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1 Indledning
Configuration Tool er et softwareprogram, der gør det nemmere og hurtigere at installere og 
konfigurere en enhed. Configuration Tool kører på en pc, der sluttes til Divar-enheden via en 
Ethernet-netværksforbindelse.
Alle indstillinger kan konfigureres på skærmmenuen på selve Divar-enheden, men 
Configuration Tool er et meget brugervenligt alternativ. Det kan også bruges til at gemme 
konfigurationsindstillinger på pc'ens harddisk. De kan senere genindlæses og bruges til at 
konfigurere andre enheder.

1.1 Kom godt i gang
Når Configuration Tool skal bruges til at ændre indstillinger, skal enheden sluttes til en pc via 
en netværksforbindelse. Programmet Configuration Tool skal installeres på pc'en.

1.1.1 Systemkrav
Systemplatform: En pc, der kører Windows XP eller Windows Vista.
For Configuration Tool er de anbefalede pc-krav:
– Processor: Intel Pentium 4 eller tilsvarende
– Hukommelse: 512 MB
– Ledig plads på harddisk: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 6200 eller højere
– Netværksinterface: 10/100-BaseT

1.1.2 Installation af Configuration Tool
Configuration Tool kan installeres på pc'en, når programmet Control Center er installeret. 
Sådan installeres programmet særskilt:
1. Indsæt cd'en i pc'ens cd-rom-drev.

– Installationsprogrammet starter automatisk.
2. Hvis installationen ikke starter automatisk, skal du finde filen Setup.exe på cd'en og 

dobbeltklikke på den.
3. Følg vejledningen på skærmen, og vælg at installere Configuration Tool, når du bliver 

bedt om at udføre installationen.

1.1.3 Start af Configuration Tool

Netværkstilslutning
Du kan starte Configuration Tool uden at bruge Control Center ved at klikke på ikonet 
Konfigurationsværktøj (Configuration Tool) på pc'ens skrivebord for at starte programmet. Du 
kan også vælge programmet Divar Configuration Tool via knappen Start på proceslinjen og 
menupunktet Programmer. Udfør logonproceduren.
Du kan starte Configuration Tool via Control Center ved at klikke på knappen Konfigurer i 
Control Center-vinduet. Dette viser en CT-logon-dialogboks med alle kendte Divar-enheder.

Offline-konfiguration
Hvis du vil logge på med en offline-konfiguration, skal du vælge Divar-versionen og -modellen, 
videostandarden og de kameraer, der er tilsluttet.
Det er muligt at forberede et sæt indstillinger til en hvilken som helst type Divar-enhed, 
gemme dem i en fil og overføre indstillingerne i filen til en kompatibel Divar-enhed. 
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1.1.4 Kompatibilitet

Konfigurationsfiler
Følgende forhold bør tages i betragtning ved brug af filer med konfigurationsindstillinger:
– Indstillingsfiler kan ikke bruges i forskellige CT-softwareversioner. En indstillingsfil til CT 

1.0 kan f.eks. ikke importeres i CT version 2.5.
– En hvilken som helst version af CT kan kun oprette forbindelse til Divar-enheder med 

samme firmwareversion. CT 2.5 kan for eksempel kun oprette forbindelse til Divar-
enheder, som har firmwareversion 2.5.

– Indstillingsfiler kan ikke bruges i forskellige Divar-versioner. En indstillingsfil for CT 3.0 til 
en Divar DHR-751 kan f.eks. ikke importeres i CT 3.0 til brug sammen med en Divar DNR-
730.



Configuration Tool  Drift | da 7

Bosch Security Systems Betjeningsvejledning AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11

2 Drift

2.1 Sådan logges på
Når Configuration Tool startes via et netværk, vises vinduet Logon. (Klik på Annuller for at 
afbryde logon og afslutte programmet).

Illustration 2.1 Netværkslogonvindue

Når programmet Configuration Tool startes første gang, er Divar-listen tom. Du skal først føje 
en Divar-enhed til listen. Klik på Rediger >> for at føje en Divar-enhed til listen eller redigere 
en Divar-enhed.

Sådan ændres Divar-listen
I vinduet Rediger Divar-liste kan du føje Divar-enheder til listen eller slette dem fra listen.

Illustration 2.2 Rediger Divar-liste

Sådan registreres alle aktiverede Divar-enheder automatisk på netværket:
1. Klik på Registrer

– Registrering skal være aktiveret på Divar-enheden, før enheden kan findes.
2. Vælg en Divar-enhed, og klik på OK for at føje den valgte Divar-enhed til listen.
Sådan føjes en Divar-enhed til listen:
1. Klik på Tilføj
2. Indtast den nye Divar-enheds IP-adresse eller DNS-navn.

– Den IP-adresse, der skal angives, er indstillet i menuen Konfiguration/Netværk på 
selve Divar-enheden.
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3. Skriv et navn i feltet Navn, eller hent det fra Divar-enheden ved at markere feltet Hent fra 
Divar.

4. Klik på Tilføj
Sådan slettes en Divar fra listen:
1. Vælg den Divar-enhed på listen, der skal slettes.
2. Klik på Slet

– Den valgte Divar-enhed fjernes fra listen.

Logon
Når programmet Configuration Tool startes, vises vinduet Logon. (Klik på Annuller for at 
afbryde logon og afslutte programmet).

Illustration 2.3 Vinduet Logon med listen Vælg Divar

Sådan styres en bestemt Divar-enhed:
1. Vælg enheden ved at markere den eller dobbeltklikke på den.
2. Indtast brugernavn og adgangskode.

– Det brugernavn og den adgangskode, der skal angives, er indstillet i menuen 
Konfiguration/Netværksadgang på selve Divar-enheden. Kontakt administratoren 
vedrørende adgangsrettigheder til enheden, hvis logon afvises.

– Hvis systemet skal huske navne og adgangskoder ved senere brug af Configuration 
Tool, skal du sætte et flueben i feltet Gem logonoplysninger.

3. Klik på Rediger... eller Logon.

Maksimalt antal brugere
Hvis det maksimale antal brugere (otte) overskrides, vises et vindue.
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2.2 Præsentation af hovedvinduet
Vinduet Configuration Tool er inddelt i tre paneler. Knapperne i venstre panel er altid til 
rådighed. Ved klik på en af knapperne skifter det midterste panels indhold. Knapperne i det 
øverste panel er kontrolknapper, der giver direkte adgang til forskellige opgaver.

Illustration 2.4 Configuration Tool - vinduet Indstillinger

2.2.1 Knappen Oversigt

Klik på knappen Oversigt  for at få overordnede oplysninger om den Divar-enhed, der er 
tilsluttet.

2.2.2 Knappen Logbog

Klik på Logbog  for at få vist en liste over hændelser i det midterste panel. Listen kan 
filtreres, så der kun vises bestemte hændelser.
– Indsæt værdier for dato og klokkeslæt for at begrænse den periode, der skal vises 

hændelser for.
– Fjern fluebenet fra hændelsestyper, der skal filtreres (ikke vises).
Den seneste hændelse står først.

2.2.3 Knappen Indstillinger

Klik på Indstillinger  for at åbne den side, hvor Divar-enheden kan konfigureres. 
Menutræstrukturen og den valgte underside vises i det midterste panel.
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2.2.4 Knappen Service

Klik på Service  for at få vist en liste med diagnosticeringsmeddelelser.
– Klik på Genstart enhed... for at genstarte enheden. Forbindelsen fra Configuration Tool 

til enheden vil blive afbrudt.
– Klik på Fabriksindstillinger... for at nulstille enheden og indsætte standardindstillingerne 

fra fabrikken. I kapitel 7 i Installations- og betjeningsvejledningen findes en liste med 
standardværdier.

– Klik på Tving alle brugere af..., hvis du vil logge alle brugere af undtagen dig selv.

2.2.5 Knappen Hjælp

Du kan når som helst få hjælp ved at klikke på Hjælp  . Der vises et dialogvindue med 
hjælp.

2.2.6 Knappen Log af

Klik på Log af , hvis du vil vende tilbage til programmet Control Center eller logge på en 
anden enhed.

2.2.7 Indikator for netværksforbindelse

Angiver, om der er forbindelse  til netværket.
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2.3 Brug af kontrolknapperne
I hovedvinduets øverste panel er der flere knapper, du kan bruge til at udføre almindelige 
opgaver hurtigt:

Importer/Eksporter
Alle de optagerindstillinger, der angives i Configuration Tool, kan gemmes i en fil på pc'ens 
harddisk. Hvis der arbejdes med flere optagere, skal indstillingerne for hver optager gemmes i 
en særskilt fil med et entydigt navn. Indstillingerne i filerne kan læses ind i Configuration Tool 
igen, enten dem alle eller grupper af dem. Selvom filerne gemmes som tekstfiler og kan 
gennemses med en tekstfremviser, må du ikke ændre dem, da de i så fald ikke længere kan 
bruges.

Importer

1. Klik på Importer  for at åbne en fil med indstillinger.
2. Vælg navn og placering for den fil, der skal åbnes, i dialogboksen.
3. Vælg de grupper med indstillinger, du vil indlæse, og klik på OK.
4. De valgte indstillinger overføres med det samme til enheden.

Eksporter

1. Klik på Eksporter  for at gemme de aktuelle indstillinger i en pc-fil.
2. Vælg filens placering i dialogboksen, og skriv et navn på den fil, der skal gemmes.
3. Vælg de grupper med indstillinger, du vil gemme, og klik på OK for at gemme 

indstillingerne.

Udskriv
Sådan skrives hele sidens eller listens indhold til en fil, når siden Oversigt eller Service er 
aktiv:

1. Klik på Udskriv  for at udskrive de aktuelle indstillinger.
2. Klik på OK for at udskrive.

Gem

Klik på Gem  for at gemme hele sidens eller listens indhold, når siden Oversigt eller 
Service er aktiv.

Specifikation af indstillinger
Når du vælger Importer, Eksporter eller Download, vises et dialogvindue, hvor du kan vælge 
mellem tre grupper indstillinger. Vælg Alle indstillinger, Alle indstillinger undtagen eller Kun 
for at bestemme, hvordan listen skal opbygges.

Fortryd/Annuller fortryd

Klik på  for at fortryde den sidste handling eller  for at gentage den sidst fortrudte 
handling. Op til 100 handlinger kan fortrydes.

Fabriksindstillinger

Klik på knappen Fabriksindstillinger , hvis du vil indsætte standardværdien for alle 
indstillinger på den aktive side. I kapitel 7 i Installations- og betjeningsvejledningen findes en 
liste med standardværdier.
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Opdater

Klik på Opdater  for kun at opdatere indholdet af indstillingerne på den aktuelle side.
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3 Konfiguration
Brug af menutræstrukturen

Når du klikker på Indstillinger , vises menutræstrukturen til venstre i det midterste 
panel. Brug træstrukturen til at navigere i menusystemet.
– Klik på + for at udvide grenen i træstrukturen.
– Klik på - for at skjule den.
– Klik på et punkt for at få vist parametrene for den pågældende gren.
– Vælg eller indtast værdierne for parametrene.
– Værdierne opdateres med det samme i enheden.

De næste afsnit indeholder oplysninger om punkterne i menutræstrukturen.

3.1 International

3.1.1 Sprog
– Vælg dit Sprog på rullelisten.
– Vælg den foretrukne Temperaturenhed.

3.1.2 Tid/dato
– Vælg en Tidszone på listen (sommertid justeres automatisk).
– Vælg enten 12- eller 24-timers format i Tidsformat.
– Indtast det aktuelle Klokkeslæt. (Se under Bemærk nedenfor).
– Vælg et Datoformat, hvor enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) vises først.
– Indtast dags Dato.
– Indstil Sommertid til Automatisk for at aktivere sommertid. Indstil til Manuel, og udfyld 

dag, måned og klokkeslæt for både Start- og Sluttid samt Forskydning, hvis 
oplysningerne afviger fra dem, der hører til din tidszone.

Bemærk:
Hvis der synkroniseres manuelt, og det aktuelle klokkeslæt stilles mere end 10 minutter 
tilbage, vil alt videoindhold på harddisken blive slettet (der vises en advarsel). Hvis det stilles 
mindre end 10 minutter tilbage, fortsætter optagelsen, men de tidsstempler, der lagres 
sammen med videobillederne, ændres.

Tidsstemplerne øges med en 1/90000. del sekund for hvert billede, indtil tiden på DVR 700 
når tidsstempelværdien for det senest lagrede videobillede (fra før tiden blev stillet tilbage). 
Derved kan videostreamen stadig afspilles i den rigtige rækkefølge.
Hvis den aktuelle tid/dato stilles frem, stilles uret frem til den angivne værdi uden 
konsekvenser.

3.1.3 Tidsserver
– Funktionen Brug tidsserver synkroniserer enhedens ur med netværkstidsserverens eller 

en anden Divar-enheds ur. Indtast netværkstidsserverens IP-adresse. Hvis der ikke findes 
en tidsserver på samme undernet, søger enheden efter en passende tidsserver uden for 
sit eget netværk. Kontroller, at Diva-gatewayen er indstillet korrekt, så enheden kan finde 
tidsserveren. Sørg for, at firewalls ikke blokerer for NTP-trafik via port 123.

– Klik på Synkroniser for at starte tidssynkroniseringen.
Ved automatisk tidssynkronisering (gøres hver fjerde dag) kan uret højst stilles 10 minutter 
frem eller tilbage (se under Bemærk i Afsnit 4.1.2 Tid/dato).
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3.2 Video og audio
Brug denne menu til at konfigurere video- og audioindgangene. Husk, at for hybridenheder 
med 8 analoge indgangskanaler er IP-kameraer nummereret fra 9 til 16. For hybridenheder 
med 16 kanaler er IP-kameraer nummereret fra 17 til 32. Nummerering af IP-kameraer 
begynder med 1 for digitale netværksoptagere uden analoge indgange.

3.3 Skema

3.3.1 Indstilling af dynamiske egenskaber
Med indstillingerne i menuen Skema kan du udnytte enhedens effektive funktioner. Ved at 
bruge lidt tid på planlægning og opsætning af de profiler, der er til rådighed, kan du udnytte 
ressourcerne effektivt og samtidig dække de fleste typer driftssituationer.
Profilerne planlægges i en ugekalender, hvor funktionsmåden ved optagelser og hændelser 
indstilles til at skifte en bestemt dag eller et bestemt klokkeslæt (for eksempel i weekenden 
eller om natten).
De seks profiler, der defineres i menuen Optagelse, vises her.

3.3.2 Skema

Konfiguration
– Brugen af profiler defineres i en kalender, der dækker én uge. Kalenderen gentages 

derefter for efterfølgende uger.
– En profil kan indstilles i intervaller på 15 minutter hver dag i ugen.
– Programmering af undtagelsesdage gør det muligt at ændre profilerne med hensyn til 

særlige dage og helligdage.

1. Vælg et profilnummer. Den valgte profil fremhæves.
2. Klik på Rediger det valgte profilnavn for at redigere navnet på den valgte profil.
3. Flyt fremhævningen til skemaet. Brug pileknapperne og Enter-knappen eller musen til at 

tegne et aktivt område.
4. Vælg Gem, når du er færdig, for at aktivere det opdaterede skema.

3.3.3 Undtagelsesdage
– Der kan angives op til 32 undtagelsesdage, hvor skemaet skal tilsidesættes.
– Vælg Tilføj for at tilføje en undtagelsesdag. Indtast Dato, Tid, Varighed og Profil.
– Vælg den undtagelse, du vil redigere, og klik på Skift... .
– Vælg den undtagelse, du vil fjerne, og klik på Fjern.
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3.4 Optagelse
Brug menuen Optagelse til at konfigurere den optagelse, der er defineret for hver af de seks 
profiler.

Bemærk:
Audio- og videoindstillingerne i en profil gælder også for den stream, der bruges til 
fjernlivevisning.

Optagelsesfunktionsmåden for hver af de seks profiler er angivet i tre undermenuer og 
herefter for hver individuelle kanal.
1. Vælg en profil.
2. Vælg en undermenu for optagelsestyperne Normal, Kontakt eller Bevægelse.

– Normal optagelse - standardoptagelsestilstanden
– Kontaktoptagelse - aktiveret ved en kontaktindgangshændelse
– Bevægelsesoptagelse - aktiveres ved en bevægelseshændelse

3. Vælg en bestemt indgangskanal for at konfigurere indstillingerne, så video og audio 
optages.

3.4.1 Normal
Angiv værdier for hver af de følgende felter:
– Normal optagelsestilstand:

– Kontinuerlig - vælges for at optage kontinuerligt
– Kun hændelse - vælges for kun at optage hændelser
– Ingen optagelse - vælges for at slå optagelse fra

– Pre-hændelsestid:
– indstilles til mellem 1 og 120 sekunder (gælder kun, når Kun hændelse optages).

Optagelsen for hændelsen begynder dette tidsrum, før hændelsen finder sted.
– Opløsning:

– indstil videoopløsningen til 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/240 
PAL/NTSC) eller CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).

– Kvalitet:
– indstil videokvaliteten til Høj, Medium eller Standard.

– Billedhastighed:
– indstil videobilledhastigheden til 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 eller 1/1 bps 

(billeder pr. sekund i PAL/NTSC).
– Optag lyd:

– marker for at aktivere lydoptagelse.
– Lydkvalitet:

– indstil lydkvaliteten til Høj, Medium eller Standard.

Bemærk:
For at få den mest effektive billedkomprimering skal du undgå kamerastøj ved at sikre, at 
kameraet er tilsluttet korrekt, og at belysningen er tilstrækkelig. Kontroller også, at kameraet 
er monteret, så det ikke ryster pga. vinden eller andre påvirkninger.
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3.4.2 Kontakt
Felterne har de samme parametre som dem under fanebladet Normal. Der er flere felter for 
kontaktoptagelse.
– Kontaktoptagelse:

– Fast varighed - aktiverer optagelse i den fastsatte varighed fra starten af hændelsen.
– Følger + Efter - aktiverer optagelse, så længe hændelsen er aktiv, og fortsætter, 

efter hændelsen bliver inaktiv for den angivne tid i varighedsfeltet.
– Følger - aktiverer kun optagelser, så længe hændelsen er aktiv.
– Ingen optagelse

– Indstil varighedsperioden i minutter og sekunder.

3.4.3 Bevægelse
Felterne har de samme parametre som dem under fanebladet Normal. Der er flere felter for 
bevægelsesoptagelse.
– Optagelse af bevægelse:

– Fast varighed - aktiverer optagelse i den fastsatte varighed fra starten af hændelsen.
– Ingen optagelse

– Indstil varighedsperioden i minutter og sekunder.

Bemærk:
Hvis optagelsestypen Kun hændelse er valgt under fanebladet Normal, gælder pre-
hændelsestiden også for kontakt- og bevægelsesoptagelse.

3.5 Kontakter
Brug menuen Kontakter til at indstille alarmindgange og relæudgange.

3.5.1 Kontaktindgange
Alle Indgangskontakter er som standard angivet til NO (normalt åben). Fremhæv efter behov 
kontaktindgange, der skal fungere som NC-kontakter (normalt lukket) (fremhæv boksen uden 
nummer for at vælge alle).

3.5.2 Relæudgange
Alle relæudgangskontakter er som standard angivet til NO (normalt åben). Fremhæv efter 
behov de relæudgange, der skal fungere som NC-kontakter (normalt lukket).

3.5.3 Egenskaber for kontaktindgang
Hver af de 16 kontaktindgange kan tildeles et navn og en profilomgåelsestilstand.

Profilomgåelser
En alarmindgang kan aktivere en profilomgåelse. Der er tre tilgængelige tilstande:
– Ingen omgåelse (standard)
– Følger: profilomgåelsen varer, så længe indgangen er aktiv (der kan ikke angives varighed 

for omgåelsen).
– Fast varighed: profilomgåelsen starter, når indgangen bliver aktiv, og fortsætter i det 

tidsrum, der er angivet i feltet for omgåelsens varighed.
Når der er valgt en profilomgåelse, vælges, hvilken af de seks profiler, der skal bruges som 
omgåelsesprofil, og derefter vælges omgåelsens varighed.



Configuration Tool  Konfiguration | da 17

Bosch Security Systems Betjeningsvejledning AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11

3.6 Bevægelse
Du kan konfigurere bevægelsesdetektering ved at vælge fanebladet for de enkelte analoge 
videoindgange. Bevægelsesdetektering er muligt på IP-kanaler, men først skal IP-kameraet 
eller indkoderen (med bevægelsesdetektering) konfigureres til at dække hele synsfeltet ved 
hjælp af konfigurationsværktøjet til kameraet eller indkoderen.
1. Definer det bevægelsesfølsomme område på billedpanelet Bevægelsesområde ved hjælp 

af alternativknapperne. Klik på:
– Tilføj for at tegne eller forstørre detekteringsområdet i bevægelsesbilledpanelet.
– Fjern for at slette eller formindske detekteringsområdet i bevægelsesbilledpanelet.
– Skift - skifter tilstand for det område, der er tegnet i eksempelbilledpanelet (aktiv til 

inaktiv, inaktiv til aktiv).
2. Vælg en af følgende muligheder for at aktivere eller rydde hele området:

– Vælg alt for at aktivere hele bevægelsesdetekteringsområdet.
– Slet alt for at rydde hele bevægelsesdetekteringsområdet.
– Marker boksen Vis gitter for at indsætte et gitter på billedet.

3. Juster skyderen for Udløserniveau for at indstille, hvor meget bevægelse der skal 
detekteres. Følsomheden øges, hvis skyderen flyttes mod højre, og sænkes, hvis den 
flyttes mod venstre. Den højeste værdi detekterer selv den mindste bevægelse.

4. Indikatoren for bevægelse giver en visuel indikering af den detekterede aktivitet.
5. Vælg Ryd indikator for at nulstille det højeste niveau.

Bemærk:
Tip til problemfri bevægelsesdetektering: 
– Størrelsen på et bevægelsesområde påvirker følsomheden i dette område. Et lille 

bevægelsesområde bør anvendes til at registrere små genstande (høj følsomhed). Et 
stort område bør anvendes til at registrere store genstande (lav følsomhed). 

– Støj i kamerabilledet kan oprette falske bevægelseshændelser, særligt ved registrering af 
små genstande. Kontroller, at kameraet er opsat korrekt, og at der er lys nok til, at 
kameraet kan tage et støjfrit billede. 

– Kontroller, at kameraet er monteret, så det ikke ryster pga. vinden eller andre 
påvirkninger.

3.7 Tekstdata
Her konfigureres bridges eller terminaler, der skal levere tekstdata.
– Port: Angiv porten for bridge-enheden.
– Tilføj bridge: Klik for at angive IP-adressen for en bridge.
– Indstillinger: Klik for at ændre indstillingerne for den valgte enhed.
– Fjern: Vælg en enhed på listen, og klik på Fjern for at fjerne den.

Bemærk:
Denne ekstrafunktion kræver, at der indhentes en softwarelicens, før den bliver aktiveret. Se 
Afsnit 4.12.2 Licenser på side 25.
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3.8 Hændelse
Brug menuen Hændelse til at angive den ønskede funktionsmåde for en aktiv kontaktindgang, 
registreret bevægelse eller tab af videosignal. Den generelle funktionsmåde ved hændelser 
indstilles også her. Hver af de seks profiler har fanerne Generelt, Kontakt, Bevægelse og 
Videotab.

3.8.1 Generelt

Automatisk kvittering ved alarmer
– Fastlæg, hvornår alarmer automatisk skal kvitteres. Standardværdien er, at en alarm skal 

kvitteres manuelt.

Alarmopholdstid
– Indstilles til mellem 1 og 59 sekunder for at vælge det tidsrum, hvor udgangsrelæet og 

personsøgeren forbliver aktive, efter alarmen er aktiveret.

Biplyd ved alarm
– Aktiver en advarselslyd ved en alarm.

Biplyd ved videotab
– Aktiver en advarselslyd ved tab af videosignal.

Handlinger ved indgang til denne profil
Klik på Rediger... for at angive forudindstillinger for PTZ-kameraer, når profilen startes. 
– Indtast en forudindstillingsposition fra 1-1023 for hvert af de PTZ-kameraer, der skal 

flyttes (PTZ skal være aktiveret for den tilsvarende kameraindgang).
Alle konfigurerede handlinger vises i en liste.

3.8.2 Kontakt
Funktionsmåden ved hændelser kan konfigureres skiftevis for hver af de 16 
indgangskontakter.
– Marker boksen Aktiveret i det tilfælde, at indgangskontakten skal aktivere en hændelse.
– Marker boksen Alarm i det tilfælde, at indgangskontakten skal aktivere en alarm.

Handlinger
Klik på Rediger... for at oprette handlingerne Optagelse, Skærm og PTZ, der skal udføres, når 
denne kontakt er aktiv. 
– Optagelse: Fremhæv de videokanaler, der skal optages vha. indstillingerne for 

kontaktoptagelse, når denne indgangskontakt er aktiv (fremhæv den unummererede boks 
for at vælge alle). Der vises en liste over de valgte kanaler og deres 
optagelsesegenskaber.

– Skærm: Fremhæv de videokanaler, der skal vises på skærmene A og B, når denne 
indgangskontakt er aktiv (fremhæv den unummererede boks, så du kan vælge alle).

– PTZ: Indtast en forudindstillingsposition fra 1-1023 for hvert af de PTZ-kameraer, der 
skal flyttes (PTZ skal være aktiveret for den tilsvarende kameraindgang).

Alle konfigurerede handlinger vises i en liste.
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3.8.3 Bevægelse
Funktionsmåden ved hændelser omkring bevægelsesdetektering kan konfigureres skiftevis for 
hver videokanal.
– Marker boksen Aktiveret, hvis bevægelsesdetektering skal aktivere en hændelse.
– Marker boksen Alarm, hvis bevægelsesdetektering skal aktivere en alarm.

Handlinger
Klik på Rediger... for at oprette handlingerne Optagelse, Skærm og PTZ, der skal udføres, når 
der registreres bevægelse. 
– Optagelse: Fremhæv de videokanaler, der skal optages vha. indstillingerne for 

bevægelsesoptagelse, når der registreres bevægelse (fremhæv den unummererede boks 
for at vælge alle). Der vises en liste over de valgte kanaler og deres 
optagelsesegenskaber.

– Skærm: Fremhæv de videokanaler, der skal vises på skærmene A og B, når der registreres 
bevægelser (fremhæv den unummererede boks, for at vælge alle).

– PTZ: Indtast en forudindstillingsposition fra 1-1023 for hvert af de PTZ-kameraer, der 
skal flyttes (PTZ skal være aktiveret for den tilsvarende kameraindgang).

Alle konfigurerede handlinger vises i en liste. 

3.8.4 Tab af videosignal
Funktionsmåden ved hændelser omkring tab af videosignal kan konfigureres skiftevis for hver 
videokanal.
– Marker boksen Aktiveret for hver videokanal, hvis tab af videosignal skal aktivere en 

hændelse.
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3.9 Netværk

3.9.1 Opsætning - Generelt
– Indtast et entydigt DVR-navn, der skal bruges på netværket.
– Hvis Registrering er aktiveret, kan enheden registreres automatisk, og dens IP-adresse 

kan læses.
– Hvis DHCP til DNS ikke er aktiveret, skal du udfylde DNS-server med DNS-serverens 

adresse.
– Hvis det er nødvendigt, skal du ændre standardværdien for HTTP-port (80) til en anden 

værdi.

3.9.2 Opsætning - Tilslutninger
For enheder med et sekundært Ethernet-stik vises felter til konfiguration af denne port samt 
den primære port.
– Aktiver DHCP, hvis IP-adresse, undernetmaske og standardgateway automatisk skal 

tildeles af DHCP-serveren på netværket. De faktiske værdier vises.
– Hvis DHCP er deaktiveret, skal du udfylde IP-adresse, Undernetmaske og adresse for 

Standardgateway for optageren.
– Feltet MAC-adresse indeholder Ethernet-adapterens MAC-adresse og er skrivebeskyttet.
– Forbindelse viser status for den fysiske netværksforbindelse. 
– Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en værdi mellem 0,1 og 100 for 

Båndbreddegrænse.

3.9.3 IP-område
– Der kan indtastes otte IP-områder, der skal have adgang.
– Du kan angive en enkelt IP-adresse ved at indtaste samme start- og slutadresse. Indtast 

forskellige start- og slutadresser, hvis du vil angive et IP-adresseområde.
Kun arbejdsstationer (med Control Center eller Configuration Tool), som har en IP-adresse i 
et af de angivne områder, kan få adgang til enheden.

3.9.4 Skærmstreaming
Den eksterne skærmstreamingfunktion sætter skærmudgang A og/eller B i stand til at 
fjernstreame via en eller flere af de analoge videoindgange. Den største fordel ved brug af 
denne funktion er, at multiskærmbilleder kan vises med kun en enkelt videostream, hvilket 
kun kræver en begrænset mængde netværksbåndbredde og computerressourcer.
Hver analog videoindgang kan konfigureres som:
– Kameraindgang (standard).
– Streamingudgang A (indgangen bruges til at streame skærmudgang A).
– Streamingudgang B (indgangen bruges til at streame skærmudgang B).

Bemærk:
Deaktiver optagelsen af en kanal, der anvendes til skærmstreaming, under fanebladet 
Optagelse.
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3.10 Lagring
I menuen Lager vises oplysninger om harddiskene.

3.10.1 Disksæt
Egenskaberne for Aktivt disksæt anvendes til det komplette sæt aktive harddiske:
– Diske i sæt viser, hvilke harddiske der bruges.
– Skrivebeskyt disksæt indikerer, om disksættet bruges til læsning og/eller skrivning. Klik 

på Skift for at indstille en anden tilstand end vist.
– Intern RAID (Redundant Array of Independent Disks) aktiverer en redundant 

lagringsmekanisme, der sikrer højere pålidelighed for det optagede indhold. Der skal 
installeres fire harddiske og aktiveres en RAID- licens, før RAID-funktionen kan aktiveres. 
Når RAID 4 er aktiv, er lagerkapaciteten til videooptagelse lig med tre gange størrelsen på 
den mindste disk i sættet. Den fjerde disk bruges til paritetsoplysninger. 
Der mistes ingen data, hvis der opstår fejl på en enkelt disk. Optagelse fortsættes på tre 
diske uden RAID 4-beskyttelse. Efter udskiftning af den defekte disk oprettes data på den 
nye disk (denne proces tager normalt ca. 24 timer), mens den normale drift fortsætter.

– Overskrivning efter - Den ældste video overskrives automatisk, når disksættet er fyldt 
op. Overskrivning kan indstilles til en kortere tidsperiode, f.eks. hvis det kræves til 
juridiske formål.

– Kapaciteten for hele disksættet vises i gigabyte (GB).

3.10.2 Diske

I brug
Se egenskaberne for de diske, der bruges i det aktive disksæt.
– Kapaciteten for hver disk vises i gigabyte (GB).
– Fjern diske fra det aktive disksæt ved at klikke på Fjern.
– Klik for at vælge en individuel harddisk fra listen.

– Klik på Egenskaber for at se status for den valgte disk.

Alle diske
Alle de tilgængelige diske vises på listen. 
– Vælg Interne diske for at se en liste med installerede interne diske og deres kapacitet i 

gigabyte.
– Derudover vises placeringen af iSCSI-diske. Du kan føje placeringer til listen ved at klikke 

på Tilføj placering eller fjerne dem ved at klikke på Fjern placering.
– Der vises et pop-up-vinduet, når Tilføj placering vælges. Udfyld IP-adresse og port 

for det iSCSI-array, der skal tilføjes.
– Vælg en enkelt harddisk på listen, og klik på Egenskaber for at se status for den valgte 

disk.

3.10.3 Service
– Slet indtil... - åbner en undermenu, der kan bruges til at slette video, som er ældre end 

en angivet dato.
– Slet alle emner - sletter al video på alle harddiske i det aktive disksæt (beskyttede drev 

slettes også).
– Sæt optagelse på pause... - stopper alle optagelser midlertidigt i et angivet tidsrum.
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3.11 Brugere

3.11.1 Generelt
– Angiv en standardbruger. Når enheden tændes, logges denne bruger på som standard.

3.11.2 Administrator
– Udfyld Brugernavn med op til 16 tegn.
– Udfyld Adgangskode med op til 12 tegn.
– Marker Tillad lokal logon for at aktivere lokal adgang (altid aktiveret).
– Marker Tillad Fjernlogon for at aktivere fjernadgang.
– Marker Automatisk logoff for at aktivere automatisk logoff efter 3 minutters inaktivitet.

3.11.3 Bruger 1-7
Der kan defineres op til syv brugere med de syv faneblade.
– Udfyld Brugernavn med op til 16 tegn.
– Udfyld Adgangskode med op til 12 tegn.
– Angiv forskellige brugerrettigheder ved at markere de forskellige afkrydsningsfelter.
– På fanebladet Styringsrettigheder skal du indstille rettighederne for kameravisning, 

kamerastyring, kameraforudindstilling og relæstyring.

3.12 System

3.12.1 Serielle porte

KBD
KBD bruges til at: 
– angive et unikt ID-nummer mellem 1 og 16, hvis flere Divar-enheder styres via ét tastatur.
– angive det første kameranummer ved oprettelse af et multi-Divar-system (f.eks. har Divar 

1 kameraerne 1 - 16, og Divar 2 har kameraerne 17 - 32).
– angive adgangsrettigheder for hvert tastatur, hvis flere tastaturer anvendes med en 

tastaturudvidelsesenhed til at styre en Divar-enhed.

COM-port
COM-porten bruges til service- eller integreringsarbejde.

3.12.2 Licenser
Nogle ekstrafunktioner kræver, at der indhentes en softwarelicens, før de bliver aktiveret.
– MAC-adresse viser enhedens MAC-adresse. MAC-adressen er sammen med et gyldigt 

licensnummer nødvendig for at kunne indhente en aktiveringsnøgle via:
https://activation.boschsecurity.com

Licensnummeret og instruktionerne om, hvordan du får fat i aktiveringsnøglen, findes i 
det medfølgende brev ved køb af en Divar-licens.

– Installerede nøgler viser en liste med alle licensnøgler, der allerede er installeret på 
systemet.

– Klik på Installer nøgle for at indtaste en ny licensaktiveringsnøgle.
– Tilgængelige funktioner viser en liste med alle installerede ekstrafunktioner.

3.12.3 Logning
Vælg de punkter, der skal logges.
– Log kontakter 
– Log bevægelse 
– Log fjernadgang 
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3.13 Konfigurer skærme
Undermenuen Skærmindstillinger indeholder visningsindstillinger for skærm A og B.

Konfigurer skærm A
(eller)
Konfigurer skærm B
Vælg en gennemsigtig baggrund, så du kan se kameravisningen bag menuerne. 
Vælg farven på billedpanelrammerne (sort, hvid eller grå).

Multitilstande
Vælg de multiskærme, der skal vises.

Hændelsesdisplay
Marker boksene Kontaktindgangshændelser, Alarm ved videotab eller 
Bevægelsesdetekteringshændelser, hvis disse hændelser skal vises på skærmen.
Angiv, hvor lang tid disse hændelser skal vises på skærmen, i feltet Visningsvarighed (kun 
ikke-alarmhændelser), angiv det antal linjer, som skal vises på hændelseslisten.

Sekvensliste
Vælg længden på det tidsrum, hvor et kamera vises på skærmen (1 til 60 sekunder), med 
skyderen Sekvensopholdstid.
Brug knappen + til at flytte kameraindgange til sekvenslisten. Brug pileknappen Flyt op eller 
Flyt ned til at placere dem i den ønskede rækkefølge. Brug - til at slette et enkelt element fra 
sekvenslisten.
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