebo tabulátorem.

3. Soubor uložte pod názvem lmhosts do adresáře C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. V programu Windows Explorer odstraňte koncovku souboru .txt. Soubor nesmí 

obsahovat žádnou koncovku.
5. Restartujte počítač.
V konfiguraci směrovače:
1. Použijte standardní konfiguraci poskytovatele sítě.
2. Aktivujte firewall směrovače.
3. Aktivujte přesměrování portu a přesměrujte port UDP nakonfigurovaný v Bosch Recording 

Station (např. 1750) na IP adresu rekordéru Bosch Recording Station 
(např. 192.168.1.10). Použijte k tomu výrobní podklady směrovače.

Upozornění:
Směrovač DSL a rekordér Bosch Recording Station se musejí nacházet ve stejné síti.

U přijímače Bosch Recording Station
V konfiguraci přijímače:
1. V konfiguraci vyberte nabídku Vzdálené stanice.
2. Klepněte na tlačítko Nové a zadejte název vzdálené stanice (rekordér Bosch Recording 

Station).
3. Zadejte veřejnou adresu (internetovou adresu) směrovače vzdálené stanice (rekordér 

Bosch Recording Station), např. 193.251.9.31.
4. V případě potřeby zvolte možnost Malá šířka pásma (živý režim).
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. V konfiguraci vyberte nabídku Bezpečnost a síť.
7. Zvolte možnost Aktivovat tunelování UDP.
8. Ve volbě Port číslo: zadejte číslo portu, který jste již použili v rekordéru Bosch Recording 

Station (např. 1750).
Upozornění:

Příkazem netstat -a zkontrolujte, zda se port nepoužívá.

9. Klepněte na tlačítko OK.
Mapování IP adresy a názvu počítače:
1. Otevřete program Poznámkový blok.
2. Zadejte veřejnou adresu (internetovou adresu) směrovače vzdálené stanice a název 

počítače vzdálené stanice (rekordér Bosch Recording Station). Adresa a název počítače 
musí být odděleny nejméně jednou mezerou nebo tabulátorem.

3. Soubor uložte pod názvem lmhosts do adresáře C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. V programu Windows Explorer odstraňte koncovku souboru .txt. Soubor nesmí 

obsahovat žádnou koncovku.
5. Restartujte počítač.
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V konfiguraci směrovače:
1. Použijte standardní konfiguraci poskytovatele sítě.
2. Aktivujte firewall směrovače.
3. Aktivujte přesměrování portu a přesměrujte port UDP nakonfigurovaný v Bosch Recording 

Station (např. 1750) na IP adresu rekordéru Bosch Recording Station (192.168.0.2). 
Použijte k tomu výrobní podklady směrovače.

Upozornění:
Směrovač DSL a přijímač Bosch Recording Station se musejí nacházet ve stejné síti.

U více rekordérů Bosch Recording Station za směrovačem DSL

Upozornění:
Pokud se nachází více rekordérů Bosch Recording Station za směrovačem DSL, doporučuje se 
použití VPN (Virtual Private Network). Bližší informace ohledně nastavení VPN obdržíte 
u společnosti Bosch Sicherheitssysteme.
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7.2 Připojení bankomatu (sériové)
K systému Bosch Recording Station lze přes procesor rozhraní připojit max. 4 bankomaty 
nebo 3 bankomaty a 1 systém kontroly přístupu. 
Existují následující varianty připojení bankomatů: 

Varianta 1: 
Systém Bosch Recording Station nadále neodbavuje bankomaty. Systém Bosch Recording 
Station a procesor rozhraní, jakož i procesor rozhraní a bankomat mohou být vzájemně 
propojeny tak, aby vzdálenost byla vždy menší než 15 m.
Možnost řešení: 
Připojení jednotlivých bankomatů se uskutečňuje přímo na procesoru rozhraní a je třeba je 
provést se zvláštním ohledem na bankomaty. Max. vzdálenost mezi systémem Bosch 
Recording Station a procesorem rozhraní, jakož i procesorem rozhraní a bankomatem je 15 m.
Princip připojení:

Připojení podrobně:

Varianta 2: 
Systém Bosch Recording Station nadále odbavuje bankomaty. Systém Bosch Recording 
Station a procesor rozhraní, jakož i procesor rozhraní a bankomat nemohou být vzájemně 
propojeny tak, aby vzdálenost byla vždy menší než 15 m. Bankomaty jsou však umístěny tak 
blízko u sebe, že všechny lze propojit s procesorem rozhraní tak, aby vzdálenost mezi 
procesorem rozhraní a každým bankomatem byla menší než 15 m. 
Možnost řešení: 
Připojení jednotlivých bankomatů se uskutečňuje přímo na procesoru rozhraní a je třeba je 
provést se zvláštním ohledem na bankomaty. Pro zvětšení dosahu jsou mezi Bosch Recording 
Station a procesorem rozhraní nutné dva OVS.

1 Bosch Recording Station 3 Procesor rozhraní

2 max. 15 m 4 bank. 1 - bank. 4

1 Bosch Recording Station 4 Procesor rozhraní 

2 COM x 5 bank. 1 - bank. 4 

3 9pólový připojovací kabel 

1

2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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Princip připojení:

Připojení podrobně: 

Varianta 3:
Systém Bosch Recording Station nadále odbavuje bankomaty. Systém Bosch Recording 
Station a procesor rozhraní, jakož i procesor rozhraní a bankomat nemohou být vzájemně 
propojeny tak, aby vzdálenost byla vždy menší než 15 m. Bankomaty však nejsou umístěny tak 
blízko u sebe, aby je všechny bylo možné propojit s procesorem rozhraní tak, aby vzdálenost 
mezi procesorem rozhraní a každým bankomatem byla menší než 15 m.
Možné řešení:
Připojení procesoru rozhraní se provádí přímo na Bosch Recording Station. Pro zvětšení 
dosahu jsou mezi procesorem rozhraní a bankomatem nutné vždy dva OVS.
Princip připojení:

1 Bosch Recording Station 4 max. 1000 m

2 max. 15 m 5 Procesor rozhraní

3 OVS 6 bank. 1 - bank. 4 

1 Bosch Recording Station 6 max. 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 a BR2: poloha 2/3
ST3: pin 2 = vedení přijímače, 
pin 3 = odesílací vedení

3 9pólový 8 Procesor rozhraní

4 9pólový připojovací kabel, předmětové 
číslo 4.998.079.686 (připojení 1:1)

9 k bank. 1 - bank. 4

5 OVS 1
BR1 a BR2: poloha 1/2
ST3: pin 2 = odesílací vedení, 
pin 3 = vedení přijímače
(Přestavení můstků BR1 a BR2 v OVS 
umožňuje záměnu odesílacího vedení 
a vedení přijímače.)

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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Připojení podrobně:

1 Bosch Recording Station 4 OVS

2 max. 15 m 5 max. 1000 m

3 Procesor rozhraní 6 bank.1-bank.4

1 Procesor rozhraní 7 OVS 1
BR1: poloha 1/2
BR2: poloha 1/2
ST3: pin 2 = odesílací vedení, 
pin 3 = vedení přijímače

2 Připojovací kabel k Bosch Recording 
Station (COM x)

8 Dosah max. 1000 m

3 jako bank. 1 9 OVS 2 (nastavení můstku podle 
bankomatu)

4 k bank. 2 - bank. 4 10 Specifické kabelové připojení 
bankomatu nebo adaptér

5 9pólový připojovací kabel, předmětové 
číslo 4.998.079.686 (připojení 1:1) 

11 bank. 1

6 9pólový

Upozornění:
Přestavení můstků BR1 a BR2 v OVS umožňuje záměnu odesílacího vedení a vedení 
přijímače.

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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7.3 Připojení hlásiče nebezpečí

7.3.1 Obecné
Připojení Bosch Recording Station k ZÚ se uskutečňuje přes rozhraní RS 232 na COM x, např. 
zařazením převodníku rozhraní OVS. 

U připojení Bosch Recording Station není třeba na příslušné ZÚ provádět žádné specifické 
modifikace pro poplach (potřebný modul rozhraní musí existovat). Všechna nastavení se 
provádějí přes rozhraní pro obsluhu systému Bosch Recording Station. 
U ZÚ musí být aktivován přenos dat a ZÚ musí být vybavena odpovídajícím modulem rozhraní 
(viz příslušné připojení).
Případná rozdílná obsazení kontaktů vysílače a přijímače zařízení lze na straně připojení V.24 
vyrovnat pomocí montážního modulu OVS. Je třeba znovu zasunout můstky BR1 a BR2.

1 Bosch Recording Station 

2 COM x 

3 Rozhraní RS 232 

4 Převodník rozhraní OVS

5 ZÚ Bosch

OPTOST3

1

52

3

4
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Obsazení převodníku rozhraní OVS můstky

Záměna odesílacího vedení a vedení přijímače 
– Varianta 1:

BR2, BR1: poloha 1/2

ST3: pin 2 = odesílací vedení, pin 3 = vedení přijímače

– Varianta 2:
BR2, BR1: poloha 2/3

ST3: pin 2 = vedení přijímače, pin 3 = odesílací vedení

Upozornění:
Pro kabeláž se doporučují telekomunikační kabely typu J-Y(St)Y 2x2x0,6. Na ochranu proti 
zemnicím proudům je třeba stínění kabelu centrálně uzemnit.

1 OVS

2 Připojení 12 V/24 V

Pozor:
Před otevřením OVS vytáhněte síťovou 
zástrčku!

U napájení napětím 12 V/24 V 

BR4: poloha 1/2

BR5: poloha 1/2

BR6: poloha 1/2

U napájení napětím 230 V 

BR4: poloha 2/3

BR5: poloha 2/3

BR6: otevřené

Obsazení zástrčky OPTO Obsazení zástrčky V.24 (ST3)

Směr Přívod Směr Přívod

Vstup - 1 Vysílač/přijímač * 2

Vstup + 6 Přijímač/vysílač * 3

Výstup + 5 0 V 5

Výstup - 9

* závislé na 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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7.3.2 Připojení k NZ 500 (20 mA)

7.3.3 Připojení k BZ 500 (20 mA)

Stíněný kabel připojte pouze k NZ 500.
Instalační kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Dosah max. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500 (můstek BR1 nasazený = 
1200 bitů/s)

Stíněný kabel připojte pouze k NZ 500.
Instalační kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 2 a COM 3 pouze s modulem rozhraní 
ERSE 10

1 Bosch Recording Station 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Dosah max. 1000 m 8 COM 1 až COM 3
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7.3.4 Připojení k AZ 1010/NZ 1008 

Připojení V.24 k AZ 1010/NZ 1008

20mA připojení k AZ 1010/NZ 1008

Obsazení můstku (V) na SMA
Zásuvný můstek V1 v pol. 2/3
Úroveň pro rozhraní V.24

Připojení AZ 1010/NZ 1008 je třeba 
programovat centrálně.

1 Bosch Recording Station 4 AZ 1010/NZ 1008 (připojení je třeba 
programovat centrálně)

2 COM x 5 SMA

3 max. 25 m 6 SMA (zásuvný můstek V1 v poloze 2/3, 
úroveň pro rozhraní V.24)

Obsazení můstku (V) na SMA
Zásuvný můstek V1 v pol. 1/2
Úroveň pro rozhraní V.24

Stíněný kabel připojte pouze k AZ 1010/
NZ 1008. Kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Dosah max. 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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7.3.5 Připojení k NZ 1012

Připojení V.24 k NZ 1012

20mA připojení k NZ 1012

1 Bosch Recording Station 5 EAN

2 COM x 6 SSM

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

Obsazení Dip-Fix (S) a můstku (V) na SSM

Rozhraní 1: Rozhraní 2: 

S0 zap: 1200 baudů S4 zap: 1200 baudů

S1 vyp: Bosch Recording 
Station

S5 vyp: Bosch Recording 
Station

S2 zap: Priorita odesílání 
u NZ 1012

S6 zap: Zařízení je připojeno

S3 zap: Zařízení je připojeno S7 zap: Priorita odesílání 
u NZ 1012

V2, V4 zasunuté: Rozhraní V.24 V12, V14 zasunuté: Rozhraní V.24 

Upozornění:
Je možné připojení k rozhraní 2.

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1012 (můstky SSM nasaďte na 
20 mA.)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Dosah max. 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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7.3.6 Připojení k NZ 1060 

Připojení V.24 k NZ 1060 

Přednostně se mají používat rozhraní 6 až 9, podle projektu je možné také připojení na 
rozhraní 2 až 5.
Odpovídající rozhraní naprogramujte na AUX (1200 baudů), můstky pro rozhraní V.24 nasaďte 
na SIE (V1, V3).

20mA připojení k NZ 1060

Přednostně se mají používat rozhraní 6 až 9, podle projektu je možné také připojení na 
rozhraní 2 až 5. Odpovídající rozhraní naprogramujte na AUX (1200 baudů), můstky pro 20mA 
rozhraní nasaďte na SIE (V2, V4).

1 Bosch Recording Station 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 max. 25 m 7 ZVE (SW výstupy: 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 Dosah max. 1000 m
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7.3.7 Připojení k UEZ 1000 (20 mA)

7.3.8 Připojení k UEZ 2000 (20 mA)

Stíněný kabel připojte pouze k UEZ 1000. Instalační kabel 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 až 20 mA-3

4 Dosah max. 1000 m

Stíněný kabel připojte pouze k UEZ 2000.
Instalační kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 a COM 5 pouze s modulem 
rozhraní SEMO1

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Dosah max. 1000 m 8 COM 1 až COM 5
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7.3.9 Připojení k UGM 2020

20mA připojení k UGM 2020 přes TESP (u telefonie)

20mA připojení k UGM 2020 přes UESS

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (můst. 1-4 otevřené)

3 OVS 7 SGK (SW výstupy: SGKUGM)

4 Dosah max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (z EAPS-4, EAPS-5)

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 UESS (ochrana proti přepětí)

3 OVS 7 SGK (SW výstupy: SGKUGM)

4 Dosah max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (z EAPS-4, EAPS-5)
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8 Odstraňování závad a kontrola
Tato kapitola obsahuje upozornění na příčiny závad, které mohou vzniknout při prvním 
uvedení zařízení do provozu nebo během jeho provozu. Nemůžete-li odstranit příčinu závady, 
obraťte se na Product Service Video výrobce.

8.1 Odstraňování závad

Závada Možná příčina Náprava

Během fáze spouštění 
počítače zůstává zařízení stát.

Odinstalujte Bosch Recording 
Station a poté nainstalujte 
software znovu.Aplikace Bosch Recording 

Station zůstává stát.

Zpráva, že se soubory 
nacházejí na diskových 
jednotkách, ke kterým není 
umožněn přístup.

Na diskových jednotkách se 
nacházejí poškozené sektory 
nebo vadné soubory.

Pomocí programu Chkdsk 
zkontrolujte jednotku, na níž 
se operační systém nachází.
Chcete-li zkontrolovat 
jednotky obsahující data 
snímků, spusťte program 
AnalyzeDatabase.exe.
V obou případech smažte 
zasažené soubory. Rovněž 
adresáře, ve kterých se vadná 
data nacházejí.
Upozornění:
Při každém spuštění systému 
Bosch Recording Station se 
zapíše seznam vadných 
souborů do souboru 
protokolu databázového 
serveru.

Všechny kamery jsou 
přeškrtnuty.

Žádný videosignál není 
dostupný.

Zkontrolujte síťové připojení.

Schází licence. Zadejte licenci.

Síťové připojení nelze vytvořit 
a kamery jsou přeškrtnuty.

Název počítače byl zadán 
vícekrát.

Nezadávejte název počítače 
vícekrát.

IP adresa není správná. Zadejte správnou IP adresu.

Firewall je aktivován. Deaktivujte firewall a pokud 
to nebude možné, použijte 
tunelování UDP.

Všechny vstupy ZÚ jsou déle 
než 10 sekund ve stavu 
poplachu.

Závada rozhraní k ZÚ Odstraňte závadu rozhraní.

Schází licence. Zadejte licenci.

Chybí videosignál kamery. Žádný videosignál není 
dostupný.

Zkontrolujte videosignál.

Snímky nelze zapsat. Snímky se zapisují do příliš 
mnoha archivů.

Přizpůsobte záznam.
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Funkce softwaru selhává. Schází licence. Zadejte licenci.
Licenci lze zjistit 
v konfiguraci.

Žádné připojení ISDN není 
k dispozici.

Heslo připojení vysílače 
a přijímače nesouhlasí.

Zkontrolujte heslo připojení.

Je nastavený chybný 
protokol.

Pomocí PCI setup ISDN 
vyberte odpovídající protokol 
(EURO ISDN).

Závada Možná příčina Náprava
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8.2 Kontrola síťového připojení 
Údaje pro zapojení do sítě 
Pro uvedení do provozu a kontrolu sítě musíte od provozovatele sítě získat následující údaje:
– IP adresa
– Maska podsítě
– (Brána)

Upozornění pro kontrolu zapojení do sítě
Pro uvedení do provozu a kontrolu zapojení do sítě použijte následující testovací programy:
1. Vyberte nabídku Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Příkazový řádek.
2. Máte k dispozici mj. následující příkazy:

ping

Tento příkaz je dostupný pouze tehdy, je-li nainstalovaný protokol TCP/IP. 

ping localhost

Program zkontroluje komunikaci k vlastnímu počítači.

ping <název vzdálené stanice> nebo 
ping <adresa TCP/IP vzdálené stanice>

Program zkontroluje komunikaci se vzdálenou stanicí.

arp -a 

Program zobrazí další počítače, poté co s nimi byl navázán kontakt. 

ipconfig

Zobrazí všechny aktuální hodnoty TCP/IP konfigurace sítě (IP adresu, masku podsítě, 
standardní bránu) 

tracert <název vzdálené stanice>

Tento program zjistí trasu k cíli. 

net view 

Zobrazí se všechny dostupné vzdálené stanice. 

Upozornění:
Je-li aktivováno tunelování UDP, program ping nefunguje.
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8.3 Kontrola volitelného připojení bankomatu
Kontrolu datagramu mezi systémem Bosch Recording Station a bankomatem lze ze systému 
Windows® XP provést programem HyperTerminal.
– Program spusťte pomocí nabídky Start > Všechny programy > Příslušenství > 

Komunikace > HyperTerminal.
– Po spuštění zadejte jméno (testovací jméno) do pole dialogového okna a zadání potvrďte.
– V následujícím poli dialogového okna vyberte rozhraní, ke kterému je připojen procesor 

rozhraní (vstupní datové pole Connect using). Potvrďte tlačítkem OK.
– Zadejte následující parametry: 

- Bitů za sekundu: 9600 
- Datové bity: 8 
- Parita: Žádná 
- Počet stop-bitů: 1 
- Ovládání toku: Žádné
   Údaje potvrďte tlačítkem OK.

– V nabídce Soubor -> Vlastnosti -> Nastavení -> Nastavení ASCII... aktivujte zaškrtávací 
políčko Připojovat kód odřádkování za přicházející řádky. Potvrďte tlačítkem OK.

Konfigurace programu HyperTerminal je ukončena. Data lze vyhodnotit.

Datagram mezi systémem Bosch Recording Station a procesorem rozhraní. 

Upozornění:
Akce 1 = zpráva Karta v bankomatu
Akce 2 = zpráva Odeberte hotovost
U některých bankomatů následuje zpráva, jakmile se karta zasune, avšak bez kódu banky 
a čísla účtu. U jiných bankomatů následuje zpráva teprve tehdy, když se také načetl kód banky 
a číslo účtu a zadání pin proběhlo správně.

1 Karta v bankomatu 8 Datum

2 Karta rozpoznána 
bankomatem

9 Čas

3 Zadejte částku 10 Číslo transakce (závisí na bankomatu 
a výpočetním středisku, 
není vždy k dispozici)

4 Odeberte hotovost 11 Číslo automatu

5 Výběr hotovosti 12 Kód banky

6 Konec transakce 13 Číslo účtu

7 Číslo rozhraní 
(0 - 3 pro bank. 1 - 
bank. 4)

14 Částka

15 Číslo kamery/akce

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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8.4 Kontrola webového připojení 
Po aktivaci webové aplikace zkontrolujte, zda se přístup může opravdu uskutečnit. 
Přitom postupujte takto: 
1. Spusťte webový prohlížeč (Internet Explorer 6.x a vyšší). 
2. V prohlížeči zadejte jako adresu http://<hostname>. Jako <hostname> lze zadat buď 

IP adresu nebo název počítače, na kterém je nainstalován webový server.  
Vytvoří-li se připojení, zobrazí se přihlašovací maska webové aplikace systému Bosch 
Recording Station. Nyní je možné přihlášení.
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9 Upozornění pro údržbu a servis

9.1 Údržbářské práce, které je třeba provádět
Provádějte následující údržbářské práce:
– Na samotném systému:

– zkontrolujte, zda jsou všechny kabelové přípojky dobře upevněny
– zkontrolujte a příp. vyčistěte větrák
– při znečištění očistěte obrazovku
– zkontrolujte a příp. nastavte systémový čas

– Je nutné kontrolovat kvalitu posledních pěti uložených snímků každé kamery (např. 
ostrost snímku, jas, kontrast).

– Snímky odložené v archivech je třeba namátkově kontrolovat (vzhledem ke kvalitě 
snímku a přídavným datům).

– Je třeba provést nejméně jedno spuštění pomocí příp. připojené ZÚ nebo přímo 
připojeného kontaktu. Snímky, které přitom byly uloženy do archivů, je třeba zkontrolovat 
a poté opět smazat.

– Je třeba kontrolovat kapacitu pevného disku. Přebytečné snímky je třeba po dohodě se 
zákazníkem příp. smazat.

– Všechny volně přístupné kamery, objektivy, dome kamery a přední skla vnějších kamer je 
třeba čistit. Přitom musíte kontrolovat připojovací kabely a konektor.

– Referenční snímky, které byly vytisknuty nebo uloženy při instalaci zařízení, je třeba 
porovnávat s živými obrazy odpovídajících kamer s ohledem na jejich zaměření. Za 
nastavený výřez snímku zákazník zodpovídá Správnímu profesnímu sdružení (BGV).

– Kontrolu funkce je třeba podle bezpečnostních předpisů pro pokladny provádět nejméně 
1x měsíčně. Je třeba dodržovat předpis SP 9.7/7 Požadavky na zkoušení optických 
zařízení pro prostorové sledování.

– Kontrola tiskárny zákazníka (1 výtisk).
– U připojení ISDN je třeba zřídit jedno testovací připojení. 
– U připojení bankomatu:

– zkontrolujte připojovací kabely k procesoru rozhraní a k OVS
– zkontrolujte přenos dat transakcí
– zobrazení dat kontroly přístupu (zkontrolujte připojovací kabel k systému kontroly 

přístupu)
– V provozní knize musí být vedena dokumentace o všech provedených pracích.

Údržbářské práce prováděné provozovatelem 
Provozovatel provádí:
– výměnu tonerové kazety u laserové tiskárny,
– doplňování papíru pro tisk nebo kazety s papírem pro videotiskárnu a
– výměnu barevné patrony u inkoustové tiskárny. 

POZNÁMKA! 
Všechny činnosti v systému, které omezují záznamový provoz, se smí provádět pouze po 
předchozí dohodě se zákazníky. U zařízení podléhajících bezpečnostním předpisům je třeba 
tyto činnosti přednostně provádět mimo úřední hodiny. 
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9.2 Aktualizace softwaru
Instalaci softwaru v zásadě provádí administrátor Windows.

9.3 Odstraňování závad 
Poruchy, které je třeba případně odstranit:
– Protisvětlo:

Zjistí-li se, že záznamy jsou poškozeny v důsledku protisvětla, je třeba světelný zdroj 
zakrýt např. pomocí závěsů na oknech nebo clon na světlech, či změnit umístění kamery.

– Zrcadlení:
Je-li optické zařízení pro prostorové sledování nainstalováno uvnitř neprůstřelného nebo 
neprorazitelného zasklení, může na základě osvětlení dojít k zrcadlení. Zrcadlení jsou tím 
silnější, čím vyšší je intenzita osvětlení uvnitř zasklení. Tato zrcadlení lze omezit mj. tím, 
že se silněji osvětlí oblast mimo zasklení a kamery se umístí blíže zasklení. Zrcadlení se 
lze také často vyhnout zatemněním světelných zdrojů za kamerou nebo vedle ní. Pokud 
tato opatření nepomohou, lze před objektiv namontovat polarizační filtr. 

– Ostrost:
Při kontrole záznamů je třeba dávat pozor na to, aby se osoby a předměty v nastavené 
oblasti snímku zobrazovaly ostře. Pro lepší nastavení ostrosti snímku lze před objektivem 
použít tzv. šedé nebo ND filtry. 

– Znečištění:
Kvalita snímků je často omezena v důsledku znečištění objektivu nebo skla 
bezpečnostního krytu. 

Náprava funkce nebo odstranění závady se může uskutečnit takto: 
1. opětovným zrušením a vytvořením místního nebo vzdáleného připojení,
2. opuštěním programu s následným restartováním nebo 
3. částečným restartem nebo vypnutím a zapnutím systému (s cca 20sekundovou dobou 

čekání). 
Pokud se nepodaří obnovit normální provoz, je třeba zkontrolovat konfiguraci. 
Nelze-li závadu odstranit, provede se výměna systému. 
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10 Technické údaje
Technické údaje naleznete na listu s technickými údaji.
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Rejstřík
A
Aktivace licencí 86
Automatické přidání IP kamer MPEG4/H.264 16, 23
Automatické zrušení připojení 80
Automatický záznam poplachu 80
I
Instant Playback 80
IP kamery a vysílač 22
K
Konfigurace automatického záznamu poplachu vzdálené 
stanice 85
Konfigurace bankomatů 43
Konfigurace časového rozvrhu vstupních čteček 47
Konfigurace časových rozpisů 34
Konfigurace dome kamer a otočných/sklopných kamer 
28
Konfigurace exportu časového rozvrhu videa 66
Konfigurace I/O modulů 56
Konfigurace IP kamer JPEG 31
Konfigurace IP kamer MPEG4/H.264 26
Konfigurace možností 80
Konfigurace nastavení e-mailového serveru 61
Konfigurace nastavení záznamu IP kamer JPEG 39
Konfigurace nastavení záznamu IP kamer MPEG4/H.264 
36
Konfigurace přenosu poplachu 64
Konfigurace přístupu přes prohlížeč 75
Konfigurace sekvence poplachu 58
Konfigurace simulace poplachu 41
Konfigurace uživatele 73
Konfigurace virtuálních vstupů 42
Konfigurace vstupní čtečky 45
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