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1 Divar Control Center

1.1 Kom godt i gang
Med Divar Control Center kan en eller flere Divar XF og Divar Classic DVR'er fuldt 
fjernbetjenes fra en PC. En hvilken som helst Divar (XF og Classic), der er tilsluttet netværket, 
kan styres af flere samtidige brugere, op til 8 personer kan have adgang. Flere Divar enheder 
kan styres på samme tid.
Der er mulighed for live -visning, -søgning, -afspilning og -systemkonfiguration via netværk. 
Fjernbetjente funktioner omfatter vippe, dreje og zoom styring af kameraer (herunder fuld 
AutoDome™ styring) og arkivering af videooptagelser. Der findes også en online statusoversigt 
over de tilsluttede enheder.
Adgang til konfigurationsværktøjet med henblik på opsætning af en Divar, er begrænset til en 
bruger med konfigurationsrettigheder (XF) eller systemadministratoren (Classic), og adgang 
kan for begge beskyttes med adgangskode. Konfigurationen kan begrænse de funktioner, der 
er tilgængelige for hver fjernbruger, for eksempel muligheden for arkivering af video. Se 
venligst Divar brugervejledningen for flere informationer.
Søge- og afspilningsfunktionerne kan også være spærret i konfigurationen, og er muligvis ikke 
tilgængelige for den enkelte bruger. Alle de mulige brugerfunktioner er beskrevet i denne 
vejledning, men nogle af dem er muligvis ikke tilgængelige for alle brugere.
Divar Archive Player medfølger, så arkiverede videooptagelser kan ses uden Divar Control 
Center og kræver ingen yderligere installation. Alle videooptagelser har indlagt en 
autentifikationskode. Det gør det muligt at kontrollere videooptagelsernes ægthed for at sikre, 
at de ikke er blevet manipuleret.

1.2 Systemkrav
Systemplatform: En PC, der kører Windows XP eller Windows Vista.
For Control Center og Archive Player er de anbefalede PC-krav:

– Processor: Intel Pentium Dual Core, 3,0 GHz eller tilsvarende
– Hukommelse: 2048 MB
– Ledig plads på harddisk: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller højere
– Videohukommelse: 256 MB
– Netværksinterface: 10/100-BaseT

Bemærk:
For hvert kamera der vises i Control Center reserveres der 9 MB video hukommelse. Hvis der 
er utilstrækkelig videohukommelse til en multiskærmvisning, vises der en 
advarselsmeddelelse, og multiskærmen vises ikke.

1.2.1 Softwareinstallation
1. Indsæt CD'en i PC'ens CD-rom drev.

– Installationsprogrammet bør starte 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 for at gennemføre installationen.

Sådan startes programmet
Når installationen er færdig, skal du dobbeltklikke på ikonet Divar Control Center på PC'ens 
skrivebord for at starte programmet. Du kan også vælge programmet Divar Control Center via 
knappen Start på proceslinjen og menupunktet Programmer.
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1.2.2 Fortolkninger i programmet

Ikonfarver
– Deaktiverede funktioner er nedtonet.
– Aktive valg er fremhævet med gult, eller når der trykkes på dem.

Kalendervindue
Kalendervinduet vises, når der klikkes på kalenderikonet i vinduer, hvor der skal indsættes en 
dato.
– Klik på pileknapperne for at skifte måned.
– Klik på en dato for at indsætte den valgte værdi i datofeltet og gå tilbage.
– Tryk på knappen Esc for at forlade vinduet uden at ændre datoen.

Lister
– På lister kan du klikke på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter kolonneemnet.
– Klik en gang til, hvis listen skal sorteres i omvendt rækkefølge.
– Brug rullepanelerne til at rulle gennem lange lister.

Statusbar
– Der vises en statusbar, når der udføres en opgave, som tager lidt tid.
– Klik på Annuller, hvis opgaven skal stoppes.

Bekræftelsesvindue
Når der vælges en funktion, der ikke kan fortrydes, vises et bekræftelsesvindue.
– Klik på Ja for at fortsætte funktionen.
– Klik på Annuller, hvis funktionen ikke skal udføres.

Fejlvindue
Der vises et fejlvindue, når der opstår en fejl:
– Klik på OK for at fjerne fejlbeskeden.

Opdater
Opdatering af værdier og statusvisninger.

Udvide/skjule lister
I træstrukturen i vinduet Systemstyring vises + eller - ud for ikoner. Klik på + for at udvide 
listen, og klik på - for at skjule listen.

1.3 Sådan logges på
Når programmet Control Center startes første gang, er felterne Brugernavn og Adgangskode 
tomme. Listen over enheder er også tom. En eller flere Divar-enheder skal først føjes til listen.
Klik på Rediger for at føje en Divar til listen.

Sådan ændres Divar-listen
Brug vinduet Rediger liste over enheder for at tilføje Divar-enheder på listen eller slette dem 
fra listen. Her kan du også ændre navnet og IP-adressen på en valgt enhed.
Sådan registreres alle aktiverede Divar-enheder automatisk på netværket:
1. Klik på Registrer.

– Registrering skal være aktiveret på enheden, før den kan findes.
2. Vælg den eller de enheder, der skal tilføjes.
3. Klik på OK for at føje de valgte enheder til listen.
Sådan føjes en Divar manuelt til listen:
1. Klik på Tilføj.
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2. Indtast den nye enheds IP-adresse eller DNS-navn.
– Den IP-adresse, der skal angives, er indstillet i opsætningsmenuen på selve enheden. 

Kontakt administratoren vedrørende adgang til enheden, hvis det er nødvendigt.
3. Skriv et navn i feltet Navn, eller hent det fra enheden ved at markere feltet Hent fra 

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

– Den valgte enhed fjernes fra listen.

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

Illustration 1.1 Vinduet Logon med Divar-liste

Sådan logges på en bestemt Divar:
1. Vælg de enheder, du vil logge på, ved at sætte et flueben ved siden af dem:

– Klik på  for at vælge alle eller ingen af de viste enheder.
– Hvis der er defineret en logongruppe, skal du vælge gruppen for at logge på de 

enheder, der indgår i gruppen.
2. Indtast brugernavn og adgangskode:

– Det brugernavn og den adgangskode, der skal angives, er indstillet i selve enheden. 
Kontakt administratoren, hvis adgang til enheden afvises.

– Sæt et flueben i feltet Gem logonoplysninger, hvis systemet skal huske navnet og 
adgangskoden til senere brug af Control Center. Administratoradgangskoder 
gemmes ikke.

3. Klik på Logon.

1.4 Introduktion af hovedvinduet
Vinduet med live video vises efter logon. Det er hovedvinduet. Vinduet består af fire 
hovedområder: En vandret bjælke øverst med knapper til skærmstyring og systemindstillinger. 
En lodret sidebjælke med forskellige betjeningselementer til systemadministration, 
kamerastyring og relæstyring. Et videoområde med live video fra et eller flere kameraer og 
Divar-enheder. En statusliste med live statusoplysninger fra alle tilsluttede DVR'er.
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Illustration 1.2 Live videovinduet

1.4.1 Systemindstillinger
Ikonet Control Center  øverst til venstre i vinduet kan bruges til at ændre vinduets 
størrelse, lukke programmet eller vælge systemindstillinger.
Sådan ændres systemindstillingerne:
1. Klik på systemknappen, og vælg punktet Indstillinger.

– Menuen Systemindstillinger åbnes.
2. Sæt et flueben ved de punkter, der skal aktiveres.

– Computeren bipper ved de angivne alarmer eller maksimerer programvinduet.
3. Vælg en sekvensopholdstid mellem 5 og 60 sekunder for at bestemme, hvor længe et 

billede i en sekvens skal vises.
4. Klik på OK for at afslutte eller på Annuller for at lukke vinduet uden ændring.

1.4.2 Liveknap for flere Divar-enheder

Du kan åbne live videovinduet ved at klikke på Live . På dette skærmbillede kan 
brugeren:
– se live video
– vælge forskellige multiskærmvisninger
– knytte kameraer til billedfelter
– åbne et vindue med øjeblikkelig afspilning på det aktive billedfelt
– tage et snapshot af det aktive billedfelt
– styre kameraer
– overvåge enhedsstatus og alarmtilstande
– logge på andre enheder på netværket
– konfigurere logiske grupper og visninger
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1.4.3 Afspilningsknap for den enkelte Divar

Klik på Afspilning  for at se afspilningsvinduet. Her kan du få en grafisk tidslinjeoversigt af 
alle optagelser eller søge efter optagelser ud fra hændelser og afspille dem.

1.4.4 Kameravisninger

Skift visningstilstand ved at klikke på et af kameravisningsikonerne  for at 
skifte multiskærmsvisning:

– Der er følgende multiskærmsvisninger til rådighed: Enkelt, Quad (2x2), 3x3 og 4x4.

Vælg sekvenstilstanden ved at klikke på sekvensikonet  for at starte sekvensvisning for en 

liste med kameraer:
– Hvis en gruppe er valgt i vinduet Systemstyring, skifter Control Center sekventielt 

mellem alle direkte medlemmer af gruppen (men ikke undergrupper).
– Hvis der er valgt en visning eller et kamera i vinduet Systemstyring, skifter Control 

Center sekventielt mellem alle direkte medlemmer af det pågældende objekts 
overordnede gruppe.

– Hvis en Divar enhed er valgt i vinduet Systemstyring, skifter Control Center 
sekventielt mellem alle kameraer på denne enhed i enkelttilstand.

– Control Center bruger den opholdstid, der er indstillet i Systemindstillinger i Control 
Center.

Multiskærmvisninger
Flere multiskærmvisninger gøres tilgængelige, afhængigt af hvor mange videoindgange der 

understøttes. Den aktuelle visning angives af et nummer på multiskærmikonet .
Hver multiskærmvisning kan have særskilte tilknytninger mellem kameraer og billedfelter:
1. Du kan skifte mellem de tilgængelige visninger i rækkefølge ved at klikke på 

multiskærmikonet .

1.4.5 Optagelse af et stillbillede
Stillbilleder kan optages fra et kameras fuldskærmsvisning og gemmes på en PC's harddisk i 
bitmap-format.
Sådan gemmes et billede fra det aktive billedfelt på PC-harddisken:

1. Klik på enkeltikonet  for at se billederne fra ét kamera.

2. Klik på snapshotikonet .
– Pop-up-siden Snapshot åbnes.

3. Du kan ændre standardplaceringen ved at skrive den nye placering i PC-filsystemet, hvor 
billedfilen skal gemmes.

4. Skriv et nyt navn på filen, hvis filnavnet skal ændres.
5. Klik på Gem.
Snapshottet har den samme opløsning som videobilledet (CIF, 2CIF eller 4CIF afhængigt af 
optagelsesindstillingerne). Under billedet vises ægthedsoplysninger.

1.4.6 Øjeblikkelig afspilning
Sådan vises video fra et bestemt kamera, der er optaget et minut tidligere:
1. Klik på kameraets billedfelt, der indeholder video, for at gøre det aktivt.
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2. Klik på ikonet Øjeblikkelig afspilning .
– Der åbnes et nyt vindue, hvor video optaget et minut tidligere fra dette kamera vises.
– Med knapperne nederst i vinduet med den øjeblikkelige afspilning kan du styre 

afspilningen eller tage et snapshot.
– Klik på lukkeknappen øverst til højre i afspilningsvinduet for at lukke det.

Du kan også åbne vinduet med øjeblikkelig afspilning ved at højreklikke på et kamera i vinduet 
Systemstyring og vælge Øjeblikkelig Afspilning.

1.4.7 Audio
Klik på audio  for at aktivere eller deaktivere audio eller justere lydstyrken. Ved aktivering 
kan audio for det valgte videobillede høres, hvis det har audio.

1.4.8 Stream-tilstand for skærm
Klik på  for at aktivere direkte DVR-kontrol, mens der vises en skærmstreamingkanal. Imens 
den er aktiv, kan man i visningstande, direkte styre hvad der vises på den aktuelle 
skærmudgang.

Illustration 1.3 Skærmstreamingvindue

1.4.9 Knappen Konfigurer
Klik på Konfigurer  for at starte programmet Konfigurationsværktøj. Her kan du angive alle 
konfigurationsindstillingerne for understøttede enheder. Der åbnes en log på dialogboksen 
med kendte enheder, for hvilke der er installeret et konfigurationsværktøj. Du kan også starte 
konfigurationsværktøjet ved at højreklikke på en Divar i vinduet Systemstyring og vælge 
Konfigurer. Der kræves konfigurationsrettigheder for at kunne åbne programmet.



Divar  Divar Control Center | da 11

Bosch Security Systems Brugervejledning F.01U.135.432 | v2.5 | 2009.08

1.4.10 Kontrol af statusoplysninger

Statusområde
I statusvinduet nederst på skærmen vises statusmeddelelser fra alle tilsluttede enheder, 

herunder indgangsalarmer og bevægelseshændelser. Klik på  for at forstørre statusområdet 
eller minimere det.

1.4.11 Knappen Hjælp
Du kan når som helst få hjælp til et emne ved at klikke på Hjælp . Der vises et pop-up-vindue 
med hjælp.

1.4.12 Knappen Log af

Klik på Log af  for at afbryde forbindelsen til alle tilsluttede enheder. Logonskærmbilledet 
vises. Vælg en anden enhed, du vil oprette forbindelse til, eller klik på Annuller for at lukke 
programmet helt.

1.5 Valg af Divar-enheder, kameraer, grupper og visninger
Brug vinduet Systemstyring i livetilstand til at vælge en Divar og åbne en liste med tilsluttede 
kameraer eller til at definere grupper med kameraer og visninger og til at genkalde dem. 
Objekterne er opstillet i en træstruktur. I træstrukturen kan du klikke på + for at udvide en 
liste og på - for at skjule en liste. 

Illustration 1.4 Vinduet Systemstyring

Kontekstmenu
Højreklik på et objekt i træet for at åbne en opgavemenu:
– Sæt et flueben ved siden af Vis Logongrupper eller Vis Logiske Grupper for at se disse 

objekter i træstrukturen.
– Gem en ny træstruktur i en fil (Gem systemtræ).
– Indlæs en gemt træstruktur på disken (Indlæs systemtræ).
– Opret nye grupper og visninger, omdøb dem eller slet dem.
– Kopier logiske grupper (Gem som. . .).
– Log på eller af en tilsluttet Divar eller en hel gruppe Divar-enheder.
– Konfigurer en bestemt enhed.
– Kvitter alarmer på en bestemt enhed.
– Start øjeblikkelig afspilning på et kamera.
– Se egenskaberne for den Divar, det kamera eller den kameravisning, der er valgt.

Drop-down menu
Du kan gå direkte til en gruppe på øverste niveau ved at bruge drop-down menuen til at vælge 
en gruppe på listen (Vis Logiske Grupper skal være valgt i opgavemenuen).
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Systemstyringsikoner

 Tilgængelige Divar-enheder - indeholder en liste med alle de enheder, der er registreret på 

netværket.

 De enkelte enheder - navn vises fremhævet, hvis du er logget på.

 Tilgængelige kameraer - viser de kameraindgange, der er til rådighed på en enhed. 
Tilsluttede kameranavne vises fremhævet.

 Kontrollerbare kameraer - viser de kontrollerbare kameraer, der er sluttet til enheden.

 Skærmstreamingkanal - viser kameraindgange, der bruges til skærmstreaming.

 Grupper - angiver en gruppe.

 Visninger - angiver en visning.

1.6 Kontrol af alarmer og bevægelseshændelser
En alarmtilstand får computeren til at bippe eller åbner Control Center-vinduet i fuld 
størrelse, hvis det var minimeret (hvis disse funktioner er angivet i menuen 
Systemindstillinger). Kontroller den relevante video, før du kvitterer alarmen. En Divar kan 
indstilles til at kvittere en alarm automatisk, så brugeren ikke behøver at verificere den.

Kvittering af en indgangsalarm eller videotabsalarm

1. Når en alarm forekommer, blinker alarmikonet .
– Du kvitterer en enkelt alarm ved at dobbeltklikke på alarmmeddelelsen i 

statusområdet.
– Du kvitterer alle alarmer tilknyttet en enkelt Divar-enhed ved at højreklikke på 

enheden i træet Systemstyring og vælge Bekræft.
– Du kvitterer alle alarmer i alle tilsluttede Divar-enheder ved at dobbeltklikke på det 

lysende alarmikon  nederst til højre på skærmen.

2. Når alle alarmer er kvitteret, returnerer alarmikonet til inaktiv  tilstand.

Lokalisering af en alarm
Der indsættes et lille alarmikon foran en Divar-enhed og en statusmeddelelse vises for at gøre 
det nemmere at se, hvor alarmen stammer fra. Et lidt større alarmikon vises på kameraets 
billedfelt i alarmtilstand.

Bevægelseshændelser

Bevægelsesikonet  blinker, når der registreres bevægelse.
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1.7 Visning af livebilleder

Illustration 1.5 Vinduet live video - tilknytning af kameraer til billedfelter

1.7.1 Tilknytning af kameraer til billedfelter
Et billedfelt er et enkelt kameras billede i en multiskærmvisning. Et kamerabillede kan kun 
vises i ét billedfelt ad gangen.
Når du vil knytte et kamera til et billedfelt, skal du vælge en multiskærmvisning ved at klikke 

på et af kameravisningsikonerne .
1. Klik på en Divar.

– Log på, hvis det er nødvendigt.
2. Klik på + ved siden af enhedens navn.

– Der vises en liste med tilsluttede kameraer.
3. Klik på det billedfelt, som kamerabilledet skal vises i.

– Billedfeltets ramme bliver gul.
4. Dobbeltklik på et kamera.

– Kamerabilledet vises i billedfeltet.
Alternativt kan du trække og slippe kameraer i billedfelterne.

Klik på Fjern  for at ophæve tilknytningen til et billedfelt.
– Billedfeltet er tomt, når kameratilknytningen ophæves.

1.7.2 Billedfeltikoner
Hvert billedfelt indeholder tre statusikoner, som vist herunder:

 Alarm - kameraet er i alarmtilstand

 Bevægelse - der er registreret bevægelse

 Billedtab - der er registreret billedtab pga. utilstrækkelig båndbredde
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1.7.3 Oprettelse af grupper
En gruppe bruges til at samle et logisk sæt Divar-enheder, kameraer eller visninger, som 
hurtigt skal kunne genkaldes. Det kan for eksempel være alle Divar-enhederne i en bestemt 
bygning eller alle kameraer på en etage i en bygning. Grupper kan indsættes og opstilles, så 
du hurtigt kan genkalde et logisk navngivet sæt. Visninger er placeret under grupper.
Sådan oprettes en ny gruppe:
1. Vælg det sted i træet, hvor den nye gruppe skal vises.

– Vælg rodikonet for at oprette en gruppe på øverste niveau.
– Du kan også indsætte en ny gruppe under en eksisterende gruppe.

2. Højreklik på objektet i træet, og vælg Tilføj Gruppe.
3. Indtast et navn på den nye gruppe.
4. Gentag fremgangsmåden for at tilføje flere grupper.
5. Træk og slip de ønskede Divar-enheder, kameraer og visninger i gruppen.
Sådan slettes en gruppe:
1. Vælg den gruppe, der skal slettes.
2. Højreklik på gruppen, og vælg Slet.

– Alle undergrupper og visninger under gruppen slettes også.
Sådan kopieres en gruppe:
1. Vælg den gruppe, der skal kopieres.
2. Højreklik på gruppen, og vælg Gem som. . .

– Indtast et nyt navn på gruppen.

1.7.4 Oprettelse af visninger
En visning er en samling af forudvalgte kameraer og multiskærme, der kan genkaldes med 
henblik på øjeblikkelig livevisning. En visning er altid placeret under en gruppe. Visninger bør 
grupperes logisk, f.eks. alle kameraer, der viser en bygnings indgange.
Sådan oprettes en visning:

1. Vælg en multiskærmvisning ved at klikke på et af kameravisningsikonerne .
2. Tilknyt kameraer til billedfelterne.

– Kameraerne kan være sluttet til forskellige enheder.
3. Vælg den gruppe, hvor den nye visning skal gemmes.
4. Højreklik på en gruppe, og vælg Tilføj Visning.
5. Indtast et navn på den nye visning.
6. Klik på visningsnavnet, når du vil genkalde en bestemt visning.

1.7.5 Styring af kameraer
En bruger kan styre kontrollerbare kameraer ved at bruge musen på kameraets billedfelter 
eller ved at bruge de ikoner, der vises under Kamerakontroller.

Dreje, vippe og zoome med musen
1. Klik på kameraets billedfelt for at gøre det aktivt.

– Kameraet skal være kontrollerbart.
2. Placer markøren i det aktive billedfelt (ikke midt på).

– Markørpilen angiver den retning, kameraet vil bevæge sig.
3. Klik på venstre museknap, og hold den nede.

– Kameraet bevæges i den angivne retning.
– Slip knappen, når kameraet er placeret.

4. Alternativt kan du trække markøren i den retning, du vil bevæge kameraet.
– Bevæg markøren vandret for at dreje og lodret for at vippe kameraet.

5. Brug musens scrollfunktion til at zoome ind eller ud.
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Hastigheden for drejning og vipning afhænger af, hvor markøren er placeret i billedfeltet. Klik 
tættere på kanten af billedfeltet for at forøge hastigheden. Klik tættere på midten for at 
nedsætte hastigheden.

Dreje og vippe
1. Vælg billedfelt for det kamera, der skal styres.
2. Klik på Pil op og Pil ned, og hold knappen nede for at vippe.
3. Klik på Højre pil og Venstre pil, og hold knappen nede for at dreje.
4. Hastigheden øges gradvist, mens pilen holdes nede.

Zoom, fokus og blænde

1. Vælg billedfeltet for det kamera, der skal styres.
2. Klik på venstre zoomknap for at zoome ud. Klik på højre zoomknap for at zoome ind.
3. Klik på venstre fokusknap for at fokusere langt væk. Klik på højre fokusknap for at 

fokusere tæt på.
4. Klik på venstre blændeknap for at lukke blænden. Klik på højre blændeknap for at åbne 

blænden.

Flytning af et kamera til en forudindstillet position
Sådan flyttes det aktive kamera til en forudindstillet position:
1. Indtast nummeret på en forudindstillet position.
2. Klik på Shot (eller tryk på Enter).

Klik på knap 1 til 6 for at placere kameraet på en af de første seks forudindstillinger med det 
samme.
Sådan gemmes kameraets aktuelle position i en forudindstillet position:
1. Indtast nummeret på en forudindstillet position.
2. Klik på Angiv.

Aux-funktioner
Aux-kommandoer er specielle kommandoer til styring af kameraer.
Sådan slås Aux-kommandoen til:
1. Indtast et Aux-nummer.
2. Klik på Aux On (eller tryk på Enter).
3. Klik på Off for at slå Aux-kommandoen fra.

Aktivering af udgangsrelæer
Der er seks nummererede knapper, der kan knyttes til de tilsluttede Divar-enheders 
udgangsrelæer. Placer markøren over en af de seks knapper for at se, hvilken enhed og hvilket 
relæ den styrer.
Sådan knyttes en nummereret knap til et relæ:
1. Højreklik på en af de nummererede udgangsknapper.

– Konfigurationsvinduet åbnes.
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2. Vælg en enhed på listen.
– Kun de udgangsrelæer, der ikke er tildelt en særlig funktion på den pågældende 

enhed, kan aktiveres.
3. Vælg et relæ for enheden.
Sådan aktiveres et relæ:
1. Klik på en af de nummererede udgangsknapper for at aktivere eller deaktivere 

udgangsrelæet.
– Knapperne vises med rødt for en aktiv udgang og med blåt for en inaktiv udgang.

1.8 Søgning efter optagelser til afspilning

Klik på Afspilning  for at se afspilningsvinduet.

Illustration 1.6 Vinduet Afspilning

Afspilningsvinduet har to faneblade:
– Fanebladet Oversigt har en grafisk oversigt over den video, der er lagret på enheden.
– På fanebladet Søg kan du søge efter optagelser ud fra alarm- og bevægelseshændelser.
Afspilningsvinduet til Divar Classic har tre ekstra faneblade:
– På fanebladet Smart bevægelsessøgning kan du søge efter optagelser ud fra bevægelse i 

bestemte områder af et bestemt kamerabillede.
– På fanebladet Tekst kan du søge efter optagelser ud fra en tekststreng.
– På fanebladet Beskyttet kan du administrere beskyttede optagelser.
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1.8.1 Vinduet med afspilningsvisning

Valg af størrelse på vindue med afspilningsvisning
Vinduet med afspilningsvisning har to størrelser, normal og stor. I normal størrelse vises video 
i kvadratet øverst til venstre på skærmen og desuden vises søgekriterier og søgeresultater. I 
stor størrelse fylder vinduet hele skærmens midterste del.

Klik på knappen for afspilningsvinduets størrelse  for at skifte mellem normal og stor 
størrelse.

Valg af enkeltvisning eller multiskærmvisning
I et afspilningsvindue i normal størrelse:

1. Klik på enkelttasten  for at se billederne fra ét kamera.

2. Klik på quad-tasten  for at se billederne fra fire kameraer.
– Tilstandene 3x3 og 4x4 kan ikke vælges.

I et stort afspilningsvindue:

1. Skift multiskærmvisning ved at klikke på en af kameravisningsknapperne .
2.  Du kan skifte mellem de tilgængelige visninger i rækkefølge ved at klikke på 

multiskærmknappen.

Oplysninger i billedfeltet
Information om dato og klokkeslæt vises i bunden af en bjælke i afspilningsvinduet. Alle de 
viste kameraer er synkroniserede til det samme afspilningstidspunkt.
Du kan se ægthedsoplysninger om det aktuelle stillbillede ved at klikke på informationsikonet 

 på kontrolbjælken.
Kun Key frames
Når feltet er markeret, vises der udelukkende key frames. Dette medfører en lavere 
opdateringshastighed for billeder, men kræver mindre PC-ydeevne.

1.8.2 Valg af et kamera
Vælg en Divar fra DVR-træet øverst til venstre på skærmen. Dobbeltklik på et nummereret 
kameraikon for at vælge det.

Illustration 1.7 Divar-træ i afspilningsvindue

1.8.3 Tekst (kun Divar Classic)
For at få vist tekst fra en Divar Classic skal den have en ATM/POS-bridge-enhed og tilhørende 
licens installeret.
Sådan vises optagede transaktioner:
1. Klik på et billedfelt for at vælge et bestemt kamera.

2. Klik på tekstikonet .
– Tekstfremviservinduet åbnes.
– Dataene tilknyttet det valgte kamera vises i fremvisningsvinduet.
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1.9 Brug af afspilningsfunktioner
Afspil

Klik på Afspil  for at afspille videooptagelser fremad i afspilningsvinduet:
– Afspilningshastigheden afhænger skydebarens indstilling for hastighed.
– Nogle billeder kan blive sprunget over afhængigt af forbindelsens båndbredde og 

afspilningshastigheden.

Baglæns afspilning

Klik på Afspil Baglæns  for at afspille videooptagelser bagud i afspilningsvinduet:
– Afspilningshastigheden afhænger skydebarens indstilling for hastighed.
– Nogle billeder kan blive sprunget over afhængigt af forbindelsens båndbredde og 

afspilningshastigheden.

Afspilningshastighed
Skydebaren styrer hastigheden for kontinuerlig afspilning bagud og fremad.

Stillbillede

Klik på Stillbillede  for at fryse billedet:
– Det sidst hentede billede vises som stillbillede i afspilningsvinduet.

Trin Frem
Trinikonet er kun aktivt i stillbilledtilstand.

1. Klik på Trin Frem  for at gå ét billede frem.
2. Hold knappen nede for at fortsætte trinvis afspilning.

Trin Tilbage
Trinikonet er kun aktivt i stillbilledtilstand.

1. Klik på Trin Tilbage  for at gå ét billede tilbage.
2. Hold knappen nede for at fortsætte trinvis afspilning.

1.9.1 Optagelse af et stillbillede
Stillbilleder kan optages fra et kamera og gemmes på en PC's harddisk i bitmap-format.
Sådan gemmes et billede fra det aktive billedfelt på PC-harddisken:

1. Klik på snapshot-ikonet .
– Pop-up-vinduet Snapshot åbnes.

2. Du kan ændre standardplaceringen for lagrede billeder ved at henvise til en ny placering i 
PC-filsystemet.

3. Skriv et nyt navn på filen for at ændre filnavnet.
4. Klik på Gem.
Afhængigt af optagelsesindstillingerne har snapshottet den samme opløsning som 
videobilledet. Under billedet vises ægthedsoplysninger.

1.10 Fanebladet Oversigt
Fanebladet Oversigt indeholder en grafisk fremstilling af den video, der er optaget på Divar-
enheden. Afspil denne video, eller vælg et videoklip for at kontrollere ægtheden eller arkivere, 
eksportere, slette eller beskytte optagelsen.
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Illustration 1.8 Vinduet Afspilning - Fanebladet Oversigt til Divar Classic

Brug af fanebladet Oversigt

Tidligste og seneste optagelsestidspunkter
– I feltet Tidligste vises dato og klokkeslæt for den ældste optagelse på disken.
– I feltet Seneste vises dato og klokkeslæt for den nyeste (seneste) optagelse på disken.

Dato og klokkeslæt for valgt billedområde
Indholdet af felterne Fra og Til angiver den tidsmæssige position for den lodrette tynde start- 
og slutstreg i tidslinjevisningen.

Tidslinjeskala
Juster tidslinjen ved at vælge en af følgende tidsskalaer:
– 15 minutter, 1 time, 1 dag, 1 uge, 1 måned, Alle.
Alle viser alle optagelser fra den tidligste til den seneste.
Vælg et kortere tidsrum for at afgrænse en mindre del af tidslinjen.

Tidslinjevisning
Tidslinjen viser indledningsvis alle kameraoptagelserne i Divar-enheden. Kameralinjen viser 
optagelsesperioderne og de registrerede alarmer og hændelser. Farverne på kameralinjerne 
har følgende betydning:
– Halvgennemsigtig: der er ingen optagelser
– Blå: kamerabillederne er optaget
– Gul: en bevægelseshændelse er udløst
– Sort: der er forekommet tab af videosignal
– Rød: der er opstået en ekstern alarmhændelse
– Sortskraveret: beskyttede optagelser
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Hvis der er optrådt mere end én hændelse, vises de med følgende prioritet:
– Registrering af tab af videosignal
– Eksterne alarmhændelser
– Bevægelseshændelser
– Optagelser
– Ingen optagelser

Dato/klokkeslæt-akse
På den øverste del af dato/klokkeslæt-aksen vises datomarkeringerne, på den nederste del 
vises klokkeslætsmarkeringerne.

Valg af optagelser
1. Klik et sted på tidslinjen for at placere en tynd streg.
2. Vælg en anden tidsskala, hvis du vil fokusere på en større eller mindre del i forhold til 

denne position.
3. Træk den tynde streg for at vælge et interval.

– I afspilningsvinduet vises et stillbillede fra det valgte kamera på den tynde stregs 
position.

– Valgte areal er nedtonet.
4. Brug afspilningsfunktionerne til at starte afspilning af valget.
Det præcise tidspunkt for de tynde streger vises i felterne Fra og Til.

Brugt diskplads (kun Divar Classic)
En bar, der viser pladsforbrug, angiver i procenter, hvor meget plads der er brugt i Divar-
enheden. Mørkeblå angiver den samlede brugte plads i procenter. Lyseblå angiver den del, 
der er beskyttet mod overskrivning. I lineær optagelsestilstand ændres baren til rød, hvis 
diskbrugen er over den grænse der er sat for fuld disk, i konfigurationen. Klik på 

informationsknappen  ved siden af baren, der angiver pladsforbrug, for at få detaljerede 
oplysninger om enheden.

1.11 Fanebladet Søg
På fanebladet Søg i afspilningsvinduet kan du definere et filter til søgning efter hændelser. På 
listen med søgeresultater kan du vælge optaget video, der skal afspilles.
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Illustration 1.9 Vinduet Afspilning - fanebladet Søg

Søgning efter hændelse

Ældste og nyeste optagelsestidspunkter
– I feltet Tidligste vises dato og klokkeslæt for den ældste optagelse på disken.
– I feltet Seneste vises dato og klokkeslæt for den nyeste (seneste) optagelse på disken.

Indstilling af søgeperioden
Indtast dato og klokkeslæt i felterne Fra og Til for at definere den periode, der skal søges i:

– I feltet Til vises som standard dato og klokkeslæt for den seneste (nyeste) optagelse 
og i feltet Fra den tidligste (ældste) optagelse.

Gå til funktion
Indsæt en dato og et klokkeslæt i feltet Fra, og klik derefter på en afspilningsfunktion. 
Afspilning starter med den dato og det klokkeslæt, du har angivet.

Kameravalg
Klik på en kameravalgboks for at sætte et flueben under de kameraer, der skal medtages i 

søgningen. Klik på  for at vælge alle eller ingen.

Hændelsesfilter
Angiv den type hændelse, der skal søges efter.
Ingen: Der søges i al optaget video for de valgte kameraer inden for den definerede periode 
(inklusive alarm- og bevægelseshændelser).
Alarmhændelser: Der søges i al optaget alarmvideo for de valgte kameraer inden for den 
definerede periode.
Alarm- og bevægelseshændelser: Der søges i al optaget video af alarm- og 
bevægelseshændelser for de valgte kameraer inden for den definerede periode.
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Bevægelseshændelser: Der søges i al optaget video af bevægelseshændelser for de valgte 
kameraer inden for den definerede periode.

Start søgning
Klik på Start søgning for at starte søgningen.

Søgeresultater
Når søgningen er udført, vises en liste med de videooptagelser, der opfylder filterkriterierne. 
De seneste hændelsesoptagelser vises øverst på listen og de tidligste nederst.
1. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter kolonneemnet. Klik en gang til, hvis 

listen skal sorteres i omvendt rækkefølge.
2. Brug rullepanelet til at gennemse hele listen.
3. Klik på en indgang på listen for at vælge den.

– Den valgte hændelse vises i afspilningsvinduet.
4. Brug afspilningsfunktionerne til at justere afspilningshastigheden og -retningen.

1.12 Fanebladet Smart bevægelsessøgning (kun Divar Classic)
Opret et søgefilter til søgning efter bevægelse i bestemte områder af et kamerabillede i 
fanebladet Smart bevægelse/Søgning. Vælg de zoner, hvor du vil detektere bevægelse, ved at 
klikke i billedgitteret i fanebladet Smart bevægelse/Område. Ud fra søgeresultaterne kan du 
vælge optaget video, der skal afspilles, på listen med søgeresultater.

Illustration 1.10 Vinduet Afspilning - fanebladet Smart bevægelsessøgning

Smart bevægelsessøgning

Ældste og nyeste optagelsestidspunkter
– I feltet Tidligste vises dato og klokkeslæt for den ældste optagelse på disken.
– I feltet Seneste vises dato og klokkeslæt for den nyeste (seneste) optagelse på disken.
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Indstilling af søgeperioden
Indtast dato og klokkeslæt i felterne Fra og Til for at definere den periode, der skal søges i:

– I feltet Til vises som standard dato og klokkeslæt for den seneste (nyeste) optagelse 
og i feltet Fra den tidligste (ældste) optagelse.

Gå til funktion

Indsæt en dato og et klokkeslæt i feltet Fra, og klik derefter på ikonet . Afspilning starter 

med den dato og det klokkeslæt, du har angivet. Alternativt kan du klikke på ikonet  for at 
starte afspilningen med det Til-klokkeslæt, du har angivet.

Kameravalg
Klik på en kameravalgboks for at sætte et flueben under de kameraer, der skal medtages i 

søgningen. Klik på  for at vælge alle eller ingen.

Søgeretning
Vælg Frem for at søge fra starttidspunkt til sluttidspunkt eller Tilbage for at søge fra 
sluttidspunkt til starttidspunkt.

Følsomhed
Juster skydebaren for Følsomhed for at indstille, hvor meget bevægelse der detekteres. Den 
højeste værdi detekterer selv den mindste bevægelse.

Smart bevægelse/Område
Vælg enten Tilføj, Fjern eller Skift for at finde ud af, hvordan et område på skærmen reagerer, 
når du klikker på det. Vælg evt. alle områder, eller slet alle områder.

Vis gitter
Vælg Vis gitter for at skitsere zoner i billedet.

Start søgning
Klik på Start søgning for at starte søgningen.

Søgeresultater
Når søgningen er udført, vises en liste med de videooptagelser, der opfylder filterkriterierne. 
De seneste hændelsesoptagelser vises øverst på listen og de tidligste nederst.
1. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter kolonneemnet. Klik en gang til, hvis 

listen skal sorteres i omvendt rækkefølge.
2. Brug rullepanelet til at gennemse hele listen.
3. Klik på en indgang på listen for at vælge den.

– Den valgte hændelse vises i afspilningsvinduet.
4. Brug afspilningsfunktionerne til at justere afspilningshastigheden og -retningen.

1.13 Fanebladet Tekst (kun Divar Classic)
På fanebladet Tekst i afspilningsvinduet kan du oprette et søgefilter til søgning efter 
optagelser ud fra en tekststreng. Divar skal være tilsluttet via en ATM/POS-bridge-enhed og 
indstillet til at optage tekstdata. Ud fra søgeresultaterne kan du vælge optaget video, der skal 
afspilles, på listen med søgeresultater.
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Illustration 1.11 Vinduet Afspilning - Fanebladet Tekst

Søgning efter tekst

Ældste og nyeste optagelsestidspunkter
– I feltet Tidligste vises dato og klokkeslæt for den ældste optagelse på disken.
– I feltet Seneste vises dato og klokkeslæt for den nyeste (seneste) optagelse på disken.

Indstilling af søgeperioden
Indtast dato og klokkeslæt i felterne Fra og Til for at definere den periode, der skal søges i:

– I feltet Til vises som standard dato og klokkeslæt for den seneste (nyeste) optagelse 
og i feltet Fra den tidligste (ældste) optagelse.

Gå til funktion
Indsæt en dato og et klokkeslæt i feltet Fra, og klik derefter på en afspilningsfunktion — 
afspilning starter med den dato og det klokkeslæt, du har angivet.

Kameravalg
Klik på en kameravalgboks for at sætte et flueben under de kameraer, der skal medtages i 

søgningen. Klik på  for at vælge alle eller ingen.

Datasøgning med fritekst
Indtast tekststrengen til søgning (det kan f.eks. være et navn eller et kreditkortnummer).

Søg med forskel på store og små bogstaver
Vælg til en søgning med store og små bogstaver.

Søgeresultater
Når søgningen er udført, vises en liste med de videooptagelser, der opfylder filterkriterierne. 
De seneste hændelsesoptagelser vises øverst på listen og de tidligste nederst.
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1. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter kolonneemnet. Klik en gang til, hvis 
listen skal sorteres i omvendt rækkefølge.

2. Brug rullepanelet til at gennemse hele listen.
3. Klik på en indgang på listen for at vælge den.

– Den valgte hændelse vises i afspilningsvinduet.
4. Brug afspilningsfunktionerne til at justere afspilningshastigheden og -retningen.

1.14 Fanebladet Beskyttet (kun Divar Classic)
Fanebladet Beskyttet i afspilningsvinduet giver et overblik over de beskyttede optagelser på 
Divar. Vælg beskyttet video, der skal afspilles, eller fjern beskyttelse, kontroller ægthed, gem 
eller eksporter beskyttede optagelser.

Illustration 1.12 Vinduet Afspilning - Fanebladet Beskyttet

Håndtering af beskyttet video

Ældste og nyeste optagelsestidspunkter
– I feltet Tidligste vises dato og klokkeslæt for den ældste optagelse på disken.
– I feltet Seneste vises dato og klokkeslæt for den nyeste (seneste) optagelse på disken.

Brugt diskplads
En bar, der viser pladsforbrug, angiver i procenter, hvor meget plads der er brugt i Divar-
enheden. Mørkeblå angiver den samlede brugte plads i procenter. Lyseblå angiver den del, 
der er beskyttet mod overskrivning. Baren ændres til rød, hvis diskbrugen er over den tærskel 
for fuld disk, der er angivet i konfigurationen.
Klik på spørgsmålstegnsikonet ved siden af baren, der angiver pladsforbrug, for at få 
detaljerede oplysninger om enheden.
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Indstilling af søgeperioden
Indtast dato og klokkeslæt i felterne Fra og Til for at definere den periode, der skal søges i:

– I feltet Til vises som standard dato og klokkeslæt for den seneste (nyeste) optagelse 
og i feltet Fra den tidligste (ældste) optagelse.

Søgning efter beskyttede optagelser

Start søgning
Klik på Start søgning for at starte søgningen.

Søgeresultater
Når søgningen er udført, vises en liste med de videooptagelser, der opfylder filterkriterierne. 
De seneste hændelsesoptagelser vises øverst på listen og de tidligste nederst:
1. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter kolonneemnet. Klik en gang til, hvis 

listen skal sorteres i omvendt rækkefølge.
2. Brug rullepanelet til at gennemse hele listen.
3. Klik på en indgang på listen for at vælge den.

– Den valgte hændelse vises i afspilningsvinduet.
4. Brug afspilningsfunktionerne til at justere afspilningshastigheden og -retningen.
5. Automatisk beskyttede videoklip på listen angives med Auto!
6. Fjern beskyttelse fjerner beskyttelsen fra de valgte videooptagelser.

1.15 Administration af optagelser

1.15.1 Kontrol af ægthed
1. Vælg en videooptagelse.
2. Klik på Kontroller for at kontrollere den valgte videooptagelses ægthed.

– Den valgte videooptagelses ægthed vises i et oplysningsvindue.

Klik på  på kontrolbaren for at kontrollere enkeltbilleders ægthed. Derved åbnes vinduet 
Ægthedsinformation. I vinduet vises oplysninger om videobilledet i det tilhørende billedfelt på 
det tidspunkt, du klikkede på ikonet.
Klik på OK for at lukke vinduet.

1.15.2 Eksportering af optagelser til en PC-harddisk
Optagelser, der eksporteres til den lokale PC-harddisk, har et særligt Divar-filformat. 
Programmet Archive Player, der skal bruges til at afspille arkivet, kopieres automatisk fra 
Control Center til det sted, hvor arkivet lagres. Det er ikke nødvendigt at installere Archive 
Player separat. Video arkiveres i det oprindelige format og beholder sit ægthedsbevis.
Sådan lagres optagelser fra en valgt periode på en PC-harddisk:
1. Vælg en optagelsesperiode på fanebladet Oversigt, Søg eller Beskyttet.
2. Klik på Eksporter.

– Pop-up-vinduet Eksporter åbnes.
3. Du kan ændre standardplaceringen for lagrede billeder ved at henvise til en ny placering i 

PC-filsystemet.
4. Skriv et nyt navn på filen for at ændre filnavnet.
5. Vælg, hvilke kameraer der skal arkiveres, i det bekræftelsesvindue, som vises.

– Som standard medtages alle kameraer.
6. Indtast nye værdier i felterne Fra og Til, hvis du vil ændre start- og slutdatoen og -

klokkeslættet for valget.
– Arkivfilens omtrentlige størrelse vises. Kontroller, at der er tilstrækkelig plads til at 

lagre filen.
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7. Klik på Eksporter for at starte lagringen af arkivfilen.
Eksportprocessens status vises med en statusbar. Ingen af betjeningsknapperne kan bruges 
under eksportprocessen undtagen Annuller.

1.15.3 Sletning af optagelser
Knappen Slet findes på fanebladet Oversigt.
Den video, der slettes, afhænger af den tynde stregmarkerings position.
1. Klik på knappen Slet, hvis du vil slette alle ubeskyttede optagelser, der er ældre end den 

tynde slutstregs aktuelle position.
2. Bekræft eller annuller sletningen i bekræftelsesvinduet.

1.15.4 Beskyttelse af optagelser (kun Divar Classic)
Klik på knappen Beskyt for at forhindre, at den valgte optagelse i fanebladet Oversigt eller 
Søg slettes eller overskrives:
– Indtast et navn til de beskyttede optagelser i det vindue, som vises.
– Standardnavnet er startdato og -klokkeslæt, f.eks.: 20021114 173125.
– Du kan maksimalt gemme 1000 beskyttede optagelser.
– Når du vælger at beskytte et søgeresultatemne, vises et standard tidsinterval som det 

første. Starttidspunktet er normalt 30 sekunder før hændelsen. Sluttidspunktet er 
normalt 1 minut efter starttidspunktet.

– Diskpladsindikatoren angiver den estimerede procentdel af den beskyttede region på 
disken, efter denne beskyttelsestilstand er fuldført.

1.15.5 Beskyttelse af optagelser fjernet (kun Divar Classic)
Knappen Fjern beskyttelse findes kun på fanebladet Beskyttet.
1. Vælg noget i listen over beskyttede optagelser.
2. Klik på knappen Fjern beskyttelse for at fjerne beskyttelse fra det valgte emne.
3. Bekræft eller annuller handlingen Fjern beskyttelse i det bekræftelsesvindue, som vises.
Når beskyttelsen på videoen er fjernet, kan den straks overskrives, hvis det er den ældste 
video på disk. Funktionen Fjern beskyttelse er kun tilgængelig for systemadministratoren.
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2 Divar Archive Player

2.1 Kom godt i gang
Med Divar Archive Player kan du på en PC se arkiverede videooptagelser, der er arkiveret via 
Control Center-programmet. Du har også mulighed for at kontrollere den arkiverede 
videooptagelses ægthed.

Systemkrav
Systemplatform: En PC, der kører Windows XP eller Windows Vista.
Følgende PC-krav anbefales:

– Processor: Intel Pentium Dual Core, 3,0 GHz eller tilsvarende
– Hukommelse: 2048 MB
– Ledig plads på harddisk: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller højere
– Videohukommelse: 256 MB
– Netværksinterface: 10/100-BaseT

Bemærk:
For hvert kamera, der vises i Control Center, reserveres der 9 MB video hukommelse. Hvis der 
er utilstrækkelig videohukommelse til en multiskærmvisning, vises der en 
advarselsmeddelelse, og multiskærmen vises ikke.

Installation
Når en video arkiveres, kopieres Archive Player automatisk til samme bibliotek som arkivfilen. 
Det er ikke nødvendigt at installere Archive Player separat. Når du bagefter kopierer arkivfilen 
til en CD eller DVD, skal du sørge for også at kopiere filen ArchivePlayer.exe.
Ved brug af en ekstern CD/DVD-brænder kopieres den software, der kræves for at afspille 
videoen på en PC (Archive Player) til disken, når der oprettes et lokalt arkiv.
Du kan også installere en stand-alone-Archive Player på en PC. Det skaber en henvisning til en 
fil-type, som åbnes med et dobbeltklik.

2.2 Sådan startes programmet
Dobbeltklik på filen ArchivePlayer.exe for at starte programmet.

Sådan åbnes et videoarkiv
Når du starter programmet, vises en liste over tilgængelige arkivfiler. Arkivfiler kan kendes på 
filtypen .dxa i navnet for Divar XF og filtyperne .dvr eller .dva for Divar Classic.

Illustration 2.1 Åbning af en videoarkivfil
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1. Vælg en arkivfil, du vil have vist.
– Hvis filen ikke er på listen, skal du rulle ned på listen eller vælge den rigtige 

placering.
2. Klik på Åbn.
Klik på Annuller eller lukkeknappen for at lukke programmet.

2.3 Præsentation af hovedvinduet
Hovedvinduet vises, når du har valgt en arkivfil. Vinduet består af tre hovedområder: En 
vandret bjælke øverst med knapper til skærmstyring. En lodret sidebjælke med knapper til 
kameravalg og afspilningsstyring. Et videoområde, hvor videoindholdet og en skydebjælke til 
afspilning vises.

Illustration 2.2 Archive Player - hovedvindue

2.3.1 Knappen Åbn
Klik på Åbn  for at åbne et arkiv. Vinduet Åbn Video vises. Vælg en anden arkivfil, og klik på 
Åbn.

2.4 Kameravisninger
Sådan skiftes visningstilstand:

1. Skift skærmvisning ved at klikke på en af kameravisningsikonerne .

– Der kan vælges mellem visningstilstandene: Enkelt , Quad (2x2) , 3x3 , 4x4 

 og fuld skærm .
2. Træk i skydebaren for zoom for at ændre zoomfaktoren.
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Når du har valgt zoom, kan du zoome ind ved at venstreklikke på billedfeltet og zoome ud ved 
at højreklikke. Klik, hold nede og træk i et billedfeltet for at flytte billedet rundt.

2.5 Tekstknap (kun Divar Classic)
Sådan får du vist tekst, der blev arkiveret med en Divar Classic tilsluttet til en ATM/POS-
bridge:

1. Klik på tekstikonet .
– Tekstfremviservinduet åbnes.
– Dataene, der er tilknyttet det valgte kamera, vises.

2.6 Visning af billeder

2.6.1 Tilknytning af billedfelter
Et billedfelt er et enkelt kameras billede i en multiskærmvisning.
Sådan knyttes et kamera til et billedfelt:
1. Klik på et billedfelt

– det valgte billedfelt har en gul ramme.
2.  Dobbeltklik på et kamera fra listen.
Sådan ophæves tilknytningen af et billedfelt:

– Klik på lukkeknappen på billedfeltet.

2.7 Brug af afspilningsfunktioner

Illustration 2.3 Afspilningsfunktioner

Afspil

Klik på Afspilning  for at afspille optaget video fremad i afspilningsvinduet:
– Afspilningshastigheden afhænger af indstillingen af skydebaren for hastighed 

.
– Nogle billeder kan blive sprunget over afhængigt af PC'ens ressourcer og den valgte 

afspilningshastighed.

Baglæns afspilning

Klik på Afspil baglæns  for at afspille optaget video bagud i afspilningsvinduet:
– Afspilningshastigheden afhænger af indstillingen af skydebaren for hastighed 

.
– Nogle billeder kan blive sprunget over afhængigt af PC'ens ressourcer og den valgte 

afspilningshastighed.

Afspilningshastighed
Skyderen styrer hastigheden for kontinuerlig afspilning fremad og bagud.

Stillbillede

Klik på Stillbillede  for at sætte afspilning på pause.
– Det sidste billede vises som stillbillede i afspilningsvinduet.
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Trin Frem
Trinfunktionen er kun aktiv i stillbilledtilstand.

1. Klik på Trin Frem  for at gå ét billede frem.
2. Hold knappen nede for at fortsætte med at gå trinvist frem med op til 3 billeder i 

sekundet.

Trin Tilbage
Trinfunktionen er kun aktiv i stillbilledtilstand.

1. Klik på Trin Tilbage  for at gå ét billede tilbage.
2. Hold knappen nede for at fortsætte med at gå trinvist frem med op til 3 billeder i 

sekundet.

2.7.1 Optagelse af et stillbillede
Stillbilleder kan optages fra et kameras fuldskærmsvisning og gemmes på en PC's harddisk i 
bitmap-format.
Sådan gemmes et billede fra det aktive billedfelt på PC-harddisken:

1. Klik på Optag .
– Pop-up-vinduet Snapshot åbnes.

2. Du kan ændre standardplaceringen for lagrede billeder ved at henvise til en ny placering i 
PC-filsystemet.

3. Skriv et nyt navn på filen for at ændre filnavnet.
4. Klik på Gem.
Under billedet vises ægthedsoplysninger.

2.8 Søgning efter billede

1. Indsæt en dato og et klokkeslæt.
2. Klik på Start.

– Afspilningen starter på det angivne klokkeslæt og dato.

2.9 Videoskydebar
Videoskydebaren viser den relative afspilningstid inden for videointervallet og gør det muligt 
at justere.

2.10 Kontrol af ægthed
1. Klik på Kontroller for at kontrollere arkivets ægthed:

– Der kan blive vist en statusbar, hvis kontrollen tager lidt tid.
– Arkivets ægthed vises i et oplysningsvindue.

Kontrol af enkeltbilleder
Du kan kontrollere enkeltbilleders ægthed ved at sætte afspilning på pause og derefter klikke 

på informationsikonet . Derved åbnes vinduet Ægthedsinformation. I vinduet vises 
oplysninger om det videobillede, der blev vist i billedfeltet på det tidspunkt, du klikkede på 
det.
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2.11 Knappen Hjælp

Du kan når som helst få hjælp ved at klikke på Hjælp . Der vises et pop-up-vindue med 
hjælp.

2.12 Knappen Afslut

Klik på Afslut  for at afslutte brugen af Archive Player.
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