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1 Spuštění programu/přihlášení

1.1 Spuštění programu
Po ukončení instalace můžete program spustit.
1. Zapněte počítač a počkejte, až se zobrazí pracovní plocha.
2. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu DiBos nebo vyberte 

Start > Všechny programy > DiBos. Počítač spustí 
program a zobrazí pole dialogového okna pro přihlášení.

1.2 Přihlášení k systému
Po spuštění programu se zobrazí dialogové okno pro přihlášení 
k systému. Vzhled pole dialogového okna závisí na tom, zda 
přihlášení probíhá s přístupem LDAP, či nikoli.

1.2.1 Přihlášení k systému (standardní)
U systémů bez připojení k serveru LDAP je vyžadováno pouze 
jméno a heslo.
1. Do vstupního datového pole pro jméno zadejte přihlašovací 

ID.
2. Do vstupního datového pole pro heslo zadejte heslo.
3. Klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do živého režimu.

1.2.2 Přihlášení k systému s přístupem LDAP
U systémů s připojením k serveru LDAP se zobrazí dodatečné 
pole výběru.
1. Do vstupního datového pole pro jméno zadejte přihlašovací 

ID.
2. Do vstupního datového pole pro heslo zadejte heslo.
3. Jestliže se chcete přihlásit přes server LDAP, klepněte na 

šipku dolů a vyberte server LDAP. Při místním přihlášení je 
třeba vybrat místní systém.

4. Klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do živého režimu.
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2 Rozhraní pro obsluhu
Při restartování systému a při každém přihlášení se automaticky 
dostanete do živého režimu. Zde máte mimo jiné možnost 
prohlížet si živé obrazy vybraných kamer.
Rychlé přepnutí do režimu přehrávání a zpět je možné 
klepnutím na příslušné tlačítko. Vybrané tlačítko se přitom 
barevně zvýrazní.

2.1 Živý režim
V živém režimu se mimo jiné zobrazí živé obrazy připojených 
kamer.

Tlačítko živého režimu

Tlačítko režimu přehrávání.
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2.2 Režim přehrávání
V režimu přehrávání se mimo jiné zobrazí uložené snímky.
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3 Živý režim

3.1 Rozhraní pro obsluhu
Rozhraní pro obsluhu je rozděleno do následujících oblastí.

1 Panel nabídek s aktuálním datem a časem 
(viz Oddíl 3.2 Panel nabídek)

2 Panel zobrazení (viz Oddíl 3.3 Panel zobrazení)

3 Seznam zařízení s kamerami a volanými stanicemi 
(viz Oddíl 3.4 Seznam zařízení)

4 Rozsah snímku s oknem snímku (viz Oddíl 3.5 Rozsah 
snímku)

5 Ovládací a stavové pole (viz Oddíl 3.6 Ovládací a stavové 
pole)

6 Pole událostí (viz Oddíl 3.7 Pole událostí)
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3.2 Panel nabídek
Panel nabídek obsahuje tyto funkce:

Systém

Průvodce konfigurací Pomáhá při rychlém vytvoření 
základní konfigurace systému.

Konfigurace Zobrazí konfiguraci.

Informace databáze Zobrazí informace o kamerách, 
např. volné a obsazené místo, 
průměrnou velikost snímku atd. 
Zobrazení platí pro místní systém a 
pro nakonfigurované a připojené 
volané stanice.

Deník Zobrazí určité události místního 
systému nebo volané stanice.

Odhlášení/změna 
uživatele

Odhlásí uživatele ze systému. 
Systém pracuje dále na pozadí. 
Může se přihlásit jiný uživatel.

Změna hesla Existující heslo se změní po zadání 
nového hesla.

Ukončit Ukončí program (jsou potřebná 
oprávnění administrátora).

Vybrané okno snímku

Uložit snímek Uloží snímek zobrazený ve 
vybraném okně snímku. Uložení se 
může provést do souboru HTML, 
BMP, JPG, GIF, TIF nebo PNG. 
U souboru HTML probíhá uložení 
včetně přídavných dat.

Tisk snímku Vytiskne snímek zobrazený ve 
vybraném okně snímku (včetně 
přídavných dat).
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Data pohybu Ve vybraném okně snímku zobrazí 
oblasti, ve kterých probíhá pohyb. 
Pro skrytí opakujte příkaz znovu.
Upozornění: Vyhledávání pohybu je 
možné pouze u místně připojených 
kamer.

Náhled

Velké ikony Zobrazuje velké ikony v seznamu 
zařízení. Pro zmenšení opakujte 
příkaz znovu.

Velký rozsah snímku Zvětší rozsah snímku a zmenší pole 
událostí. Pro zmenšení rozsahu 
snímku opakujte příkaz znovu.

Velký seznam zařízení Zvětší seznam zařízení a zmenší 
ovládací a stavové pole. Pro 
zmenšení seznamu zařízení 
opakujte příkaz znovu.

Zobrazit místní čas Zobrazí skutečné datum záznamu 
a čas záznamu zařízení, na němž 
jsou připojeny kamery.

?

Nápověda Zobrazí nápovědu online.

Informace Zobrazí systémové informace.
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3.3 Panel zobrazení
Panel zobrazení obsahuje tato tlačítka:

3.3.1 Tlačítko živého režimu a režimu přehrávání

3.3.2 Tlačítko celého snímku

3.3.3 Tlačítka zobrazení snímku

Jednotlivá tlačítka ukazují, kolik oken snímku se zobrazí 
v rozsahu snímku.

–  Obrazový formát 4:3
Pomocí těchto tlačítek se rozsah snímku rozdělí na stejně 
velká okna snímku.

–  Obrazový formát 4:3
Klepnutím na šipku dolů zobrazíte jednotlivé náhledy.

Upozornění : Do panelu zobrazení se uloží naposledy 
použitý náhled.

Tlačítko živého režimu.

Tlačítko režimu přehrávání.

Zvětší rozsah snímku na celý snímek.
Pro návrat na původní zobrazení snímku stiskněte 
tlačítko ESC nebo poklepejte pravým tlačítkem 
myši.
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–  Obrazový formát 16:9
Toto tlačítko nabízí možnost optimalizovat rozsah snímku 
pro širokoúhlé zobrazení. Klepnutím na šipku dolů 
zobrazíte jednotlivé náhledy.

Upozornění: Do panelu zobrazení se uloží naposledy 
použitý náhled.

V každém zvoleném zobrazení je vybráno 1 okno snímku. Výběr 
je označen žlutým orámováním. V tomto okně snímku se zobrazí 
např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu 
zařízení.
Číslice vpravo dole pod tlačítky upozorňuje uživatele na to, 
kolikrát už na dané tlačítko klepnul. Tato číslice také zobrazuje, 
které kamery byly vybrány nebo které kamery budou vybrány při 
dalším klepnutí uživatele na toto tlačítko.

Příklad:
U 12 kamer a 2x 2 oken snímků to znamená:
Pro zobrazení všech kamer můžete na tlačítko klepnout třikrát.

Zobrazí se kamery 1 až 4 (číslice 1 se nachází 
vpravo pod tlačítkem).

Zobrazí se kamery 5 až 8 (číslice 2 se nachází 
vpravo pod tlačítkem).

Zobrazí se kamery 9 až 12 (číslice 3 se nachází 
vpravo pod tlačítkem)
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3.3.4 Tlačítko pracovního běhu kamery

3.3.5 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku

Klepnutím na tlačítko se otevře pole dialogového 
okna. Zadejte dobu, po které dojde k přepnutí 
z jedné kamery na další. Během pracovního běhu 
kamery se postupně zobrazí všechny kamery 
vybrané v rozsahu snímku.
Upozornění: Opakovaným klepnutím na tlačítko se 
ukončí pracovní běh kamery.

Klepnutím na tlačítko se zvuk zapne nebo 
vypne.
Pro nastavení hlasitosti klepněte na šipku 
dolů. 

Regulátorem hlasitosti nastavte 
požadovanou hlasitost.
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3.4 Seznam zařízení

Seznam zařízení se nachází na levé straně obrazovky. Podle 
volby se zobrazí:
– nakonfigurované kamery a/nebo zařízení DiBos
– Náhled na oblíbené položky
– příchozí poplachy

 Nakonfigurované kamery a/nebo zařízení DiBos
Zobrazí se seznam všech místně připojených kamer.
Jsou-li volané stanice nakonfigurovány, zobrazí se jejich seznam 
spolu s kamerami, které jsou na ně připojeny.
Síťové volané stanice se automaticky připojí k místnímu 
systému.

–  Zařízení DiBos (localhost nebo volaná stanice)
Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu vyvoláte 
následující příkazy:
Připojit
Vytvoří připojení k zařízení DiBos.
Odpojit
Odpojí připojení k zařízení DiBos. Odpojení bude trvat tak 
dlouho (i po restartu), dokud nebude ručně připojeno 
zařízení DiBos.
Volané stanice RAS je rovněž třeba připojit ručně.
Konfigurace
U localhost: se otevře standardní konfigurace.
U volaných stanic: se otevře konfigurace ve vzdáleném 
režimu.
Zobrazit všechny kamery
Zobrazí všechny kamery zařízení DiBos v rozsahu snímku.
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 Náhled na oblíbené položky
Zobrazí se seznam uložených oblíbených položek, které lze 
vyvolat poklepáním na ikonu. Lze vytvořit nové oblíbené 
položky.
Upozornění: Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které 
se zobrazují určitým způsobem, např. kamera 1 až 4 v náhledu 
2x 2 okna snímků.

 Příchozí poplachy
Po příchodu poplachů do systému bliká ikona červeně. Zobrazí 
se pouze tehdy, pokud se v systému nacházejí poplachy.

Automatické zobrazení poplachových kamer
Automatické zobrazení poplachových kamer lze nakonfigurovat 

Registrační karta  bliká červeně a zobrazí se 
poplachové kamery. Po konfiguraci zazní akustický signál.

Automatický záznam poplachu
Příchozí poplachy lze na přijímači zaznamenávat automaticky 
(standardní nastavení) nebo ručně. Výběr se provádí 
v konfiguraci. V obou případech se pořizuje záznam ze všech 
kamer, které jsou na seznamu zařízení přiřazeny poplachu. 
Záznam je pořizován bez zvuku.

Registrační karta  bliká červeně.
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Zvětšení a zmenšení seznamu zařízení
Klepněte na panel mezi seznamem zařízení a ovládacím 
a stavovým polem.

Zmenší seznam zařízení.

Zvětší seznam zařízení.

POZNÁMKA! 
Ikony, které se zobrazí v seznamu přístrojů, viz Oddíl 8 Přehled 
ikon.
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3.5 Rozsah snímku
Střední oblast obrazovky představuje oblast, ve které se 
zobrazují živé obrazy.
Upravte si tuto oblast podle svého přání.

3.5.1 Úprava rozsahu snímku

Nastavení počtu a uspořádání oken snímků v rozsahu snímku
Na panelu zobrazení můžete nastavit vzhled rozsahu snímku, to 
znamená počet a uspořádání oken snímku 
(viz Oddíl 3.3.3 Tlačítka zobrazení snímku).

Umístění jednotlivých kamer v rozsahu snímku
Poté co jste nastavili zobrazení snímku, si chcete nechat 
zobrazit určité kamery.
K dispozici máte následující možnosti:
– Umístění poklepáním

Poklepáním na ikonu kamery v seznamu zařízení se 
zobrazení této kamery umístí do vybraného (žlutě 
orámovaného) okna snímku.
Vyberte jiné okno snímku tím, že na něj klepnete levým 
tlačítkem myši. Poklepáním na ikonu jiné kamery se její 
snímek umístí do nově vybraného okna snímku.

– Umístění přetažením
Přetáhněte ikonu kamery stisknutým levým tlačítkem myši 
ze seznamu zařízení do okna snímku. Po uvolnění tlačítka 
myši se snímek této kamery zobrazí v tomto okně snímku.

POZNÁMKA! 
V rozsahu snímku lze každou kameru zobrazit pouze jednou.
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Posunutí kamer uvnitř rozsahu snímku
Při zobrazení více snímků lze kamery uvnitř rozsahu snímku 
posouvat.
Nastavte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a stisknutým 
levým tlačítkem myši kameru přetáhněte do jiného okna snímku. 
Po uvolnění tlačítka myši se snímek kamery zobrazí v tomto 
okně snímku.

Zvětšení a zmenšení rozsahu snímku
Klepněte na panel pod rozsahem snímku.

Zmenší rozsah snímku.

Zvětší rozsah snímku.
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3.5.2 Okno snímku
V závislosti na tom, které tlačítko v panelu zobrazení pro úpravu 
rozsahu snímku vyberete, se rozsah snímku rozdělí do jednoho 
nebo více oken snímku.

Žluté orámování označuje, že okno snímku je vybrané. V tomto 
okně snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste 
poklepali v seznamu zařízení. Tato kamera se vybere také tehdy, 
je-li přiřazena zdroji audio. Pokud má uživatel oprávnění 
k prohlížení živých obrazů nebo uložených snímků, je uživatel 
rovněž oprávněn k poslechu audiozáznamu, který k nim patří.
Každé okno snímku obsahuje - kromě zobrazení snímku kamery - 
záhlaví s informacemi, tlačítka ke snímku a také funkci 
nastavení zvětšení.

Záhlaví okna snímku
Záhlaví obsahuje
– ikonu, která popisuje typ kamery (viz Oddíl 8 Přehled ikon)
– název kamery
– ikonu, která informuje o tom, zda ke snímku existuje zdroj 

audio

Kamera se zdrojem audio
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– ikona, která zobrazuje pohyb v citlivé oblasti snímku.

– Tlačítka pro zvětšení, zmenšení a zrušení výběru snímku

Systém rozpozná pohyb v citlivé oblasti snímku.
Upozornění: Údaj se objeví pouze v případě, pokud 
je v konfiguraci aktivována detekce pohybu kamery.

Okno snímku se zvětší na velikost rozsahu snímku.

Okno snímku se zmenší na původní velikost.

Výběr kamery je zrušen. Nezobrazí se žádný snímek 
kamery. Okno snímku je modré.

POZNÁMKA! 
Dome kamery a otočné/sklopné kamery lze ovládat v okně 
snímku.
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Funkce nastavení zvětšení okna snímku
Každé okno snímku má funkci nastavení zvětšení. Nastavte 
ukazatel myši do okna snímku. Ukazatel myši přitom změní 
vzhled ze šipky na lupu.

Nastavení zvětšení u pevných kamer:
Klepnutí levým tlačítkem myši nebo otáčení 
kolečkem myši. Snímek se digitálně zvětší. Pro 
identifikaci zvětšení snímku se v pravém dolním 
rohu obrazovky zobrazí lupa. 
Klepnutí pravým tlačítkem myši nebo otáčení 
kolečkem myši. Obnoví se původní velikost 
snímku. Lupa v pravém dolním rohu okna snímku 
zmizí.
Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, 
na kterém se nachází lupa.

Nastavení zvětšení u dome kamer a otočných/
sklopných kamer:
U dome kamer a otočných/sklopných kamer lze 
nastavovat zvětšení v okně snímku pomocí 
vlastních ovládacích funkcí. Nastavte ukazatel 
myši do středu okna snímku, dokud se neobjeví 
lupa se znaménkem plus nebo minus. Klepnutí 
levým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši 
zvětší nebo zmenší rozsah.
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3.6 Ovládací a stavové pole
Výběr se provádí klepnutím na tlačítka.

Zobrazí se ovládací pole dome kamer a otočných/
sklopných kamer (viz Oddíl 3.6.1 Ovládací pole 
dome kamer a otočných/sklopných kamer).

Zobrazí se nakonfigurovaná relé 
(viz Oddíl 3.6.2 Zobrazení relé).

Zobrazí se nakonfigurované poplachové vstupy 
(viz Oddíl 3.6.3 Zobrazení poplachových vstupů).

Spustí se okamžité, časově posunuté přehrávání 
snímků (instant playback) 
(viz Oddíl 3.6.4 Okamžité, časově posunuté 
přehrávání snímků (instant playback)).

Zobrazí se ovládací pole pro monitory 
(viz Oddíl 3.6.5 Ovládací pole pro monitory).

Zobrazí skryté ikony.
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3.6.1 Ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných 
kamer

Po výběru registrační karty  se zobrazí ovládací pole 
dome kamer a otočných/sklopných kamer. 
Ovládací pole je aktivní teprve tehdy, když se ve vybraném okně 
snímku zobrazí dome kamera nebo otočná/sklopná kamera. 
Přejetím ukazatelem myši se jednotlivé položky opticky zvýrazní.
Pokud není vybrána žádná dome kamera nebo otočná/sklopná 
kamera, je ovládací pole deaktivováno.

Natáčení kamery doleva/doprava.

Natáčení kamery nahoru/dolů.

Natáčí kameru do všech směrů. Nastavte 
ukazatel myši na ikonu a táhněte ji stisknutým 
levým tlačítkem myši do směru, do kterého se 
má kamera natočit.

Zvětšení úhlu snímku (širokoúhlý objektiv)/
zmenšení úhlu snímku (teleobjektiv)

Zaostření do dálky/zaostření na blízko 
(nastavení ostrého snímku)

Zvětšení clony/zmenšení clony
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Nastavení rychlosti otáčení, sklonu a zvětšení.

(vlevo)

Lze vyvolat uložené polohy kamery. Klepněte 
na šipku dolů a nastavte výběr.

(vpravo)

Lze vyvolat uložené příkazy kamery. Klepněte 
na šipku dolů a nastavte výběr.

POZNÁMKA! 
Je také možné ovládání v okně snímku.
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3.6.2 Zobrazení relé

Po výběru registrační karty  se zobrazí všechna místně 
nakonfigurovaná relé a jejich stavy.
Jsou-li volané stanice konfigurovány, v dolní oblasti se objeví 
pole výběru. Klepněte na šipku dolů a vyberte volanou stanici 
pro zobrazení seznamu relé, která jsou k ní připojena.

Relé lze aktivovat nebo deaktivovat následujícím způsobem:
– Levým tlačítkem myši poklepejte na ikonu relé 
nebo
– Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Aktivovat 

nebo Deaktivovat

Relé je deaktivováno.

Relé je aktivováno.
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3.6.3 Zobrazení poplachových vstupů

Po výběru registrační karty  se zobrazí všechny místně 
nakonfigurované poplachové vstupy a jejich stavy.
Jsou-li volané stanice konfigurovány, objeví se pole výběru. 
Klepněte na šipku dolů a vyberte volanou stanici pro zobrazení 
seznamu poplachových vstupů, které jsou k ní připojeny.

POZNÁMKA! 
Poklepáním nebo pravým tlačítkem myši lze aktivovat/
deaktivovat vstupy simulace poplachu.
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3.6.4 Okamžité, časově posunuté přehrávání snímků 
(instant playback)

Po výběru registrační karty  se uložené snímky vybrané 
kamery přehrají časově posunuté vzhledem k živému obrazu. 
Vidíte tak živý obraz kamery a uložený snímek této kamery např. 
před 30 s. Přehrávání probíhá v reálném čase. Časové posunutí 
se nastavuje v konfiguraci.

Zobrazení v ovládacím 
a stavovém poli

Zvětšené zobrazení

Název kamery.

Zvětší snímek. Zobrazení probíhá 
v přesunovatelném okně, jehož 
velikost lze měnit. 

Zmenší snímek (ikona se nachází 
v pravém horním rohu zvětšeného 
snímku).

Přehrávání dozadu (reálný čas)

O snímek zpět
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Pozastavení

O snímek dopředu

Přehrávání dopředu (reálný čas)

Posuvný regulátor pro změnu 
rychlosti přehrávání u zvětšeného 
zobrazení.  
Vysvětlivky k ikonám viz 
Oddíl 4.6.9 Změna rychlosti 
přehrávání.

Okamžik přehrávání.
Ve zvětšeném zobrazení můžete 
začít přehrávat v libovolném 
okamžiku. Klepněte na den, měsíc, 
rok, hodinu, minutu, sekundu 
a zadejte požadovaný okamžik. 
Potvrďte zadání tlačítkem Enter.  
Zobrazí se snímek daného 
okamžiku.

Přehrávání od konfigurovaného 
okamžiku. Použije se hodnota 
nastavená v konfiguraci, např. 
přehrávání proběhne o 30 sekund 
posunuté vzhledem k živému 
obrazu.

POZNÁMKA! 
Jestliže jedna kamera nezaznamená žádné snímky, v okně 
okamžitého, časově posunutého přehrávání snímku se zobrazí 
černý snímek.
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3.6.5 Ovládací pole pro monitory

Po výběru registrační karty  se v ovládacím poli zobrazí 
2 monitory. Na monitorech lze zobrazit pouze místně připojené 
kamery.

Jednomu monitoru lze přiřadit jednu kameru a jednu sekvenci.

Přiřazení přetažením
Jedna kamera se monitoru přiřadí přetažením. Postup lze 
libovolně často opakovat. Při novém přihlášení se kamera 
přiřazená přetažením nahradí kamerou přiřazenou konfigurací.
– Přetáhněte kameru stisknutým levým tlačítkem myši ze 

seznamu kamer na monitor v ovládacím poli.
nebo
– Umístěte ukazatel myši do záhlaví okna snímku 

a přetáhněte kameru stisknutým levým tlačítkem myši na 
monitor.

Monitor A a B.

Spustí sekvenci. Tzn., že všechny kamery, 
které byly monitoru v konfiguraci přiřazeny, se 
zobrazí jedna po druhé.

Vracíte se k volbě Standardní zobrazení, tzn., 
že se na monitoru zobrazí nakonfigurovaná 
kamera.
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Přiřazení v konfiguraci
V konfiguraci nastavte, která kamera se zobrazí v kterém 
monitoru jako standardní a které kamery se mají přehrávat jako 
sekvence.

Zvětšení a zmenšení ovládacího a stavového pole
Klepněte na panel nad ovládacím a stavovým polem.

POZNÁMKA! 
V konfiguraci se nastavuje, které kamery jsou viditelné pro 
kterého uživatele.

Zvětší ovládací a stavové pole

Zmenší ovládací a stavové pole
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3.7 Pole událostí
Pole událostí se nachází přímo pod rozsahem snímku.
Pole událostí obsahuje:
– seznam událostí
– tlačítko pro filtrování událostí
– tlačítko pro zobrazení deníku

Zmenšení nebo zvětšení pole událostí
Při zmenšeném poli událostí zahrnuje seznam událostí pouze 
jednu zprávu.

3.7.1 Seznam událostí
V poli událostí je uvedeno 100 nejaktuálnějších událostí v rámci 
jednoho seznamu. Zahrnuje-li seznam více záznamů, než kolik 
jich lze zobrazit na obrazovce, musí se v něm listovat dopředu 
a dozadu pomocí kolečka myši nebo pruhu na pravé straně.

Setřídění seznamu
Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. 
Podle těchto kritérií lze také třídit.
Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. 
Na pravé straně pole se objeví šipka.

Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto 
kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je 
sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi 
vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím 
myší.

Zmenší rozsah snímku a zvětší pole 
událostí.

Zvětší rozsah snímku a zmenší pole 
událostí.
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Změna pořadí sloupců
Přetáhněte pole záhlaví stisknutým levým tlačítkem myši na 
požadované místo v záhlaví. Po uvolnění tlačítka myši se 
vybrané pole přidá na toto místo.

Přizpůsobení šířky sloupce
Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, dokud se neobjeví křížek 
se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento křížek stisknutým 
levým tlačítkem myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní.

3.7.2 Tlačítko pro filtrování událostí
Pro získání rychlejšího přehledu o existenci určitých událostí lze 
seznam filtrovat podle určitých kritérií, např. průběhy spuštění 
a vypnutí, vstupy, kamery atd. Po filtrování se zobrazí pouze 
události splňující tato kritéria.

3.7.3 Tlačítko pro zobrazení deníku
Pomocí této funkce lze vyhledávat určité událostí v místním 
systému nebo ve vzdálené volané stanici, jako např. průběhy 
spuštění a vypnutí, zprávy systému, průběhy zálohování atd. 
Deník zahrnuje až 250 000 záznamů.

Sloupec je setříděn vzestupně.
Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí 
v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném 
setřídění sloupce Datum.

Sloupec je setříděn sestupně.

Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce.

Vyvolá pole dialogového okna pro filtrování.

Vyvolá deník.
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4 Režim přehrávání

4.1 Rozhraní pro obsluhu
Rozhraní pro obsluhu je rozděleno do následujících oblastí.

1 Panel nabídek s datem a časem (viz Oddíl 4.2 Panel 
nabídek)

2 Panel zobrazení (viz Oddíl 4.3 Panel zobrazení)

3 Seznam zařízení s kamerami a volanými stanicemi 
(viz Oddíl 4.4 Seznam zařízení)

4 Rozsah snímku s okny snímku (viz Oddíl 4.5 Rozsah 
snímku)

5 Rozsah časového toku a výsledky hledání 
(viz Oddíl 4.6 Rozsah časového toku)
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4.2 Panel nabídek
Panel nabídek obsahuje následující funkce.

Systém

Průvodce konfigurací Pomáhá při rychlém vytvoření 
základní konfigurace systému.

Konfigurace Zobrazí konfiguraci.

Informace databáze Zobrazí informace o kamerách, 
např. obsazené a volné místo, 
průměrnou velikost snímku atd.

Deník Zobrazí určité události místního 
systému nebo volané stanice.

Odhlášení/změna 
uživatele

Odhlásí uživatele ze systému. 
Systém pracuje dále na pozadí. 
Může se přihlásit jiný uživatel.

Změna hesla Existující heslo se změní po zadání 
nového hesla.

Ukončit Ukončí program (jsou potřebná 
oprávnění administrátora).

Vybrané okno snímku

Uložit snímek Uloží snímek zobrazený ve 
vybraném okně snímku. Uložení se 
může provést do souboru BMP, 
JPG nebo HTML. U souboru HTML 
probíhá uložení včetně přídavných 
dat.

Tisk snímku Vytiskne snímek zobrazený ve 
vybraném okně snímku (včetně 
přídavných dat).

Vlastnosti snímku Zobrazí vlastnosti vybraného 
snímku, např. čas záznamu, velikost 
snímku, komprese snímku, ověření 
videa. Údaj se objeví přímo pod 
snímkem.
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Data pohybu Ve vybraném okně snímku zobrazí 
oblasti, ve kterých probíhá pohyb. 
Pro skrytí opakujte příkaz znovu.
Upozornění: Vyhledávání pohybu je 
možné pouze u místně připojených 
kamer.

Přídavná data Zobrazí přídavná data ve vybraném 
okně snímku pod snímkem kamery. 
Pro skrytí opakujte příkaz znovu.

Ověřit Zkontroluje, zda byla u snímku 
vybraného okna snímku provedena 
změna. Zkontroluje se pouze 
zobrazený snímek.

Vyhledávání pohybu Zkontroluje snímek vybraného okna 
snímku z hlediska informací 
o pohybu. Lze zadat časové období 
a označit rozsahy snímků.
Upozornění: Vyhledávání pohybu je 
možné pouze u místně připojených 
kamer.
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Záznam

Exportování Exportuje videodata a audiodata na 
diskovou jednotku CD/DVD, 
síťovou diskovou jednotku nebo na 
diskovou jednotku USB. 
Exportování probíhá ve formátu 
DiBos nebo ve formátu ASF. 
Při exportování dat ve formátu 
DiBos je možné dodatečně uložit 
nástroj Bosch Archive Player. Pro 
instalaci nástroje Bosch Archive 
Player jsou potřebná oprávnění 
administrátora. Pro přehrávání 
postačují uživatelská oprávnění. 
Nástroj Bosch Archive Player lze 
spustit na všech systémech 
Windows XP a Windows 2000.
Exportovaná data ve formátu ASF 
lze přehrávat pomocí standardního 
softwaru, jako např. aplikací 
Windows Media Player.

Natáhnout exportované 
video

Zobrazí exportovaná data.

Skrýt export videa Skryje exportovaná data.

Ověření videa Zkontroluje snímky všech kamer, 
které se zobrazí v rozsahu snímku, 
zda u snímků byla provedena 
změna.
Časové období lze zadat nebo 
označit ukazatelem polohy 
v rozsahu časového toku.
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Vyhledávání přídavných 
dat zobrazených 
kamer...

Prohledává uložené snímky všech 
kamer, které jsou zobrazeny 
v rozsahu snímku, zda obsahují 
přídavná data, např. data 
z bankomatů.
Časové období lze zadat nebo 
označit ukazatelem polohy 
v rozsahu časového toku.

Vyhledávání přídavných 
dat všech kamer

Prohledá uložené snímky všech 
místních kamer a všech kamer, 
které jsou napojeny přes síťové 
volané stanice, zda obsahují 
přídavná data, např. data 
z bankomatů.
Časové období lze zadat nebo 
označit ukazatelem polohy 
v rozsahu časového toku.

Ochrana záznamu Po výběru se zobrazí pole 
dialogového okna. Zde zadejte 
časové období, ve kterém chcete 
uložené snímky zabezpečit proti 
automatickému přepsání. Chráněny 
mohou být pouze snímky z celého 
dne.
Upozornění: Tato funkce se 
vztahuje na všechny kamery, které 
se zobrazí v rozsahu snímku.
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Záznam: odstranění 
ochrany

Po výběru se zobrazí pole 
dialogového okna. Zde zadejte 
časové období, ve kterém chcete 
zrušit ochranu proti přepsání 
uložených snímků. Zrušit ochranu 
proti přepsání lze pouze u snímků 
z celého dne.
Upozornění: Tato funkce se 
vztahuje na všechny kamery, které 
se zobrazí v rozsahu snímku.

Smazání záznamu Po výběru se zobrazí pole 
dialogového okna. Zde zadejte 
časové období, ve kterém chcete 
uložené snímky vymazat. 
Odstraněny mohou být pouze 
snímky z celého dne.
Upozornění: Tato funkce se 
vztahuje na všechny kamery, které 
se zobrazí v rozsahu snímku.

Náhled

Velké ikony Zobrazuje velké ikony v seznamu 
zařízení. Pro zmenšení opakujte 
příkaz znovu.

Velký rozsah snímku Zvětší rozsah snímku a zmenší pole 
událostí. Pro zmenšení rozsahu 
snímku opakujte příkaz znovu.

Zobrazit místní čas Zobrazí skutečné datum záznamu 
a čas záznamu zařízení, na němž 
jsou připojeny kamery.

?

Nápověda Zobrazí nápovědu online.

Informace Zobrazí systémové informace.
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4.3 Panel zobrazení
Panel zobrazení obsahuje tato tlačítka:

4.3.1 Tlačítko živého režimu a režimu přehrávání

4.3.2 Tlačítko celého snímku

4.3.3 Tlačítka zobrazení snímku

Jednotlivá tlačítka ukazují, kolik oken snímku se zobrazí 
v rozsahu snímku.

–  Obrazový formát 4:3
Pomocí těchto tlačítek se rozsah snímku rozdělí na stejně 
velká okna snímku.

–  Obrazový formát 4:3
Klepnutím na šipku dolů zobrazíte jednotlivé náhledy.

Upozornění: Do panelu zobrazení se uloží naposledy 
použitý náhled.

Tlačítko živého režimu.

Tlačítko režimu přehrávání.

Zvětší rozsah snímku na celý snímek.
Pro návrat na původní zobrazení snímku stiskněte 
tlačítko ESC nebo poklepejte pravým tlačítkem 
myši.
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–  Obrazový formát 16:9
Toto tlačítko nabízí možnost optimalizovat rozsah snímku 
pro širokoúhlé zobrazení. Klepnutím na šipku dolů 
zobrazíte jednotlivé náhledy.

Upozornění : Do panelu zobrazení se uloží naposledy 
použitý náhled.

V každém zvoleném zobrazení je vybráno nejméně 1 okno 
snímku. Výběr je označen žlutým orámováním. V tomto okně 
snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali 
v seznamu zařízení.
Číslice vpravo dole pod tlačítky upozorňuje uživatele na to, 
kolikrát už na dané tlačítko klepnul. Tato číslice také zobrazuje, 
které kamery byly vybrány nebo které kamery budou vybrány při 
dalším klepnutí uživatele na toto tlačítko.
Příklad:
U 12 kamer a 2x 2 oken snímků to znamená:
Pro zobrazení všech kamer můžete na tlačítko klepnout třikrát.

Zobrazí se kamery 1 až 4 (číslice 1 se nachází 
vpravo pod tlačítkem).

Zobrazí se kamery 5 až 8 (číslice 2 se nachází 
vpravo pod tlačítkem).

Zobrazí se kamery 9 až 12 (číslice 3 se nachází 
vpravo pod tlačítkem)
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4.3.4 Tlačítko pracovního běhu kamery

4.3.5 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku

Klepnutím na tlačítko se otevře pole dialogového 
okna. Zadejte dobu, po které dojde k přepnutí 
z jedné kamery na další. Během pracovního běhu 
kamery se postupně zobrazí všechny kamery 
vybrané v rozsahu snímku.
Upozornění: Opakovaným klepnutím na tlačítko se 
ukončí pracovní běh kamery.

Klepnutím na tlačítko se zvuk zapne nebo 
vypne.
Pro nastavení hlasitosti klepněte na šipku 
dolů. 

Regulátorem hlasitosti nastavte 
požadovanou hlasitost.
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4.4 Seznam zařízení

Seznam zařízení se nachází na levé straně obrazovky. Podle 
volby se zobrazí:
– nakonfigurované kamery a/nebo zařízení DiBos
– Náhled na oblíbené položky
– příchozí poplachy
– zobrazí exportovaná data

 Nakonfigurované kamery a/nebo zařízení DiBos
Zobrazí se seznam všech místně připojených kamer.
Jsou-li volané stanice nakonfigurovány, zobrazí se jejich seznam 
spolu s kamerami, které jsou na ně připojeny.
Síťové volané stanice se automaticky připojí k místnímu 
systému.

–  Zařízení DiBos (localhost nebo volaná stanice)
Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu vyvoláte 
následující příkazy:
Připojit
Vytvoří připojení k zařízení DiBos.
Odpojit
Odpojí připojení k zařízení DiBos. Odpojení bude trvat tak 
dlouho (i po restartu), dokud nebude ručně připojeno 
zařízení DiBos.
Volané stanice RAS je rovněž třeba připojit ručně.
Konfigurace
U localhost: se otevře standardní konfigurace.
U volaných stanic: se otevře konfigurace ve vzdáleném 
režimu.
Zobrazit všechny kamery
Zobrazí všechny kamery zařízení DiBos v rozsahu snímku.
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 Náhled na oblíbené položky
Zobrazí se seznam uložených oblíbených položek, které lze 
vyvolat poklepáním na ikonu. Lze vytvořit nové oblíbené 
položky.
Upozornění: Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které 
se zobrazují určitým způsobem, např. kamera 1 až 4 v náhledu 
2x 2 okna snímků.

 Příchozí poplachy
Po příchodu poplachů do systému bliká ikona červeně. Zobrazí 
se pouze tehdy, pokud se v systému nacházejí poplachy.

 Zobrazení exportovaných dat
Ikona se zobrazí pouze tehdy, pokud se zobrazí exportovaná 
data.

Automatické zobrazení poplachových kamer
Automatické zobrazení poplachových kamer lze nakonfigurovat 

Registrační karta  bliká červeně a zobrazí se 
poplachové kamery. Po konfiguraci zazní akustický signál.

Automatický záznam poplachu
Příchozí poplachy lze na přijímači zaznamenávat automaticky 
(standardní nastavení) nebo ručně. Výběr se provádí 
v konfiguraci. V obou případech se pořizuje záznam ze všech 
kamer, které jsou na seznamu zařízení přiřazeny poplachu. 
Záznam je pořizován bez zvuku.

Registrační karta  bliká červeně.

POZNÁMKA! 
Ikony, které se zobrazí v seznamu přístrojů, viz Oddíl 8 Přehled 
ikon.
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4.5 Rozsah snímku
Střední a pravá oblast obrazovky představuje oblast, ve které se 
zobrazují uložené snímky.
Upravte si tuto oblast podle svého přání.

4.5.1 Úprava rozsahu snímku

Nastavení počtu a uspořádání oken snímků v rozsahu snímku
Na panelu zobrazení můžete nastavit vzhled rozsahu snímku, 
tzn. počet a uspořádání oken snímku (viz Oddíl 4.3.3 Tlačítka 
zobrazení snímku).

Umístění jednotlivých kamer v rozsahu snímku
Poté co jste nastavili zobrazení snímku, si chcete nechat 
zobrazit určité kamery.
K dispozici máte následující možnosti:
– Umístění poklepáním

Poklepáním na ikonu kamery v seznamu zařízení se 
zobrazení této kamery umístí do vybraného (žlutě 
orámovaného) okna snímku.
Vyberte jiné okno snímku tím, že na něj klepnete levým 
tlačítkem myši. Poklepáním na ikonu jiné kamery se její 
snímek umístí do nově vybraného okna snímku.

– Umístění přetažením
Přetáhněte ikonu kamery stisknutým levým tlačítkem myši 
ze seznamu zařízení do okna snímku. Po uvolnění tlačítka 
myši se snímek této kamery zobrazí v tomto okně snímku.

POZNÁMKA! 
V rozsahu snímku lze každou kameru zobrazit pouze jednou.
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Posunutí kamer uvnitř rozsahu snímku
Při zobrazení více snímků lze kamery uvnitř rozsahu snímku 
posouvat.
Nastavte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a stisknutým 
levým tlačítkem myši kameru přetáhněte do jiného okna snímku. 
Po uvolnění tlačítka myši se snímek kamery zobrazí v tomto 
okně snímku.

Zvětšení a zmenšení rozsahu snímku
Klepněte na panel pod rozsahem snímku.

Zmenší rozsah snímku.

Zvětší rozsah snímku.
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4.5.2 Okno snímku
V závislosti na tom, které tlačítko v panelu zobrazení pro úpravu 
rozsahu snímku vyberete, se rozsah snímku rozdělí do jednoho 
nebo více oken snímku.

Žluté orámování označuje, že okno snímku je vybrané. V tomto 
okně snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste 
poklepali v seznamu zařízení. Tato kamera se vybere také tehdy, 
je-li přiřazena zdroji audio. Pokud má uživatel oprávnění 
k prohlížení živých obrazů nebo uložených snímků, je uživatel 
rovněž oprávněn k poslechu audiozáznamu, který k nim patří.
Každé okno snímku obsahuje - kromě zobrazení snímku kamery - 
záhlaví s informacemi, tlačítka ke snímku a také funkci 
nastavení zvětšení.

Záhlaví okna snímku
Záhlaví obsahuje
– ikonu, která popisuje typ kamery (viz Oddíl 8 Přehled ikon)
– název kamery
– ikonu, která informuje o tom, zda ke snímku existuje zdroj 

audio

Kamera s audiozáznamem
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– Tlačítka pro zvětšení, zmenšení a zrušení výběru snímku

Funkce nastavení zvětšení okna snímku
Každé okno snímku má funkci nastavení zvětšení. Nastavte 
ukazatel myši do okna snímku. Ukazatel myši přitom změní 
vzhled ze šipky na lupu.

Okno snímku se zvětší na velikost rozsahu snímku.

Okno snímku se zmenší na původní velikost.

Výběr kamery je zrušen. Nezobrazí se žádný snímek 
kamery. Okno snímku je modré.

Nastavení zvětšení u pevných kamer, dome 
kamer a otočných/sklopných kamer:
Klepnutí levým tlačítkem myši nebo otáčení 
kolečkem myši. Snímek se digitálně zvětší. Pro 
identifikaci zvětšení snímku se v pravém dolním 
rohu obrazovky zobrazí lupa. 
Klepnutí pravým tlačítkem myši nebo otáčení 
kolečkem myši. Obnoví se původní velikost 
snímku. Lupa v pravém dolním rohu okna snímku 
zmizí.
Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, 
na kterém se nachází lupa.
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4.6 Rozsah časového toku
Rozsah časového toku je rozdělen takto:

1 Registrační karty pro volbu, zda se má zobrazit seznam 
kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání 
(viz Oddíl 4.6.1 Seznam kamer s časovým tokem/
seznamem výsledků hledání).

2 Seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků 
hledání (viz Oddíl 4.6.2 Seznam kamer s časovým tokem 
a Oddíl 4.6.3 Seznam výsledků hledání)

3 Měřítko časového toku (měsíc, den atd.) nebo záhlaví 
výsledků hledání (viz Oddíl 4.6.4 Měřítko časového toku/
záhlaví výsledků hledání)

4 Datum a čas vybraného snímku (viz Oddíl 4.6.5 Datum 
a čas)

5 Vybrat předchozí/další událost 
(viz Oddíl 4.6.6 Vyhledání předcházející nebo další 
události)

6 Tlačítka záznamového zařízení pro přehrávání 
uložených sekvencí snímků (viz Oddíl 4.6.7 Tlačítka 
záznamového zařízení)

7 Zmenšení/zvětšení rozsahu časového toku 
(viz Oddíl 4.6.8 Zmenšení/zvětšení rozsahu časového 
toku)
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8 Regulátor rychlosti pro změnu rychlosti přehrávání 
(viz Oddíl 4.6.9 Změna rychlosti přehrávání)

9 Tlačítko pro vyhledávací funkci 
(viz Oddíl 4.6.10 Vyvolání vyhledávacích funkcí)

10 Tlačítko pro exportování dat 
(viz Oddíl 4.6.11 Exportování dat snímků)
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4.6.1 Seznam kamer s časovým tokem/seznamem 
výsledků hledání
Zobrazení v této oblasti závisí na tom, zda vyberete registrační 
kartu pro zobrazení seznamu kamer s časovým tokem nebo 
registrační kartu pro zobrazení výsledků hledání.

4.6.2 Seznam kamer s časovým tokem

(musí být vybrána registrační karta )
Seznam kamer s časovým tokem se zobrazí ke každé kameře, 
která se nachází v rozsahu snímku.
Časový tok obsahuje následující informace:

Vedle informací o způsobu záznamu a dat je v časovém toku 
možný výběr časového rozsahu nebo okamžiku.

Ukáže seznam kamer s časovým tokem ke každé 
kameře, která se nachází v rozsahu snímku.

Ukáže seznam výsledků hledání.
Teprve po vyhledávání obdržíte registrační kartu, 
která zobrazí existující výsledky hledání.

Záznam poplachu červená

Záznam pohybu žlutá

plynulý záznam modrá

Videosignál není dostupný černá

chráněná data šrafovaná

Audiodata jsou dostupná úzká zelená čára nad časovým 
tokem

žádný záznam světle modrá
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Výběr časového rozsahu pomocí ukazatele polohy časového 
toku

(musí být vybrána registrační karta )
Pomocí ukazatele polohy můžete vybrat časový rozsah 
v časovém toku.
Výběr je vyžadován u těchto akcí:
– vyhledávání pohybu (viz Oddíl 7.3 Vyhledávání pohybu)
– vyhledávání přídavných dat (viz Oddíl 7.4 Vyhledávání 

přídavných dat)
– exportování souborů (viz Oddíl 7.7 Exportování souborů)
– ověření snímků více kamer (viz Oddíl 7.5 Ověření snímků 

více kamer)
– ochránit záznam (viz Oddíl 7.9 Ochrana záznamu)
– záznam: odstranění ochrany (viz Oddíl 7.10 Záznam: 

odstranění ochrany)
– smazat záznam (viz Oddíl 7.11 Smazání záznamu)

Nastavte ukazatel myši na dolní ukotvení ukazatele polohy 
a vytáhněte požadovaný časový rozsah.
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Výběr okamžiku pomocí ukazatele polohy časového toku

(musí být vybrána registrační karta )
Pomocí ukazatele polohy se můžete dostat k určitému okamžiku 
v časovém toku.

Nastavte ukazatel myši na horní ukotvení ukazatele polohy 
a přetáhněte ho na požadovaný čas. V rozsahu snímku se 
zobrazí nalezené snímky.

4.6.3 Seznam výsledků hledání

(musí být vybrána registrační karta )
Po vyhledání obdržíte seznam výsledků hledání. Poklepáním 
levým tlačítkem myši na výsledek hledání se ve vybraném okně 
zobrazí sekvence snímků.
Klepnutím levým tlačítkem myši se vybere záznam. Tento 
vybraný záznam lze exportovat na jeden datový nosič 
(viz Oddíl 7.7 Exportování souborů).

POZNÁMKA! 
Ukazatel polohy se umístí na toto místo klepnutím levým 
tlačítkem myši na časový tok.
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4.6.4 Měřítko časového toku/záhlaví výsledků hledání
Zobrazení v této oblasti závisí na tom, zda vyberete registrační 
kartu pro zobrazení seznamu kamer s časovým tokem nebo 
registrační kartu pro zobrazení výsledků hledání.

Změna měřítka časového toku

(musí být vybrána registrační karta )
Můžete nastavit čtyři různá měřítka - 1 měsíc, 1 den, 4 hodiny, 
15 minut.

Klepněte na šipku dolů (vlevo) a vyberte měřítko.
Navigace v časovém toku (dopředu a dozadu):
– Použijte šipky vlevo nebo vpravo
nebo
– Umístěte ukazatel myši do řádku a otáčejte kolečkem myši

Záhlaví výsledků hledání

(musí být vybrána registrační karta )

Výsledky hledání lze setřídit. Šířku a pořadí sloupců lze měnit.
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4.6.5 Datum a čas
Uložené snímky lze prohledávat podle data a času 
(viz Oddíl 7.1 Vyhledávání data a času).

4.6.6 Vyhledání předcházející nebo další události
Pomocí šipek přejdete k předchozí nebo další uložené události 
zobrazené kamery (viz Oddíl 7.2 Vyhledávání událostí).

Jsou k dispozici tyto události:
– Poplach
– Pohyb
– Video loss
– Nepřetržité nahrávání
– Chráněno

Ukazatel polohy se v rozsahu 
časového toku umístí 
doprostřed.

Zobrazí datum vybraného okna 
snímku. 
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4.6.7 Tlačítka záznamového zařízení
Tlačítka záznamového zařízení slouží k přehrávání uložených 
sekvencí snímků. Ve zobrazení více snímků probíhá přehrávání 
ve všech oknech snímků s časovou synchronizací. Má-li uživatel 
oprávnění prohlížet uložené snímky, je také oprávněn 
poslouchat audiozáznam, který k nim patří.

1 Přechod na začátek záznamu

2 Přehrávání dozadu v reálném čase nebo změněnou 
rychlostí. Nastavení rychlosti se provádí regulátorem 
rychlosti.
Upozornění: Tato funkce není k dispozici, pokud jsou 
v rozsahu snímku zobrazeny více než 4 kamery.

3 O snímek dozadu
Upozornění: Tato funkce není k dispozici, pokud jsou 
v rozsahu snímku zobrazeny více než 4 kamery.

4 Pozastavení

5 O snímek dopředu

6 Přehrávání dopředu v reálném čase nebo změněnou 
rychlostí. Nastavení rychlosti se provádí regulátorem 
rychlosti.
Upozornění: Přehrávání audio probíhá pouze v režimu 
reálného času.

7 Přechod na konec záznamu
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4.6.8 Zmenšení/zvětšení rozsahu časového toku
Klepněte na panel nad rozsahem časového toku.

Při zmenšeném rozsahu časového toku se uložené události 
zobrazených kamer zobrazí v jednom časovém toku. Překrývající 
se události se zobrazí podle následující priority:

Zmenší rozsah snímku a zvětší rozsah 
časového toku.

Zvětší rozsah snímku a zmenší rozsah 
časového toku.

Priorita 1 žádný signál kamery

Priorita 2 Záznam poplachu

Priorita 3 Záznam pohybu

Priorita 4 Nepřetržité nahrávání

Priorita 5 žádný záznam
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4.6.9 Změna rychlosti přehrávání
Tažením posuvného regulátoru doleva se stisknutým levým 
tlačítkem myši se sníží rychlost přehrávání. Tažením posuvného 
regulátoru doprava se zvyšuje rychlost přehrávání.
Otáčením kolečkem myši se rychlost přehrávání změní také. 
Ukazatel myši se přitom musí nacházet přímo nad panelem 
posuvného regulátoru.

Přehrávání jednou šestnáctinou rychlosti záznamu

1/8 Přehrávání jednou osminou rychlosti záznamu

1/4 Přehrávání jednou čtvrtinou rychlosti záznamu

1/2 Přehrávání polovinou rychlosti záznamu

1 Rychlost přehrávání se rovná rychlosti záznamu

2 Přehrávání dvojnásobnou rychlostí záznamu

4 Přehrávání čtyřnásobnou rychlostí záznamu

8 Přehrávání osminásobnou rychlostí záznamu

Zobrazí se každý 30. snímek (rámec I).
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4.6.10 Vyvolání vyhledávacích funkcí

Výsledky hledání se zobrazí v dolní oblasti obrazovky. 

Dodatečná registrační karta  se zobrazí v dolním pravém 
okraji obrazovky. 

Klepnutím na šipku dolů je povolen výběr 
následujících vyhledávacích funkcí.

Vyhledávání 
pohybu

Otevře pole dialogového okna. Při 
Vyhledávání pohybu lze u snímku ve 
vybraném okně snímku zjistit, zda se v něm 
vyskytl pohyb (viz Oddíl 7.3 Vyhledávání 
pohybu).

Vyhledávání 
zobrazených 
kamer

Prohledá uložené snímky všech kamer 
zobrazených v rozsahu snímku, zda obsahují 
přídavná data, např. data z bankomatů 
(viz Oddíl 7.4 Vyhledávání přídavných dat).

Vyhledávání - 
všechny 
kamery

Prohledá uložené snímky všech místních 
kamer a všech kamer, které jsou připojeny 
přes síťové volané stanice, zda obsahují 
přídavná data, např. data z bankomatů 
(viz Oddíl 7.4 Vyhledávání přídavných dat).
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4.6.11 Exportování dat snímků
Exportuje videodata a audiodata na diskovou 
jednotku CD/DVD, síťovou diskovou jednotku nebo 
na diskovou jednotku USB. Exportování probíhá ve 
formátu DiBos nebo ve formátu ASF. 
Při exportování dat ve formátu DiBos je možné 
dodatečně uložit nástroj Bosch Archive Player. Pro 
instalaci nástroje Bosch Archive Player jsou 
potřebná oprávnění administrátora. Pro přehrávání 
postačují uživatelská oprávnění. Nástroj Bosch 
Archive Player lze spustit na všech systémech 
Windows XP a Windows 2000.
Exportovaná data ve formátu ASF lze přehrávat 
pomocí standardního softwaru, jako např. aplikací 
Windows Media Player.
Jednotlivé výsledky hledání nebo vybrané časové 
rozsahy lze exportovat.
Upozornění: Vždy lze exportovat pouze jeden 
záznam vyhledávání. Je-li třeba exportovat více 
záznamů, musí se postup několikrát opakovat.
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5 Obsluha - živý režim/režim 
přehrávání

5.1 Zobrazení příchozích poplachů
Příchozí poplachy kamer lze zobrazit automaticky nebo ručně.

5.1.1 Ruční zobrazení příchozích poplachů
U příchozích poplachů se do seznamu zařízení přidá červeně 

blikající registrační karta . Po konfiguraci zazní 
akustický signál.
1. Vyberte registrační kartu. V seznamu se zobrazí kamery 

nebo volané stanice s poplachem. Akustický signál se 
vypne.

2. Poklepáním na ikonu kamery se snímek zobrazí ve 
vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek 
zobrazit v libovolném okně.

3. Klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice lze 
poplach potvrdit, smazat nebo si nechat zobrazit všechny 
kamery s poplachem.

Potvrdit poplach Potvrdí poplach. Blikání registrační karty 
přejde do statického stavu.

Smazat poplach Smaže volanou stanici ze seznamu 
zařízení.

Zobrazit všechny 
poplachy

Zobrazí všechny poplachy v rozsahu 
snímku. Systém přitom automaticky 
vybere nejlepší způsob zobrazení.

POZNÁMKA! 
Příchozí poplachy se uloží do deníku.
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5.1.2 Automatické zobrazení příchozích poplachů
U příchozích poplachů se do seznamu zařízení přidá červeně 

blikající registrační karta . Kamery nebo volané stanice 
s poplachem se zobrazí v seznamu zařízení a snímky se 
automaticky zobrazí. Po konfiguraci zazní akustický signál.

Klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice lze 
poplach potvrdit, smazat nebo si nechat zobrazit všechny 
kamery s poplachem.

Potvrdit poplach Potvrdí poplach. Blikání registrační karty 
přejde do statického stavu.

Smazat poplach Smaže volanou stanici ze seznamu 
zařízení.

Zobrazit všechny 
poplachy

Zobrazí všechny poplachy v rozsahu 
snímku. Systém přitom automaticky 
vybere nejlepší způsob zobrazení.

POZNÁMKA! 
Je třeba nakonfigurovat automatické zobrazení příchozích 
poplachů v živém režimu a v režimu přehrávání.
Příchozí poplachy se uloží do deníku.
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5.2 Automatický záznam poplachu
Příchozí poplachy lze na přijímači zaznamenávat automaticky 
(standardní nastavení) nebo ručně. Výběr se provádí 
v konfiguraci. V obou případech se pořizuje záznam ze všech 
kamer, které jsou na seznamu zařízení přiřazeny poplachu. 
Záznam je pořizován bez zvuku.

Registrační karta  bliká červeně. Po konfiguraci zazní 
akustický signál.

1. Klepněte na registrační kartu . V seznamu se 
zobrazí kamery nebo volané stanice s poplachem. 
Akustický signál se vypne.

Zobrazí se tlačítko pro záznam poplachu .
2. Pokud chcete pozastavit záznam poplachu, klepněte na 

ikonu .

Záznam poplachu je pozastaven.
Pro spuštění záznamu poplachu klepněte na 
tlačítko.

Záznam poplachu je spuštěn.
Pro pozastavení záznamu poplachu klepněte na 
tlačítko.

POZNÁMKA! 
– Záznam poplachu se ukončí, jakmile je poplach smazán.
– Při automatickém zobrazení příchozích poplachů (viz 

Oddíl 5.1.2 Automatické zobrazení příchozích poplachů) se 
okamžitě zobrazí také tlačítko pro záznam poplachu.
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5.3 Vytvoření/změna oblíbených položek
Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které jsou pro lepší 
přehled sdruženy do skupin kamer, např. kamery 1 až 4 
v náhledu 2x 2 okna snímků jsou sdruženy jako oblíbená 
položka Vstupní rozsah. Oblíbené položky jsou k dispozici 
v živém režimu a v režimu přehrávání.

Vytvoření nové oblíbené položky:
1. Na panelu zobrazení vyberte zobrazení snímku 

(viz Oddíl 4.3.3 Tlačítka zobrazení snímku).

2. Přetáhněte kameru ze seznamu zařízení do okna snímku. 
Postupujte tímto způsobem, dokud nejsou všechny 
potřebné kamery přidány do jednotlivých oken snímků. 
Upozornění: Při výběru oblíbené položky se v živém režimu 
zobrazí živý obraz a v režimu přehrávání uložený snímek 
kamery.

3. Klepněte na registrační kartu . Obdržíte seznam 
oblíbených položek.

4. Pravým tlačítkem myši klepněte na seznam zařízení. 
Vyberte příkaz Nová oblíbená položka.

5. V poli dialogového okna zadejte název oblíbené položky 
a klepněte na tlačítko OK. Dříve umístěné kamery 
a vybrané zobrazení se uloží pod tímto názvem a lze je opět 
vyvolat.
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Vyvolání oblíbené položky

1. Klepněte na registrační kartu . Zobrazí se již 
uložené oblíbené položky.

2. Poklepejte na oblíbenou položku nebo na ni klepněte 
pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vyvolat. Nastavení 
oblíbené položky se zobrazí v rozsahu snímku.

Změna oblíbené položky
1. Poklepejte na oblíbenou položku, kterou chcete změnit.
2. Proveďte změny, např. rozdělení snímku, kamery.
3. Umístěte ukazatel myši na název oblíbené položky 

a klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Uložit 
oblíbenou položku.

Změna názvu oblíbené položky
1. Klepněte na ikonu oblíbených položek.
2. Umístěte ukazatel myši na název oblíbené položky 

a klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz 
Přejmenovat.

3. V poli dialogového okna zadejte název oblíbené položky 
a klepněte na tlačítko OK.

Změna pořadí oblíbených položek
Oblíbenou položku přetáhněte stisknutým levým tlačítkem 
myši na požadované místo a tlačítko pusťte.
Oblíbená položka se přidá do tohoto místa.

Smazání oblíbené položky
1. Klepněte na ikonu oblíbených položek.
2. Pravým tlačítkem myši klepněte na název oblíbené položky. 

Vyberte příkaz Smazat.
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5.4 Zobrazení deníku
Nabídka Systém > Deník
Pomocí této funkce lze zobrazit určité místní události nebo 
události volané stanice.
1. V živém režimu:

– Vyberte nabídku Systém > Deník.
nebo

– Klepněte na ikonu  pod rozsahem snímku.
V režimu přehrávání:
Vyberte nabídku Systém > Deník.

2. Ve volbě Volaná stanice vyberte tu, ve které chcete 
vyhledat určité události.

3. Ve volbě Časové období zadejte časové období.
4. Ve volbě Události vyberte události, podle kterých se má 

vyhledávat v rámci časového období. 
Jako události lze např. vybrat: průběhy spuštění a vypnutí, 
průběhy přihlašování a odhlašování, vstupy, kamery, zprávy 
systému a průběhy exportu videa.

5. Klepněte na tlačítko Vyhledat. Výsledky hledání se zobrazí 
v seznamu v dolní oblasti pole dialogového okna. Události 
lze podle potřeby setřídit. Šířku sloupce lze přizpůsobit. 
Zobrazí se maximálně 1000 záznamů.

6. Pro vytisknutí deníku klepněte na tlačítko Tisknout.
Upozornění: Pro uložení výsledků hledání vyberte 
v dialogovém okně tisku ve volbě název tiskárny Fax 
a aktivujte Tisk do souboru. Potvrďte tlačítkem OK. 
Soubor se uloží do adresáře C:\Program Files\DiBos. Lze 
ho otevřít programem Prohlížeč obrázků a faxů systému 
Windows.
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Setřídění seznamu
Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. 
Podle těchto kritérií lze také třídit.
Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. 
Na pravé straně pole se objeví šipka.

Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto 
kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je 
sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi 
vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím 
myší.

Změna pořadí sloupců
Přetáhněte pole záhlaví stisknutým levým tlačítkem myši na 
požadované místo v záhlaví. Po uvolnění tlačítka myši se 
vybrané pole přidá na toto místo.

Přizpůsobení šířky sloupce
Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, dokud se neobjeví křížek 
se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento křížek stisknutým 
levým tlačítkem myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní.

Sloupec je setříděn vzestupně.
Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí 
v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném 
setřídění sloupce Datum.

Sloupec je setříděn sestupně.

Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce.
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5.5 Spuštění/ukončení pracovního běhu 
kamery

Ikona  
Během pracovního běhu kamery se postupně zobrazí všechny 
kamery vybrané v rozsahu snímku. Zobrazení probíhá v režimu 
1 snímku.
1. Pro spuštění pracovního běhu kamery klepněte na ikonu 

 na panelu zobrazení.
2. Ve volbě Časový interval v sekundách zadejte čas, po 

kterém dojde k přepnutí z jedné kamery na další.
3. Klepněte na tlačítko OK. Spustí se pracovní běh kamery.
4. Pro ukončení pracovního běhu kamery opět klepněte na 

ikonu .

5.6 Odhlášení/změna uživatele
Nabídka Systém > Odhlásit / přepnout uživatele
1. Vyberte nabídku Systém > Odhlásit / přepnout uživatele.
2. Zadejte jméno a heslo nového uživatele.
3. Klepněte na tlačítko OK.
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6 Obsluha - živý režim

6.1 Filtrování seznamu událostí

Ikona  
V poli událostí je uvedeno 100 nejaktuálnějších událostí v rámci 
jednoho seznamu. Seznam zahrnuje události, ke kterým došlo 
od posledního přihlášení.
Pro zobrazení pouze některých událostí, lze seznam událostí 
filtrovat podle následujících kritérií.

1. Klepněte na ikonu  pod rozsahem snímku. Otevře se 
pole dialogového okna.

2. Vyberte kritéria.
3. Klepněte na tlačítko OK.

Setřídění seznamu
Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. 
Podle těchto kritérií lze také třídit.
Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. 
Na pravé straně pole se objeví šipka.

Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto 
kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je 
sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi 
vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím 
myší.
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Změna pořadí sloupců
Přetáhněte pole záhlaví stisknutým levým tlačítkem myši na 
požadované místo v záhlaví. Po uvolnění tlačítka myši se 
vybrané pole přidá na toto místo.

Přizpůsobení šířky sloupce
Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, dokud se neobjeví křížek 
se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento křížek stisknutým 
levým tlačítkem myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní.

Sloupec je setříděn vzestupně.
Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí 
v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném 
setřídění sloupce Datum.

Sloupec je setříděn sestupně.

Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce.
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6.2 Nastavení zvětšení/ovládání dome kamery 
a otočné/sklopné kamery
Nastavení zvětšení a ovládání lze provádět jak v ovládacím 
a stavovém poli, tak i přímo v okně snímku.

Ovládání/nastavení zvětšení v ovládacím a stavovém poli
1. Vyberte okno snímku kamery, ve kterém chcete nastavit 

zvětšení nebo které chcete ovládat. Okno snímku je žlutě 
orámované.

2. V ovládacím a stavovém poli klepněte na registrační kartu 

. Zobrazí se ovládací pole dome kamer a otočných/
sklopných kamer.

3. Pro nastavení zvětšení, natáčení kamer apod. klepněte na 
příslušné ovládací prvky.

Natáčení kamery doleva/doprava.

Natáčení kamery nahoru/dolů.

Natáčí kameru do všech směrů. Nastavte 
ukazatel myši na ikonu a táhněte ji stisknutým 
levým tlačítkem myši do směru, do kterého se 
má kamera natočit.

Zvětšení úhlu snímku (širokoúhlý objektiv)/
zmenšení úhlu snímku (teleobjektiv)
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Zaostření do dálky/zaostření na blízko 
(nastavení ostrého snímku)

Zvětšení clony/zmenšení clony

Nastavení rychlosti otáčení, sklonu a zvětšení.

(vlevo)

Lze vyvolat uložené polohy kamery. Klepněte 
na šipku dolů a nastavte výběr.

(vpravo)

Lze vyvolat uložené příkazy kamery. Klepněte 
na šipku dolů a nastavte výběr.
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Ovládání/nastavení zvětšení v okně snímku
1. Nastavte ukazatel myši do okna snímku dome kamery nebo 

otočné/sklopné kamery. Ukazatel myši přitom změní 
vzhled.

2. Pro vyvolání následujících příkazů klepněte pravým 
tlačítkem myši na okno snímku:
– zaostření na blízko/do dálky
– zvětšení/zmenšení clony
– vyvolání uložených poloh
– vyvolání uložených maker

Pomocí šipek natáčejte kameru do příslušného 
směru. Přitom držte stisknuté levé tlačítko myši.

Natáčení doleva/doprava.
atd.
Upozornění: Čím blíže k okraji snímku 
klepnete, tím rychleji se kamera natočí 
nebo sklopí.

Zvětšení úhlu snímku (širokoúhlý 
objektiv)/zmenšení úhlu snímku 
(teleobjektiv)

POZNÁMKA! 
U dome kamer a otočných/sklopných kamer není funkce 
nastavení digitálního zvětšení dostupná.
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7 Obsluha - režim přehrávání

7.1 Vyhledávání data a času
Uložené snímky lze prohledávat podle data a času.

Postupujte takto:
1. Ukazatelem myši vyberte položky data a času, které chcete 

změnit, a proveďte zadání.
2. Stiskněte tlačítko Enter.

Snímky se zobrazí v rozsahu snímku.

7.2 Vyhledávání událostí
Pomocí šipek přejděte k předchozí nebo další uložené události 
zobrazených kamer.

Postupujte takto:
1. Vedle pole výběru klepněte na šipku dolů a vyberte 

událost. Lze vybrat události poplach, pohyb, Video loss, 
nepřetržité nahrávání a „chráněno“.

2. Jestliže chcete přejít na předchozí událost, klepněte na 

šipku .
nebo
Jestliže chcete přejít na další událost, klepněte na šipku 

.
Snímky se zobrazí v rozsahu snímku.
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POZNÁMKA! 
U událostí poplach, Video loss, nepřetržité nahrávání 
a „chráněno“ přejde systém k další nebo předchozí události. 
U události pohyb přejde systém na další nebo předchozí snímek 
s informací o pohybu.
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7.3 Vyhledávání pohybu
Nabídka Vybrané okno snímku > Vyhledávání pohybu
U snímku ve vybraném okně snímku lze zjistit, zda se v něm 
vyskytl pohyb. Vyhledávání pohybu je možné pouze u místně 
připojených kamer, u IP kamer vyhledávání pohybu možné není.
1. Vyberte okno snímku kamery, jejíž snímky chcete po 

pohybu vyhledat. Okno snímku je žlutě orámované.
2. Ukazatelem polohy označte časový rozsah v časovém toku.
3. Vyberte nabídku Vybrané okno snímku > Vyhledávání 

pohybu nebo klepněte na ikonu  pod rozsahem 
snímku.

4. Do polí od a do se pro počáteční a koncový čas a datum 
uloží okamžitá hodnota ukazatele polohy časového toku. 
Chcete-li časový rozsah přizpůsobit, klepněte vedle polí od 
a do na šipku dolů a vyberte datum a čas.

5. Vyberte Zobrazit mřížku. Přes snímek se zobrazí mřížka. 
Každou buňku mřížky lze vybrat pro vyhledávání.

6. Vyberte buňky, u kterých se má zjistit, zda se v nich vyskytl 
pohyb. Buňky lze vybrat klepnutím levým tlačítkem myši 
nebo vytažením oblasti stisknutým levým tlačítkem myši.

Vybrané plochy:
– klepněte levým tlačítkem 

myši
nebo
– Vytáhněte plochu 

stisknutým levým 
tlačítkem myši

U ukazatele myši se objeví 
znaménko plus, které udává, že 
je oblast vybrána a bude při 
vyhledávání vyhodnocena.
Upozornění: Plochy vybrané 
pro vyhledávání se zobrazí 
šrafovaně.



78 cs | Obsluha - režim přehrávání DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.627 | V5 | 2009.09 Uživatelská příručka Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7. Klepněte na tlačítko OK. Výsledky hledání se zobrazí 
v seznamu v rozsahu časového toku.

Nevybrané plochy:
– klepněte pravým tlačítkem 

myši
nebo
– Vytáhněte plochu 

stisknutým pravým 
tlačítkem myši

U ukazatele myši se objeví 
znaménko minus, které udává, 
že oblast není vybrána 
a nebude při vyhledávání 
vyhodnocena.
Upozornění: Plochy, které 
nebyly vybrány pro 
vyhledávání, se nezobrazí 
šrafovaně.
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7.4 Vyhledávání přídavných dat
Nabídka Záznam > Vyhledávání přídavných dat zobrazených 
kamer... 
nebo 
Nabídka Záznam > Vyhledávání přídavných dat všech kamer...
Zde můžete podle přídavných dat vyhledávat všechny kamery 
zobrazené v rozsahu snímku nebo všechny připojené kamery.
1. Ukazatelem polohy označte časový rozsah v časovém toku.
2. Vyberte nabídku Záznam > Vyhledávání přídavných dat 

zobrazených kamer... nebo Záznam > Vyhledávání 
přídavných dat všech kamer... nebo klepněte na ikonu 

 pod rozsahem snímku.
3. Do polí od a do se pro počáteční a koncový čas a datum 

uloží okamžitá hodnota ukazatele polohy časového toku. 
Chcete-li časový rozsah přizpůsobit, klepněte vedle polí od 
a do na šipku dolů a vyberte datum a čas.

4. Vyberte kritéria, podle kterých chcete vyhledávat.
5. Klepněte na tlačítko OK. Výsledky hledání se zobrazí 

v seznamu.

Uložená přídavná data jsou:
– Data bankomatů (v závislosti na protokolu bankomatu)

– Kód banky
– Částka
– Datum/Čas
– Číslo transakce
– Číslo účtu (nebo číslo platební karty)

– Data vstupní čtečky
– Kód banky
– Číslo účtu (nebo číslo platební karty)

POZNÁMKA! 
Připojené bankomaty a vstupní čtečky přenášejí pevně zadaná 
data přes rozhraní RS 232 na systém DiBos. Dodatečně je také 
možné volitelně definovaná data konfigurovat pomocí 
virtuálních hlásičů.
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– Data serveru POS / zařízení ATM/POS Bridge
Jednotlivá datová pole toku dat lze uložit jako přídavná 
data, např. datum, čas, číslo zařízení.

– Volitelně definovaná data
Nastavení se provádí v konfiguraci.

7.5 Ověření snímků více kamer
Nabídka Záznam > Ověření videa
Zaznamenané snímky lze zkontrolovat z hlediska změny. 
Kontrola probíhá u těch snímků kamer, které se zobrazí 
v rozsahu snímků.
1. Ukazatelem polohy označte časový rozsah v časovém toku.
2. Vyberte nabídku Záznam > Ověření videa.
3. Do polí od a do se pro počáteční a koncový čas a datum 

uloží okamžitá hodnota ukazatele polohy časového toku. 
Chcete-li časový rozsah přizpůsobit, klepněte vedle polí od 
a do na šipku dolů a vyberte datum a čas.

4. Pro spuštění ověření videa klepněte na tlačítko Spustit.

7.6 Ověření jednoho snímku
Nabídka Vybrané okno snímku > Ověřit
Snímek vybraného okna snímku se zkontroluje, zda byla změna 
provedena.  Zkontroluje se pouze zobrazený snímek.
1. Vyberte okno snímku kamery, jejíž snímek chcete 

zkontrolovat.
2. Klepněte na nabídku Vybrané okno snímku > Ověřit. 

Zpráva oznámí, zda se snímek změnil či nikoli.
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7.7 Exportování souborů

Ikona 
Exportuje videodata a audiodata na diskovou jednotku CD/DVD, 
síťovou diskovou jednotku nebo na diskovou jednotku USB. 
Exportování probíhá ve formátu DiBos nebo ve formátu ASF. 
Při exportování dat ve formátu DiBos je možné dodatečně uložit 
nástroj Bosch Archive Player. Pro instalaci nástroje Bosch 
Archive Player jsou potřebná oprávnění administrátora. Pro 
přehrávání postačují uživatelská oprávnění. Nástroj Bosch 
Archive Player lze spustit na všech systémech Windows XP 
a Windows 2000.
Exportovaná data ve formátu ASF lze přehrávat pomocí 
standardního softwaru, jako např. aplikací Windows Media 
Player.
Jednotlivé výsledky hledání nebo vybrané časové rozsahy lze 
exportovat.

Exportování dat jednoho časového rozsahu
Videodata a audiodata zobrazených kamer lze exportovat pro 
vybraný časový rozsah v rámci rozsahu časového toku.
1. Ukazatelem polohy označte časový rozsah v časovém toku 

(viz Oddíl 4.6.2 Seznam kamer s časovým tokem).

2. Klepněte na ikonu . Otevře se pole dialogového okna 
exportování videa.

3. Ve volbě Datový nosič vyberte médium, na které chcete 
ukládat.

4. Nastavte volbu Formát, popř. Kvalita u souborů, které se 
mají exportovat.

POZNÁMKA! 
Exportované snímky obsahují čas časového pásma, ve kterém 
byly snímky pořízeny.
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5. Do polí od a do se pro počáteční a koncový čas a datum 
uloží okamžitá hodnota ukazatele polohy časového toku. 
Chcete-li časový rozsah přizpůsobit, klepněte vedle polí od 
a do na šipku dolů a vyberte datum a čas.

6. Klepněte na tlačítko OK. Probíhá exportování souborů.

Exportování dat jednotlivých záznamů vyhledávání
Data jednotlivých záznamů vyhledávání mohou být exportována. 
Má-li být exportováno více záznamů, je třeba postup opakovat.
1. Levým tlačítkem myši vyberte záznam ve výsledku hledání.

2. Klepněte na ikonu . Otevře se pole dialogového okna 
exportování videa.

3. Ve volbě Datový nosič vyberte médium, na které chcete 
ukládat.

4. Nastavte volbu Formát, popř. Kvalita u souborů, které se 
mají exportovat.

5. Do polí od a do se uloží počáteční a koncový čas a datum 
vybraného záznamu. Doba předběžného poplachu a časový 
úsek po poplachu pro událost jsou v této době obsaženy.  
Chcete-li časový rozsah přizpůsobit, klepněte vedle polí od 
a do na šipku dolů a vyberte datum a čas.

6. Klepněte na tlačítko OK. Probíhá exportování souborů.
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7.8 Zobrazení exportovaných souborů
Záznam > Natáhnout exportované video
Pro zobrazení uložených snímků lze zobrazit exportované audio 
a videosoubory.
1. Vyberte nabídku Záznam > Natáhnout exportované video.
2. Vyberte jednotku (disk), na které se nacházejí exportované 

soubory. V poli seznamu dole jsou zobrazeny soubory.
3. V poli seznamu klepněte na soubor, jehož snímky chcete 

prohlížet.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Do seznamu zařízení se přidá dodatečná registrační karta 

 a zobrazí se názvy exportovaných kamer.
5. Poklepáním na ikonu kamery se snímek zobrazí ve 

vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek 
také zobrazit v libovolném okně. Je-li jedné volané stanici 
přiřazeno více kamer, je třeba nejdříve poklepat na volanou 
stanici. Teprve potom se kamery zobrazí v seznamu a je 
možno je poklepáním vybrat.

POZNÁMKA! 
– V časovém toku se zobrazí čas časového pásma, které je 

rozhodující pro systém, do něhož jsou data importována.
– Aby se exportované soubory již nezobrazovaly, vyberte 

nabídku Záznam > Skrýt export videa.
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7.9 Ochrana záznamu
Nabídka Záznam > Ochránit záznam
Pomocí této funkce lze video a audiodata zobrazených kamer 
zabezpečit proti automatickému přepsání.
1. Ukazatelem polohy označte časový rozsah v časovém toku 

(viz Oddíl 4.6.2 Seznam kamer s časovým tokem).
2. Vyberte nabídku Záznam > Ochránit záznam.
3. Do polí od a do se pro datum uloží okamžitá hodnota 

ukazatele polohy časového toku. Chcete-li časový rozsah 
přizpůsobit, klepněte vedle polí od a do na šipku dolů 
a vyberte datum.
Upozornění:  Data mohou být zabezpečena na jeden (1) 
den nebo lze zvolit ochranu pro časový rozsah s libovolným 
počtem dnů. Ochrana dat začíná v 00:00 hod. každého dne 
a končí ve 24:00 hod.

4. Klepněte na tlačítko Spustit. Chráněná data se v rozsahu 
časového toku zobrazí šrafovaně.
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7.10 Záznam: odstranění ochrany
Nabídka Záznam > Záznam: odstranění ochrany...
Pomocí této funkce zrušíte pro zobrazené kamery ochranu 
video a audiodat proti automatickému přepsání.
Chráněná data jsou v rozsahu časového toku zobrazena 
šrafovaně.
1. Ukazatelem polohy označte časový rozsah v časovém toku 

(viz Oddíl 4.6.2 Seznam kamer s časovým tokem).
2. Vyberte nabídku Záznam > Záznam: odstranění ochrany....
3. Do polí od a do se pro datum uloží okamžitá hodnota 

ukazatele polohy časového toku. Chcete-li časový rozsah 
přizpůsobit, klepněte vedle polí od a do na šipku dolů 
a vyberte datum.
Upozornění:  Ochranu dat lze zrušit na jeden (1) den nebo 
na časový rozsah s libovolným počtem dnů. Zrušení 
ochrany začíná v 00:00 hod. každého dne a končí 
ve 24:00 hod.

4. Klepněte na tlačítko Spustit. V rozsahu časového toku 
šrafování zmizí.
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7.11 Smazání záznamu
Nabídka Záznam > Smazat záznam
Pomocí této funkce lze smazat snímky zobrazených kamer. 
1. Ukazatelem polohy označte časový rozsah v časovém toku 

(viz Oddíl 4.6.2 Seznam kamer s časovým tokem).
2. Vyberte nabídku Záznam > Smazat záznam.
3. Vyberte časové období:

4. Do polí od a do se pro datum uloží okamžitá hodnota 
ukazatele polohy časového toku. Chcete-li časový rozsah 
přizpůsobit, klepněte vedle polí od a do na šipku dolů 
a vyberte datum.
Upozornění: Snímky jednoho (1) dne nebo jednoho 
časového rozsahu s libovolným počtem dnů se vymažou. 
Vymazání snímků začíná v  00:00 hod. každého dne a končí 
ve 24:00 hod.

5. Klepněte na tlačítko Spustit.

Smazat snímky v časovém 
období

Smažou se pouze snímky 
tohoto časového období. 

Smazat starší snímky do 
včetně

Smažou se všechny snímky, 
které jsou starší než koncový 
termín.
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8 Přehled ikon
Tyto ikony najdete v živém režimu a v režimu přehrávání:

Dome kamera: živé obrazy se pouze zobrazí (neuloží 
se)

Dome kamera: špatná kvalita snímku (příliš světlý, 
příliš tmavý, má šum), porovnání referenčního 
snímku se nezdařilo

Dome kamera: živé obrazy se zobrazí a uloží

Dome kamera: žádný signál kamery není k dispozici

Kamera: živé obrazy se pouze zobrazí (neuloží se)

Kamera: špatná kvalita snímku (příliš světlý, příliš 
tmavý, má šum), porovnání referenčního snímku se 
nezdařilo
Kamera: živé obrazy se zobrazí a uloží

Kamera: žádný signál kamery není k dispozici

Síťová dome kamera: živé obrazy se pouze zobrazí 
(neuloží se)

Síťová dome kamera: špatná kvalita snímku (příliš 
světlý, příliš tmavý, má šum), porovnání referenčního 
snímku se nezdařilo

Síťová dome kamera: živé obrazy se zobrazí a uloží

Síťová dome kamera: žádný signál dome kamery na 
síťovém modulu

Síťová kamera: připojení existuje
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Síťová kamera: špatná kvalita snímku (příliš světlý, 
příliš tmavý, má šum), porovnání referenčního 
snímku se nezdařilo
Síťová kamera zaznamenává

Síťová kamera: žádný signál kamery není k dispozici

Síťová volaná stanice DiBos 8: připojení existuje

Síťová volaná stanice DiBos 8: připojení se vytváří/
připojení nelze vytvořit

Síťová volaná stanice DiBos 8: připojení je zrušeno

Síťová volaná stanice DiBos 7: připojení existuje

Síťová volaná stanice DiBos 7: připojení se vytváří/
připojení nelze vytvořit

Síťová volaná stanice DiBos 7: připojení je zrušeno

Volaná stanice RAS DiBos 8: připojení existuje

Volaná stanice RAS DiBos 8: připojení se vytváří/
připojení nelze vytvořit

Volaná stanice RAS DiBos 8: připojení je zrušeno

Volaná stanice RAS DiBos 7: připojení existuje

Volaná stanice RAS DiBos 7: připojení se vytváří/
připojení nelze vytvořit

Volaná stanice RAS DiBos 7: připojení je zrušeno
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