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1 Voorwoord
Deze documentatie is bedoeld voor personen die VIDOS 
installeren, beheren of gebruiken. Kennis van videotechnologie 
en netwerken is een vereiste.

Conventies
Betekenis van het veiligheidssymbool:

Termen die u ook in het programma aantreft, bijvoorbeeld 
menuopties of opdrachten, zijn vetgedrukt.

LET OP! 
Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Wanneer deze situatie niet voorkomen wordt, kan dit ertoe 
leiden dat eigendommen of apparatuur worden beschadigd.
Voorzorgsmaatregelen zijn nodig om te helpen voorkomen dat 
gegevens verloren gaan of het systeem beschadigd raakt.

AANWIJZING!
Dit symbool verwijst naar informatie of bedrijfsbeleid dat direct 
of indirect de veiligheid van het personeel of eigendommen 
betreft.
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2 Inleiding
Videogegevens worden op verschillende plaatsen opgenomen 
en in digitale gegevens omgezet. Video- en audiogegevens 
kunnen bestaan in de vorm van digitale opnamen. Via een lokaal 
TCP/IP-netwerk heeft de gebruiker overal toegang tot deze 
videogegevens.
Met VIDOS zijn al deze gegevens beschikbaar op een centrale 
locatie: de monitor van de pc.
Het programma VIDOS biedt het volgende:
– opname en weergave van digitale video- en audiogegevens
– gebruikersspecifieke weergave met bijbehorende 

toegangsopties
– maken van virtuele cameratours.
– bewaking op basis van interactieve plattegronden
– uitgebreid, gecentraliseerd alarmbeheer

2.1 Installatie
VIDOS is onderdeel van het softwarepakket VIDOS Pro Suite.  
VIDOS kan op een pc worden geïnstalleerd als een standalone-
programma. VIDOS kan tevens worden geïnstalleerd als een 
client die in combinatie met VIDOS Server of VRM Server werkt.
Op de programma-cd staan demoversies van alle componenten 
in VIDOS Pro Suite. Lees de Beknopte installatiehandleiding 
voor meer informatie hierover.
De volgende programma's en componenten worden 
geïnstalleerd door het VIDOS-installatiepakket:
– VIDOS (as client of stand-alone)
– Configuration Manager
– Archive Player
De licentie bepaalt of VIDOS als standalone-programma op een 
pc werkt of als client in combinatie met een server. Als u over 
de vereiste licenties beschikt, kunt u te allen tijde schakelen 
tussen deze twee modi.
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2.1.1 Voorwaarden
In deze documentatie wordt ervan uitgegaan dat een geschikt 
CCTV-systeem is geïnstalleerd en gereed is voor gebruik, de 
installatie van camera's en randapparatuur en de configuratie 
van het netwerk is uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, 
en met systeemeisen zoals weersbestendigheid, maatregelen 
tegen vandalisme en zelfstandige voeding al is rekening 
gehouden bij de planning van het project.

2.1.2 Systeemvereisten
Om programma's van de VIDOS Pro Suite cd te installeren, 
moet aan de volgende eisen worden voldaan:

Lees de desbetreffende documentatie voor meer informatie 
over de vereisten voor elk afzonderlijk programma.

Opmerking:
Installeer geen van de VIDOS Pro Suite programma's op een pc 
waarop VIDOS-NVR, VIDOS Server of VRM Server is 
geïnstalleerd.

Besturingssysteem Windows XP Home/Windows XP 
Professional, Windows Vista, Windows 
Server 2003/2008 voor VRM Server

CPU Minimaal Pentium IV, 3.0 GHz

RAM Minimum 256 MB

Grafische kaart NVIDIA GeForce 6600NVIDIA Quadro FX 
1400ATI RADEON X600/X800 of beter

Netwerkadapter 100 MBit

Geluidskaart Aanbevolen

Software DirectX 9.0c

Vrije ruimte op de 
vaste schijf:
(voor installatie)

Afhankelijk van de geïnstalleerde 
programma's

CD/DVD-brander voor exporteren naar 
CD/DVD
(Archive Player)
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Normaal gesproken wordt slechts één installatiepakket per pc 
geïnstalleerd.

2.2 Documentatie
In deze documentatie wordt het volgende beschreven:
– installatie en beheer van VIDOS
– gebruik van het geconfigureerde programma door 

personeel zonder beheerdersrechten

2.2.1 Aanvullende documentatie
Na het installeren van VIDOS, is deze documentatie ook voor u 
beschikbaar als online-Help in het programma. U treft ook 
aanvullende PDF-documentatie aan op de product-cd.
Afhankelijk van de configuratie van uw VIDOS systeem is ook de 
volgende aanvullende documentatie van belang:

Configuration Manager Dit configuratieprogramma is 
onderdeel van elke VIDOS 
installatie.

Archive Player
VRM Server
VIDOS Monitor Wall
VIDOS IntuiKey
Viewer

U dient voor deze componenten van 
VIDOS Pro Suite licenties aan te 
schaffen naargelang uw wensen. 
Voor elk programma is er aparte 
documentatie.

Documentatie voor de 
camera

De fabrikant biedt voor elke camera 
aparte documentatie aan.

VideoJet, VIP etc.
NVR

Bosch biedt voor elk apparaat 
aparte documentatie aan. In deze 
documenten worden 
standaardinstellingen van de 
apparaten toegelicht.
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2.3 Weergave van instructies
Alle instructies zijn op dezelfde manier geformuleerd, waardoor 
ze eenvoudig zijn te herkennen. De uniforme lay-out en manier 
van beschrijven verhogen de duidelijkheid.
Aan het begin van elke instructie staat een tabel met de 
volgende basisinformatie voor het beantwoorden van de 
volgende vragen:
– Wat voor soort taak is het?
– Wie voert de taak uit of voor wie is de beschrijving relevant 

(zie Paragraaf 2.4 Gebruikerstype)?
– Welk proces wordt beschreven?
– Wat zijn de voorwaarden voor de uitvoering?
Hierop volgt een genummerde lijst met de uit te voeren stappen 
in de juiste volgorde. Elke procesbeschrijving wordt afgesloten 
met een uitspraak over het resultaat.

2.4 Gebruikerstype
Het VIDOS programma wordt gebruikt door een groot aantal 
personen met zeer uiteenlopende verantwoordelijkheden. Niet 
elke taak en instructie is voor elke gebruiker relevant. Daarom 
wordt in deze documentatie onderscheid gemaakt tussen vier 
typen gebruikers, die elk een eigen kleurcodering hebben.
Opmerking:
Dezelfde persoon kan de rol van meer dan één type gebruiker 
vervullen. Met uitzondering van de beheerder zijn de hier 
weergegeven typen gebruikers niet vooraf gedefinieerd in het 
programma.
Elke taak is gerelateerd aan een type gebruiker.

De verantwoordelijkheden van deze rol omvatten:
– systeeminstellingen en integratie van apparaten
– werkruimten en plattegronden maken
– configureren van alarmtriggers en definiëren van de acties 

die in geval van een alarm moeten worden uitgevoerd

Beheerder
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– definiëren van virtuele cameratours (salvo's) en 
cameraposities

– gebruikersbeheer (wachtwoorden en toegangsrechten)
– licentiebeheer
– back-ups maken van gegevens
Informatie treft u aan in Paragraaf 4 Beheer, in 
Paragraaf 6 Opnamen en afzonderlijke beelden en in 
Paragraaf 11 FAQ – veel gestelde vragen. 

De taken van deze personen zijn:
– live bekijken van videogegevens (bewaking)
– selecteren van verschillende weergaven
– reageren op alarmen
– maken van momentopnamen en starten van opnamen
Opmerking:
In deze documentatie wordt verwezen naar 
beveiligingspersoneel omdat bewakingsfuncties normaal 
gesproken door deze personen worden uitgevoerd. Vanwege de 
vele opties voor het gebruik van digitale videotechnologie 
kunnen echter ook andere groepen personen aan dit type 
gebruiker worden toegewezen (zoals verplegend personeel en 
artsen, verkeersleiders, productiemedewerkers etc.). In het 
algemeen geldt dit voor personen die werken met geleverde 
beelden van VIDOS .
Informatie treft u aan in Paragraaf 5 Bewaking, in 
Paragraaf 6 Opnamen en afzonderlijke beelden en in 
Paragraaf 11 FAQ – veel gestelde vragen.

De taken van deze personen zijn:
– bekijken van opgeslagen opnamen om bewijs vast te 

leggen, personen of objecten te identificeren na een 
gebeurtenis, personeel te ondersteunen etc.

Beveiligingspersoneel

Personen die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst en het 
analyseren van de gegevens 
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– back-ups maken van opnamen
– analyseren van gebeurtenissen
Informatie treft u aan in Paragraaf 6 Opnamen en afzonderlijke 
beelden; de toegang tot in het logboek geregistreerde gegevens 
wordt besproken in Paragraaf 7 Systeemonderhoud.

De taken van deze personen zijn:
– zorgdragen voor de juiste werking van het systeem 
– problemen oplossen, voornamelijk met hardware- en 

softwareconfiguraties
Meer informatie over het oplossen van problemen en toegang 
tot in het logboek geregistreerde gegevens treft u aan in 
Paragraaf 7 Systeemonderhoud en 
Paragraaf 7 Systeemonderhoud.

Technici
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3 Referentie
Dit hoofdstuk dient als referentiegids. Het leert de gebruiker 
omgaan met de gebruikersinterface van het programma.

3.1 Werkruimten
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1 Werkbalk Beheer

2 Venster Apparaatbron

3 Overzichtvenster: registratiesysteem / camera's

4 Werkbalk Weergaven

5 Softwaremonitorvenster

6 Werkruimten: monitorvensters en plattegronden 
worden hier weergegeven.

7 Venster Alarm-stack
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3.2 Menuopties in het hoofdvenster

Bestand

Gebruiker wijzigen De huidige gebruiker wordt 
afgemeld en een volgende 
gebruiker wordt aangemeld (zie 
Paragraaf 4.12.7 Gebruikers 
wijzigen).

Afmelden De gebruiker kan door u worden 
afgemeld of het programma kan 
worden afgesloten.

Scherm vergrendelen Blokkeert het scherm tegen verdere 
invoer.
Opmerking:
Om het scherm te deblokkeren, 
drukt u op ESC en typt u het 
wachtwoord in.

Plattegronden 
exporteren...

Plattegronden kunnen door u 
worden geëxporteerd.

Afsluiten VIDOS afsluiten.

Weergeven

Modus Volledig-scherm
(F11)

De schermweergave schakelt naar 
de volledig-schermmodus. Druk op 
ESC om de volledig-schermmodus 
af te sluiten (zie 
Paragraaf 5.4 Volledige 
schermweergave).

Momentopnames... Opent een venster met een 
overzicht van de huidige 
momentopnamen (zie 
Paragraaf 6.1 Opnamen).

LogViewer... Opent een venster om 
logboekberichten weer te geven 
(zie Paragraaf 7.1 Opslaan in 
logboek).
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Vernieuwen
(F5)

Werkt de informatie op het scherm 
bij.
Alle videoverbindingen worden 
verbroken en opnieuw tot stand 
gebracht.

Koppelvensters Toont of verbergt vensters die op 
het schem in een dok kunnen 
worden geplaatst 
(zieParagraaf 3.3 Werkbalken en 
koppelvensters).

Systeem

Configuratie... Toont de configuratie (zie 
Paragraaf 3.5.3 Venster 
Configuratie).

Configuration 
Manager...

Start Configuration Manager. Dit 
programma wordt apart beschreven 
in de documentatie.

Opnamen

Archive Player... Start Archive Player.
Zie voor meer informatie de aparte 
documentatie voor Archive Player.

Venster
(Dit menu verwijst naar monitorvensters en plattegronden)

Nieuwe monitor 
aanmaken

Maakt een nieuw 
softwaremonitorvenster in de 
werkruimte (zie Paragraaf 5.2.2 Een 
bestaand softwaremonitorvenster op 
een camera aansluiten).
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Nieuwe monitorarray 
aanmaken

Maakt een nieuwe monitorindeling 
in de werkruimte (zie 
Paragraaf 5.2.2 Een bestaand 
softwaremonitorvenster op een 
camera aansluiten).
Er wordt een dialoogvenster 
weergegeven met het verzoek de 
afmetingen (rijen en kolommen) 
van de monitorindeling te 
specificeren. Een nieuwe 
monitorindeling wordt opgeslagen 
als plattegrond (zie 
Paragraaf 4.5 Plattegronden).

Trapsgewijs Alle open monitorvensters en 
plattegronden worden elkaar 
overlappend en trapsgewijs 
weergegeven.

Naast elkaar Alle open monitorvensters en 
plattegronden worden naast elkaar 
weergegeven.

<momenteel geopende 
monitorvensters>

Alle geopende monitorvensters 
worden in een lijst weergegeven; 
een venster kan worden 
geactiveerd door op het 
bijbehorende item in de lijst te 
klikken.

Help

Online Help... Geeft de online-Help weer.

Info over... Er wordt informatie over de 
aangemelde gebruiker, 
serververbinding (indien van 
toepassing) en de softwareversie 
weergegeven.
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3.3 Werkbalken en koppelvensters
De gebruikersinterface van VIDOS bestaat uit vensters die in 
een dok kunnen worden geplaatst en uit werkbalken. 
Koppelvensters en werkbalken kunnen naar wens worden 
gerangschikt.
Met de menuoptie Weergeven > Koppelvensters kunnen deze 
vensters en werkbalken worden verborgen of weergegeven. Als 
alle koppelvensters zijn gesloten, blijven de monitorvensters en 
plattegronden zichtbaar in de interface.

Alarm-stack Venster dat alle alarmen toont die in de 
alarm-stack voor afspelen zijn 
geconfigureerd (zie 
Paragraaf 4.10 Alarmbeheer).

Apparaatbron Via dit venster hebt u snel een overzicht van 
de bronnen die vanaf een met het actieve 
monitorvenster verbonden videozender 
beschikbaar zijn. De gegevens in dit venster 
dienen alleen ter informatie en kunnen hier 
niet worden gewijzigd (zie 
Paragraaf 3.3.4 Venster Apparaatbron).
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Overzicht Dit venster heeft twee tabbladen:
Tabblad Systeem
De boomstructuur (systeemstructuur) 
omvat:
– alle apparaten (zie 

Paragraaf 4.4 Apparaten configureren 
via het dialoogvenster Eigenschappen)

– werkruimten (zie 
Paragraaf 4.6 Werkruimten)

– plattegronden (zie 
Paragraaf 4.5 Plattegronden)

– locaties (zie Paragraaf 4.7 Locaties).
Tabblad Camera’s
Verbonden camera's worden weergegeven 
door voorbeeldbeelden van de locatie als 
de voorbeeldfunctie wordt ondersteund 
door de encoder (zie Paragraaf Tabblad 
Camera’s).

Beheer Werkbalk met verschillende knoppen (zie 
Paragraaf 3.3.1 Werkbalk Beheer (in het 
hoofdvenster)).

Weergaven Werkbalk met verschillende weergaven (zie 
Paragraaf 3.3.2 Werkbalk Weergaven (in het 
hoofdvenster)).
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3.3.1 Werkbalk Beheer (in het hoofdvenster)
Afsluiten
VIDOS afsluiten.

Gebruiker wijzigen
De huidige gebruiker wordt afgemeld en een volgende 
gebruiker wordt aangemeld (zie 
Paragraaf 4.12.7 Gebruikers wijzigen).

Configuratie
Toont de configuratie (zie Paragraaf 3.5.3 Venster 
Configuratie).

Archive Player
Start Archive Player.
Zie voor meer informatie de aparte documentatie voor 
Archive Player.

Momentopnames
Opent een venster met een overzicht van de huidige 
momentopnamen (zie Paragraaf 6.1 Opnamen).

LogViewer
Opent een venster om logboekberichten weer te geven 
(zie Paragraaf 7.1 Opslaan in logboek).

Configuration Manager
Start Configuration Manager.
Dit programma wordt apart beschreven in de 
documentatie.

Modus Volledig-scherm
De schermweergave schakelt naar de volledig-
schermmodus. Druk op ESC om de volledig-
schermmodus af te sluiten.
(zie Paragraaf 5.4 Volledige schermweergave).
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3.3.2 Werkbalk Weergaven (in het hoofdvenster)

3.3.3 Venster Overzicht
Het koppelvenster Overzicht heeft twee tabbladen die 
verschillende middelen voor toegang tot het systeem 
ondersteunen.
Tabblad Systeem

Weergave 1x1
Er wordt één monitorvenster in de werkruimte 
geopend.

Weergave 2x2
Er wordt een 2 x 2-indeling van vier monitorvensters in 
de werkruimte geopend.

Weergave 3x3
Er wordt een 3 x 3-indeling van negen monitorvensters 
in de werkruimte geopend.

Aangepaste weergave
Toont de weergave die als startwerkruimte voor de 
aangemelde gebruiker is toegewezen.

Systeemstructuur
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De systeemstructuur is de weergave van het gehele VIDOS-
systeem in een knooppunt- of boomstructuur aan de linkerkant 
van het scherm.
Alle elementen worden in een lijst weergegeven onder de 
knooppunten van de twee hoofditems. - Bronnen en Locaties.
Via de systeemstructuur hebt u direct toegang tot elementen 
van VIDOS (zoals werkruimten, camera's, relais en 
plattegronden). U kunt bijvoorbeeld de eigenschappen van 
elementen bewerken, tussen relais schakelen en afzonderlijke 
elementen op locaties organiseren door middel van slepen en 
neerzetten.
Om de folderstructuur uit te breiden:
1. klikt u op het plusteken naast Apparaten om de subitems 

weer te geven.
Alle apparaten die aan het systeem zijn toegevoegd, 
worden weergegeven in de map Apparaten.

2. Klik op het plusteken naast een apparaat om de subitems 
voor dit apparaat weer te geven.

Het systeem stelt diverse bronnen beschikbaar. De status 
hiervan kan tijdens bedrijf worden gewijzigd.
Algemeen overzicht:

 Apparaten
(VideoJet, NVR etc.)

In webbrowser 
weergeven

De webbrowser wordt geopend en 
geeft het apparaat weer.

Eigenschappen Paragraaf 4.4 Apparaten 
configureren via het dialoogvenster 
Eigenschappen

 Camera
Alle beschikbare camera's worden weergegeven.

Verbinding maken met 
lokale monitor

Paragraaf 5.2.1 Een camera op een 
softwaremonitorvenster aansluiten
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Archive Player Start Archive Player

Eigenschappen Paragraaf 4.4 Apparaten 
configureren via het dialoogvenster 
Eigenschappen

  Videostream
(MPEG-2, MPEG-4, H.264, JPEG)
Afhankelijk van het type apparaat en de configuratie kunnen er 
verscheidene datastreams per video-ingang (Dual Streaming) 
beschikbaar zijn.

Verbinding maken met 
lokale monitor

Paragraaf 5.2.1 Een camera op een 
softwaremonitorvenster aansluiten

Eigenschappen Paragraaf 4.4 Apparaten 
configureren via het dialoogvenster 
Eigenschappen

 Monitors
Hardwaremonitorvenster of
VIDOS Monitor Wall

Openen Paragraaf 4.5 Plattegronden

Eigenschappen Paragraaf 4.4 Apparaten 
configureren via het dialoogvenster 
Eigenschappen

 Alarmingang

Eigenschappen Paragraaf 4.4 Apparaten 
configureren via het dialoogvenster 
Eigenschappen

 Relais
Het relais wordt geconfigureerd vanuit de 
webbrowserweergave of met het programma Configuration 
Manager.
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Tabblad Camera’s
Via het tabblad Camera’s worden alleen de camera's 
weergegeven die op het systeem zijn aangesloten voor 
verbinding met een lokale monitor. Voor een intuïtievere 
toegang wordt voor elke camera een voorbeeldbeeld van de 
locatie weergegeven als de voorbeeldfunctie voor beelden door 
de encoder wordt ondersteund.

Schakelen Paragraaf 5.5.2 Elementen en acties

Eigenschappen Paragraaf 4.4 Apparaten 
configureren via het dialoogvenster 
Eigenschappen

 Werkruimten

Nieuwe werkruimten Paragraaf 4.6 Werkruimten

 Plattegronden

Nieuwe plattegrond Paragraaf 4.5 Plattegronden

 Padlock
Het apparaat is met een wachtwoord beveiligd. 
Apparaatwachtwoorden worden toegewezen in de 
webbrowserweergave of via het programma Configuration 
Manager.
U moet uzelf identificeren in Configuration Manager om het 
apparaat te kunnen gebruiken.

 Rode cirkel met witte X
Het apparaat of de bron is momenteel niet beschikbaar. 
Mogelijke oorzaken:
– geen verbinding met het netwerk
– onjuiste verbindingsparameters
– geen voeding
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Er kan verbinding worden gemaakt met een door u gewenste 
camera door het voorbeeldbeeld naar de werkruimte of een 
bestaand softwaremonitorvenster te slepen. Hierdoor wordt 
het koppelvenster Apparaatbron met aanvullende informatie 
geopend.

Opmerking:
De camera-weergave kan worden ingesteld in de configuratie in 
het dialoogvenster Algemene instellingen, tabblad Uiterlijk (zie 
Paragraaf 4.11 Algemene instellingen).

3.3.4 Venster Apparaatbron
In dit venster, dat in een dok kan worden geplaatst, worden de 
bronnen van het apparaat weergegeven dat met het actieve 
monitorvenster is verbonden. Als er een relais beschikbaar is 
gesteld als apparaatbron, kan dit relais ook vanuit dit venster 
worden geschakeld door op de desbetreffende knop te klikken.
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3.4 Softwaremonitorvenster
Videogegevens worden in een softwaremonitorvenster 
weergegeven.
Een softwaremonitorvenster kan in een plattegrond worden 
geïntegreerd. Het kan worden weergegeven op het volledige 
scherm of in de VIDOS-werkruimte.

Aanvullende informatie (zoals de cameranaam, watermerken 
etc.) kan op het beeld worden weergegeven. De weergave en 

1 Tijdstempel

2 Watermerk

3 Naam camera
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positie van deze overlays is afhankelijk van de configuratie van 
de zender.
Overige informatie die in het softwaremonitorvenster wordt 
weergegeven:

De geselecteerde camera is defect of 
er is geen camera op de video-ingang 
aangesloten.

Dit bericht wordt weergegeven 
wanneer er verbinding wordt 
gemaakt, en het verdwijnt als het 
videosignaal in VIDOS beschikbaar is 
om te worden gedecodeerd.

Er is geen camera verbonden met het 
softwaremonitorvenster.
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3.4.1 Snelmenu in een monitorvenster
U opent het snelmenu door met de rechtermuisknop in een 
monitorvenster te klikken.
Opmerking:
Welke menuopties worden weergegeven, is afhankelijk van de 
camera waarmee verbinding is gemaakt, van de configuratie en 
van de gebruikersrechten.
Voorbeeld:
Snelmenu in een softwaremonitorvenster.

1 Hier kunnen verbindingen van camera's of salvo's 
(virtuele cameratours) met het monitorvenster tot 
stand worden gebracht of verbroken.

2 Een MPEG stream wordt geselecteerd.

3 Toegang tot opnamen van deze camera.

4 De camera, beelduitsnede en de vensterafmetingen 
worden hier ingesteld.

5 Met deze opdracht wordt een momentopname 
gemaakt.
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Besturing overnemen
Het is mogelijk dat het commando Besturing overnemen in het 
snelmenu wordt weergegeven. Als deze opdracht wordt 
geselecteerd en u beschikt over de benodigde rechten, kunt u 
zich de exclusieve besturing van een camera toe-eigenen. 
Andere gebruikers hebben dan geen invloed op de besturing 
van deze camera. Toegangsrechten tot exclusieve besturing 
kunnen alleen worden toegewezen in een VIDOS client/server 
systeem.
Dit commando is alleen beschikbaar met VIDOS Server.
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3.5 Extra vensters in het hoofdvenster
Deze paragraaf geeft een bondig overzicht van alle extra 
vensters die kunnen worden geopend via de menuopties in het 
hoofdvenster (zie Paragraaf 3.2 Menuopties in het hoofdvenster), 
en verwijzingen naar de bijbehorende toelichting in de 
documentatie.

3.5.1 Venster Momentopnames

Het venster LogVieweropenen:
In VIDOS: het Weergevenmenu, klikt u op 
Momentopnames....

Het venster geeft momentopnamen weer die gemaakt zijn met 
VIDOS.

Zie ook Paragraaf 6.3.2 Momentopnamen bekijken.

1 Beschikbare momentopnamen

2 Afdrukken

3 Exporteren

4 Verwijderen

5 Geselecteerde momentopname
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3.5.2 Venster LogViewer

Het venster LogVieweropenen:
Klik in VIDOS: bij de menuoptie Weergeven op 
LogViewer....

In dit venster kunt u opgeslagen berichten weergeven.
In de volgende tabel worden de elementen beschreven die zijn 
weergegeven in het venster:

Datum/tijd van:/
tot:

Selecteer de periode waarvoor de in het 
logboek opgeslagen berichten moeten 
worden weergegeven.

Alles Selecteer deze optie om alle berichten 
weer te geven.

Type 
logboekregistra
tie

Selecteer het type dat moet worden 
gebruikt bij het filteren van de 
weergegeven gegevens.

Te zoeken tekst: Voer de tekst in die een bericht moet 
bevatten om te worden weergegeven.
Laat dit veld leeg om berichten met een 
willekeurige tekstinhoud weer te geven.

Hoofdlettergevo
elig

Schakel dit selectievakje in als er bij het 
filteren rekening moet worden gehouden 
met hoofdletters.

Vaste expressie Schakel dit selectievakje in als vaste 
expressies worden gebruikt in het veld Te 
zoeken tekst:.

Jokerteken Schakel dit selectievakje in wanneer u de 
tekens ? en * gebruikt in het veld Te zoeken 
tekst:.

Live-modus Kies dit selectievakje om de berichten live 
weer te geven.

Zoeken starten Klik op Zoeken starten.
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Zie ook Paragraaf 7.1.2 In het logboek opgeslagen berichten 
weergeven.

Opmerking:
De volgende filtercriteria zijn verbonden met een logische and.
– Datum/tijd van:/tot:
– Type logboekregistratie
– Te zoeken tekst:
Berichten die aan de drie voorwaarden voldoen worden 
weergegeven.

3.5.3 Venster Configuratie

Het venster Configuratieopenen:
Klik in VIDOS: bij de menuoptie Systeem op 
Configuratie....

Het venster biedt toegang tot de belangrijkste 
systeeminstellingen en -bronnen. Een aantal van deze 
instellingen kan ook vanuit andere vensters worden aangepast. 
Apparaten worden geconfigureerd via het programma 
Configuration Manager of vanuit de webbrowserweergave.
In de volgende tabel worden de elementen beschreven die zijn 
weergegeven in het menu:

Zoekresultaten 
wissen

Klik om de zoekresultaten te wissen.

Zoekresultaten 
opslaan...

Klik om de zoekresultaten op te slaan.

Bestand

Sluiten Het venster Configuratie wordt 
gesloten.

Bewerken

Nieuw Er wordt een nieuw element voor de 
geselecteerde brongroep gemaakt, 
bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker.

Huidige monitor 
verwijderen

Een of meer geselecteerde bronnen 
worden verwijderd.
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Bronnen in de configuratie
De bronnen worden gesorteerd op groep en weergegeven in 
een boomstructuur.
Net als in andere boomstructuren worden subitems 
weergegeven door op het plusteken vóór het betreffende item 
te klikken.

Eigenschappen Het dialoogvenster Eigenschappen 
wordt voor een geselecteerde bron 
geopend.

Kopiëren
(alleen in het snelmenu 
voor een geselecteerde 
bron)

De geselecteerde bron wordt 
gekopieerd en als een nieuwe bron 
ingevoegd.

Systeem

Alarmverwerking Als deze menuoptie wordt 
geactiveerd, worden er geen alarmen 
verwerkt totdat het venster 
Configuratie opnieuw wordt 
gesloten (zie 
Paragraaf 4.10.6 Alarmverwerking 
onderbreken).

Algemene 
instellingen...

Het venster Algemene instellingen 
wordt geopend (zie 
Paragraaf 4.11 Algemene 
instellingen).

Sites tonen Geeft de locaties weer in een ander 
venster.
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Gebruikers maakt of bewerkt een nieuwe 
gebruiker of nieuwe 
gebruikersgroepen (zie 
Paragraaf 4.12 Gebruikersbeheer).

Apparaten Apparaateigenschappen kunnen 
worden geopend. Apparaten die niet 
worden ondersteund door de 
Configuration Manager kunnen 
worden toegevoegd aan het systeem 
of handmatig gewist (zie 
Paragraaf 4.4 Apparaten configureren 
via het dialoogvenster 
Eigenschappen). 
Apparaten die niet worden 
ondersteund door de Configuration 
Manager zijn Advantech ADAM-6050 
en Bosch IntuiKey.

Camera’s Geeft camera's weer die in het 
systeem geconfigureerd zijn.
Opmerking:
Klik met de rechtermuisknop op een 
camera en klik vervolgens op Nrs 
toewijzen.
Door de camera's te nummeren kunt 
u ze besturen, bijvoorbeeld via 
Bosch IntuiKey.

Monitors Geeft monitoren weer die in het 
systeem geconfigureerd zijn.

Plattegronden Maakt en bewerkt plattegronden (zie 
Paragraaf 4.5 Plattegronden).

Werkruimten Maakt of bewerkt werkruimten (zie 
Paragraaf 4.6 Werkruimten).
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De volgende acties kunnen alleen worden uitgevoerd in het 
venster Configuratie
– gebruikers en gebruikersgroepen maken en bewerken
– VIDOS-triggers en -alarmscenario's maken en bewerken
– Plattegronden, salvo's, alarmscenario's, etc. kopiëren.
– Apparaten, plattegronden, salvo's, alarmscenario's etc. 

verwijderen.
Opmerking:
Salvo's, alarmscenario's en triggers kunnen worden toegevoegd 
aan een locatie in de systeemstructuur door middel van slepen 
en neerzetten. Hierdoor wordt een koppeling gemaakt.

Alarmverwerking Maakt en bewerkt triggers en 
alarmscenario's (zie 
Paragraaf 4.10.2 Een trigger 
bewerken en Paragraaf 4.10.3 Een 
alarmscenario maken).

Salvo Maakt of bewerkt salvo's (virtuele 
cameratours) (zie 
Paragraaf 4.9 Salvo’s).
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4 Beheer
In dit hoofdstuk worden taken beschreven in de volgorde 
waarin ze normaliter worden uitgevoerd tijdens de installatie en 
het instellen van een CCTV-systeem met VIDOS. Via de 
inhoudsopgave en het trefwoordenregister vindt u de 
informatie die voor aanpassing van een systeem nodig is.
Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die het systeem 
configureren en beheren.
Opmerking:
Als beheerder dient u uw werkzaamheden te documenteren. 
Vooral het maken van en werken met plattegronden kan leiden 
tot een situatie waarbij de instellingen later niet meer 
eenvoudig te begrijpen zijn. Organiseer uw werkzaamheden 
zodanig dat anderen (met de juiste autorisatie) de gegevens 
kunnen vinden die zij nodig hebben.
Mogelijk maakt u een aan uw eigen behoeften aangepaste 
interface die wordt gebruikt door personeel die niet bekend is 
met VIDOS. Daarom dient u de gebruikers te voorzien van 
instructies die betrekking hebben op de aangepaste interface.
De volgende procedures worden beschreven in dit hoofdstuk:

4.1 Installatie
VIDOS is onderdeel van het softwarepakket VIDOS Pro Suite.  
VIDOS kan op een pc worden geïnstalleerd als een standalone-
programma. Echter VIDOS kan tevens worden geïnstalleerd als 
een client die werkt in combinatie met VRM Server.
De Beknopte installatiehandleiding treft u aan op de 
programma-cd.
Na de installatie van VIDOS ziet u drie pictogrammen op het 
bureaublad: een voor VIDOS zelf, een tweede voor 
Configuration Manager en een derde voor Archive Player.



40 nl | Beheer VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Installatiehandleiding Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Opmerking:
– De programma's kunnen tevens worden gestart vanuit de 

map VIDOS in het Windows startmenu.
– Configuration Manager en Archive Player worden in deze 

documentatie alleen globaal besproken. Het pakket bevat 
aparte documentatie voor elk van deze programma's.

4.2 VIDOS voor de eerste keer starten

1. Dubbelklik op het VIDOS pictogram  op de desktop.
of
Klik in Windows op Start, kies vervolgens Programma's, en 
daarna VIDOS, en klik dan op VIDOS.
Opmerking:
De eerste keer dat u het programma start, krijgt u de 
melding dat er nog geen activeringscode is ingevoerd. 
Daarom wordt de demoversie van het programma gestart. 
U hebt 30 dagen om de activeringscode te laten genereren 
en in te voeren. Gedurende deze periode is het programma 
volledig functioneel. Raadpleeg voor meer informatie over 
dit onderwerp Paragraaf 4.13 licentiebeheer.

2. Klik op OK om dit te bevestigen.
Na een korte tijd wordt het programma-interface van 
VIDOS weergegeven. Bij de eerste start zijn er nog geen 
apparaten in het systeem geregistreerd.

Beheerder

Procedure:VIDOS wordt geconfigureerd nadat het programma 
voor de eerste keer is gestart.

Voorwaarden:
De installatie is voltooid.
Camera's, zenders en ontvangers (zoals VideoJet) en 
eventuele andere randapparatuur (zoals Bosch IntuiKey of 
VIDOS-NVR) moeten in bedrijf zijn. 
Het programma kan nog steeds worden gestart zonder dat er 
een bijbehorend randapparaat aanwezig is.
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Raadpleeg voor meer informatie over de interface 
Paragraaf 3.1 Werkruimten.
Opmerking:
De eerste keer dat het programma wordt gestart, hoeft er geen 
gebruiker te worden aangemeld. Zodra u gebruikers hebt 
ingesteld, vraagt VIDOS om een gebruikersnaam en een 
wachtwoord nadat het programma is gestart.
De eerste keer dat het programma wordt gestart, wordt u 
aangemeld als Beheerder met alle machtigingen in het 
programma.
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4.3 Apparaten in het systeem integreren
Apparaten moeten worden geïntegreerd in standalone-
systemen gebruikmakend van het programma Configuration 
Manager program en in VRM Client/serversystemen die gebruik 
maken van het programma VRM Configurator .
Apparaten kunnen niet worden geïntegreerd via de VIDOS 
configuratie.
Uitzondering: Bosch IntuiKey en Advantech ADAM-6050

4.3.1 Apparaten integreren via Configuratie

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik met de rechtermuisknop op Apparaten en selecteer 
dan Nieuw.
Het dialoogvenster Object selecteren wordt weergegeven.
Opmerking: Alleen Bosch IntuiKey en Advantech ADAM-
6050 kunnen direct worden geïntegreerd in VIDOS.

3. Selecteer het apparaat.
4. Klik op OK.

Het dialoogvenster Maak nieuw... wordt weergegeven.
5. Geef het apparaat een naam en voer indien nodig een 

beschrijving in.
Opmerking: Het tabblad Apparaat bevat nadere 
informatie, onder meer het IP-adres.

6. Klik op OK.
Opmerking: Het geselecteerde apparaat is vanaf dit 
moment in het systeem beschikbaar. Het apparaat, 
waaronder alle bijbehorende bronnen, wordt weergegeven 
in de VIDOS-systeemstructuur (zie Paragraaf 3.3.3 Venster 
Overzicht).

Beheerder

Procedure:Bosch IntuiKey en Advantech ADAM-6050 worden 
toegevoegd aan het VIDOS systeem.

Voorwaarden:
Geen
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4.4 Apparaten configureren via het 
dialoogvenster Eigenschappen
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe apparaten met VIDOS 
worden geconfigureerd. Elk item in de map Apparaten van de 
systeemstructuur heeft zijn eigen dialoogvenster 
Eigenschappen. De inhoud van het dialoogvenster is specifiek 
voor elk apparaat.
Het dialoogvenster Eigenschappen bevat de volgende 
tabbladen:
– Tabblad Algemeen
– Tabblad Apparaat
– Tabblad Controller (alleen voor camera's)
Opmerking:
Voor zenders, ontvangers en VIDOS-NVR zijn er andere 
configuratieopties beschikbaar voor configuratie als het 
programma Configuration Manager of de webbrowserweergave 
worden gebruikt voor het betreffende apparaat. Aanvullende 
informatie vindt u in de aparte documentatie van Configuration 
Manager of in de handleidingen van de afzonderlijke apparaten.

4.4.1 Tabblad Algemeen
Het tabblad Algemeen weergeven:
1. Dubbelklik in de systeemstructuur op de map Bronnen en 

dubbelklik vervolgens op de map Apparaten.
2. Klik met de rechtermuisknop op de betreffende 

apparaatmap en klik daarna op Eigenschappen.
Via dit tabblad worden unieke namen toegewezen aan bronnen 
(apparaten, camera's, ingangen, encoders etc.). In duidelijke 
namen voor camera's wordt ook informatie over de locatie van 
de betreffende camera vermeld (bijvoorbeeld Hoofdingang). 
Duidelijke namen voor encoders geven de kwaliteit van de 
videogegevens aan (bijvoorbeeld HogeKwaliteit).
Als meerdere apparaten van hetzelfde type in het systeem 
worden gebruikt, is het noodzakelijk onderscheid te maken 
door ze verschillende namen te geven.
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Type:
Hier wordt weergegeven tot welk apparaattype het apparaat 
behoort.

Beschrijving
Hier kan aanvullende informatie, zoals de toewijzing van het 
apparaat, worden ingevoerd.

4.4.2 Tabblad Apparaat
Het tabblad Apparaat weergeven:
1. Dubbelklik in de systeemstructuur op de map Bronnen en 

dubbelklik vervolgens op de map Apparaten.
2. Klik met de rechtermuisknop op de betreffende 

apparaatmap en klik daarna op Eigenschappen.
Dit tabblad is voor de apparaateigenschappen van encoders, 
decoders en randapparatuur zoals de Bosch IntuiKey en VIDOS-
NVR. Hiermee hebt u snel toegang tot geselecteerde 
instellingen. 

IP-adres:
Geeft het IP-adres van het apparaat weer. Het IP-adres kan in 
dit dialoogvenster niet worden gewijzigd. Gebruik 
Configuration Manager om het IP-adres te wijzigen.

TCP-tunneling van gegevens gebruiken
Als er een firewall op uw pc actief is, kan het noodzakelijk zijn 
videogegevens naar uw pc te verzenden door middel van 
tunneling.
Deze instelling kan in dit dialoogvenster niet worden gewijzigd. 
Gebruik Configuration Manager om de instelling te wijzigen.

HTTP-poort:
Geeft de HTTP-poort weer als tunneling van gegevens is 
geselecteerd.
Deze instelling kan in dit dialoogvenster niet worden gewijzigd. 
Gebruik Configuration Manager om de instelling te wijzigen; als 
er bijvoorbeeld een proxyserver wordt gebruikt, is het wellicht 
noodzakelijk een andere poort te selecteren.
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Watermerken
Schakel dit selectievakje in om een watermerk in de datastream 
in te voegen. Met een watermerk worden vervalste 
videogegevens geïdentificeerd. Watermerken worden 

weergegeven als een groene of rode (MPEG-2) of (MPEG-4).

Verbindingstype:
In de meeste gevallen zijn apparaten te allen tijde met het 
systeem verbonden.
Selecteer Inbelverbinding als een apparaat slechts tijdelijk met 
het systeem is verbonden en er dus sprake is van een 
inbelverbinding.

Interfaces
Alle voor het apparaat beschikbare interfaces worden hier 
weergegeven. Afhankelijk van het apparaat betreft dit camera's, 
digitale ingangen, alarmtriggers, relais etc.
Opmerking:
– Klik op een kolomkop om de lijst op basis van dat criterium 

te sorteren.
– Dubbelklik op een item om het dialoogvenster 

Eigenschappen voor een bepaalde interface weer te 
geven.

4.4.3 Tabblad Controller
Om het tabblad Controller weer te geven:
1. Dubbelklik in de systeemstructuur op de map Bronnen en 

dubbelklik vervolgens op de map Apparaten.
2. Dubbelklik op de map Camera.
3. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste camera 

 en klik vervolgens op Eigenschappen.
Opmerking:
U kunt hier instellingen configureren die ook in de 
webbrowserweergave kunnen worden aangepast. De 
webbrowserweergave en het dialoogvenster Eigenschappen 
mogen niet gelijktijdig geopend zijn.
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Een cameracontroller configureren:

1. Klik met de rechtermuisknop op de camera in de 
systeemstructuur en klik vervolgens op Eigenschappen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad Controller.

3. Klik op  naast het venster Cameracontroller:.
Het dialoogvenster Selecteer randapparaat wordt 
weergegeven. In het dialoogvenster Selecteer 
randapparaat worden alle ondersteunde 
cameracontrollers aan de linkerzijde weergegeven.

4. Selecteer de juiste controller voor het cameratype.
Op het tabblad Algemeen worden gegevens over de 
verbinding (interface, gegevenssnelheid etc.) weergegeven 
voor de geselecteerde controller.
In het onderste gedeelte van het tabblad Algemeen 
bevindt zich de optie waarmee andere instellingen als 
standaardwaarden voor de betreffende camera kunnen 
worden ingesteld. De beschikbare opties hangen af van de 
controller; niet alle opties zijn altijd beschikbaar.

5. Klik op OK.
Nu kan de camera in VIDOS worden bestuurd met behulp 
van de muis.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een bestuurbare camera geconfigureerd.

Voorwaarden:
Er is verbinding met een bestuurbare camera.
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Informatie over de eigenschappen van controllers:

cameraAdress <Nummer>
Als er meerdere camera's in serie 
met een apparaat zijn verbonden, 
moet hier voor elke camera het adres 
worden ingevoerd (bijv. de positie in 
de sequentie). Voer anders de 
waarde 0 (nul) in.

preferBuiltInPresets Aan
Presets die al in de camera zijn 
opgeslagen, blijven behouden.

showDomeControl Aan
Er wordt een venster voor de 
cameracontroller (tilt, pan, focus, 
diafragmaopening) weergegeven (zie 
Paragraaf showDomeControl 
inschakelen).

showFocusIrisControl Aan
Er wordt een venster voor het 
regelen van de focus en opening 
weergegeven (zie 
Paragraaf showFocusIrisControl 
inschakelen).

showPresetControl Aan
Er wordt een venster met presets 
weergegeven (zie 
Paragraaf showPresetControl 
inschakelen).
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Vensters voor de cameracontroller, regeling van de focus en 
opening en presets
Deze vensters worden alleen weergegeven als bij de activering 
van een bepaald item in de controllereigenschappen de optie 
Afstandsbediening in het snelmenu van het monitorvenster is 
ingeschakeld. Dit geldt tevens voor monitorvensters die aan een 
plattegrond zijn gekoppeld.
De hier beschreven opties voor camerabesturing zijn 
beschikbaar voor de betreffende camera, ongeacht de rechten 
van de huidige gebruiker. Gebruikers hebben zo de 
mogelijkheid afzonderlijke camera's te besturen. Dit venster 
wordt alleen weergegeven als het monitorvenster waaraan de 
camera is gekoppeld, actief is.

showDomeControl inschakelen
Met dit venster kunt u de camerapositie, zoom, focus en 
diafragmaopening regelen.

1 Het gebied dat door de camera kan worden 
weergegeven.

2 Gebied dat zich momenteel in het camerabeeld 
bevindt.

3 Cameracoördinaten

4 Afstelling van de focus en diafragmaopening (iris) van 
de camera.
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Opmerking:
De bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld. De 
vensters voor de verscheidene camera's kunnen er verschillend 
uitzien.
Een kleine witte rechthoek geeft het gebied aan dat momenteel 
door de camera wordt weergegeven. Een grote rechthoek geeft 
het gebied aan dat door de camera kan worden weergegeven. 
– Verplaats de kleine rechthoek. De camerapositie wordt 

dienovereenkomstig gewijzigd.
– Gebruik de muisaanwijzer om een hoek van de rechthoek 

te verslepen. De zoominstelling wijzigt.
Opmerking:
De camera kan ook worden bestuurd met behulp van de 
pijltoetsen op het toetsenbord van de pc. Via het snelmenu 
in dit venster kunt u de toetsenbordbediening 
nauwkeuriger instellen.

De gegevens in dit venster worden ook bijgewerkt als de 
camera op een andere manier (muisaanwijzer in het 
monitorvenster, extern bedieningspaneel etc.) wordt bestuurd.

showFocusIrisControl inschakelen
Via dit venster kunt u de focus en opening (iris) regelen.

Opmerking:
De bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld. De 
vensters voor de verscheidene camera's kunnen er verschillend 
uitzien.
Om de focus en opening te wijzigen:
1. Klik op een van de pictogrammen met een vergrootglas om 

de focus dienovereenkomstig te wijzigen.
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2. Klik op een van de diafragmapictogrammen om het 
diafragma te openen of te sluiten.

3. Schakel AutoFocus en Auto-iris naar wens in.

showPresetControl inschakelen
Via dit venster kunt de presets van de hardware weergeven, 
instellen en verwijderen.

Opmerking:
De bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld. De 
vensters voor de verscheidene camera's kunnen er verschillend 
uitzien.
1. Klik op een preset. 

De camera beweegt naar deze positie.
2. Beweeg de camera naar een gewenste positie en klik op 

het pictogram Nieuw .
De huidige camerapositie is als een preset opgeslagen. Het 
dialoogvenster Camera-preset instellen wordt 
weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie 
Paragraaf 4.8.2 Een preset instellen.

3. Klik met de rechtermuisknop op een preset en selecteer 
Huidige monitor verwijderen. De preset is niet langer 
beschikbaar.

4. Klik op  om het venster automatisch te minimaliseren 
of maximaliseren.
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Standaard streambron
Zenders hebben soms meer dan één videostream beschikbaar 
per video-ingang. Selecteer de standaardbron. Dit is de 
videostream die standaard wordt weergegeven als de camera is 
verbonden met een monitorvenster. Videostreams worden 
geconfigureerd via het programma Configuration Manager of via 
de webbrowserweergave. Door middel van diverse streams 
wordt aan de verschillende eisen voor beeldkwaliteit voldaan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de transmissiesnelheid 
(bandbreedte).

Video-ingang
Selecteer voor VideoJet 400 de video-ingang waarmee 
verbinding moet worden gemaakt. Deze optie is niet voor alle 
apparaten beschikbaar.

4.4.4 Tabblad Status
Dit tabblad wordt weergegeven in het dialoogvenster 
Eigenschappen van een NVR.

Actieve opnamen
Geeft alle opnamen weer die momenteel actief zijn.
Klik op een kolomkop om de lijst op basis van dat criterium te 
sorteren.

CPU-belasting: etc.
Hier worden gegevens over de belasting, beschikbare capaciteit 
en transmissiesnelheid van de NVR weergegeven.

Opname stoppen
Klik op de knop om de opname te stoppen die eerder in de lijst 
is geselecteerd (zie Paragraaf 6.1.2 NVR-opname stoppen).



52 nl | Beheer VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Installatiehandleiding Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.4.5 Tabblad Planner
Dit tabblad wordt weergegeven in het dialoogvenster 
Eigenschappen van een NVR.

Actieve opnamen
Geeft alle opnamen weer die momenteel actief zijn. Via dit 
tabblad kunt u nieuwe opnametaken plannen (zie 
Paragraaf 6.1.1 Een opnametaak voor NVR maken).
Opnametaken kunnen hier ook worden verwijderd (zie 
Paragraaf 6.1.4 Een bestaande NVR-opname verwijderen).

4.4.6 Tabblad Opnamen beheren
Dit tabblad wordt weergegeven in het dialoogvenster 
Eigenschappen van een NVR.

Actieve opnamen
Geeft alle opnamen weer die momenteel actief zijn. Via dit 
tabblad kunt u opnamen of segmenten van opnamen selecteren 
(zie Paragraaf 6.1.1 Een opnametaak voor NVR maken). 

4.4.7 Voorbeeld: integreren van het digitale 
bedieningspaneel Bosch IntuiKey.
VIDOS kan worden bediend met een bedieningspaneel dat 
speciaal voor dit doel is gemaakt.

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik met de rechtermuisknop op Apparaten en selecteer 
dan Nieuw.
Het dialoogvenster Object selecteren wordt weergegeven.
Opmerking:
Alleen Bosch IntuiKey en Advantech ADAM-6050 kunnen 
direct worden geïntegreerd in VIDOS.

Beheerder

Procedure:
Een digitaal Bosch IntuiKey-bedieningspaneel wordt aan het 
systeem toegevoegd als regeleenheid.

Voorwaarden:
Geen
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3. Selecteer Bosch IntuiKey.
4. Klik op OK.

Het dialoogvenster Nieuwe Bosch IntuiKeys maken wordt 
weergegeven. Dit dialoogvenster komt overeen met het 
dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat.

5. Wijs een unieke naam aan het bedieningspaneel toe.
6. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
7. Selecteer het tabblad Apparaat.
8. Selecteer het selectievakje Opdrachten ontvangen van 

bedieningspaneel.
9. Selecteer de COM-interface die wordt gebruikt voor het 

aansluiten van het bedieningspaneel op de pc.
10. Klik op OK.
Het Bosch IntuiKey-consolepaneel is in het systeem 
geïntegreerd en kan worden gebruikt voor de besturing.
Opmerking:
– Als u VIDOS met het digitale BOSCH IntuiKey-

bedieningspaneel wilt bedienen, hebt u een bijbehorende 
licentie nodig.

– Raadpleeg voor meer informatie over Bosch IntuiKey met 
VIDOS, de aparte documentatie voor Bosch IntuiKey en de 
beknopte VIDOS-installatiehandleiding.
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4.5 Plattegronden
In dit hoofdstuk wordt alleen het concept van plattegronden 
toegelicht. Raadpleeg voor meer informatie over plattegronden 
Paragraaf 9 Plattegronden.
Plattegronden dragen bij aan de intuïtieve bediening van 
VIDOS, omdat de bronnen en functies van het systeem tegen de 
achtergrond van de feitelijke locatie worden afgebeeld. 
Hiermee kunt u aangepaste gebruikersinterfaces maken zodat 
duidelijker wordt hoe het systeem moet worden gebruikt.
Een plattegrond wordt opgeslagen als werkruimte (zie 
Paragraaf 4.6 Werkruimten). Deze werkruimte wordt aan een 
gebruikersgroep toegewezen als opstartwerkruimte (zie 
Paragraaf 4.12.2 Een gebruikersgroep bewerken).
Wanneer een gebruiker uit deze groep zich aanmeldt, ziet hij of 
zij onmiddellijk een tekening van het gebied op de monitor. 
Plattegronden bevatten achtergrondafbeeldingen en grafische 
elementen. Op plattegronden kunnen monitorvensters, 
camera's, relais, salvo's en andere elementen worden geplaatst. 
Plattegronden zijn via hyperlinks met elkaar verbonden en 
vormen zo complexe systemen.
Een monitorindeling is een speciale reeks die bestaat uit 
meerdere softwaremonitorvensters. Monitorindelingen 
bevinden zich in de systeemstructuur onder Plattegronden. 
Een indeling kan ook in een plattegrond voorkomen en vanuit 
een plattegrond worden geactiveerd.
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4.5.1 Een plattegrond toevoegen

1. Klik met de rechtermuisknop op Plattegronden in de 
systeemstructuur en klik vervolgens op Nieuwe 
plattegrond.
Met deze opdracht voegt u een nieuwe plattegrond toe 
onder Plattegronden.

2. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe plattegrond en 
klik vervolgens op Eigenschappen.

3. Wijs een unieke naam aan de plattegrond toe.
4. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
5. Voer in het venster Aantal: een nummer in als de besturing 

wordt geactiveerd met behulp van een Bosch IntuiKey 
digitaal bedieningspaneel.

6. Klik op OK.
Er is nu een nieuwe plattegrond beschikbaar die u kunt 
bewerken.

Opmerking:
Raadpleeg voor een inleiding over het werken met voltooide 
plattegronden Paragraaf 5.5 Bewaking met een plattegrond.

Beheerder

Procedure:
Afzonderlijke plattegronden worden aan het systeem 
toegevoegd.

Voorwaarden:
Geen
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4.5.2 Een monitorindeling toevoegen

1. Klik in het menu Venster op Nieuwe monitorarray 
aanmaken.
Het dialoogvenster Nieuwe monitorarray wordt 
weergegeven.

2. Voer het aantal rijen en kolommen voor de monitorindeling 
in.

3. Klik op OK.
Er wordt een monitorindeling aangemaakt; die kan worden 
geopend zoals elke andere plattegrond en worden 
opgeslagen als een werkruimte.

4.5.3 Een plattegrond verwijderen

1. Open het venster Configuratie.
2. Klik op Plattegronden.

Alle plattegronden worden aan de rechterkant van het 
venster weergegeven.

3. Klik met de rechtermuisknop op de plattegrond die u wilt 
verwijderen en klik vervolgens op Huidige monitor 
verwijderen.

4. Klik op OK.
De plattegrond is niet langer beschikbaar.

Opmerking:
Verwijderde plattegronden kunnen niet worden hersteld.

Beheerder

Procedure:
Een monitorindeling wordt aan het systeem toegevoegd.

Voorwaarden:
Geen

Beheerder

Procedure:
Er wordt een plattegrond verwijderd.

Voorwaarden:
Er bestaan reeds plattegronden in het systeem.
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4.6 Werkruimten
Een werkruimte correspondeert met een plattegrond en de 
bijbehorende weergave (volledige schermweergave of 
programma-interface). De gebruiker kan indien nodig extra 
plattegronden openen vanuit de opstartwerkruimte. Gebruikers 
kunnen de opstartwerkruimte verlaten als ze over de benodigde 
rechten beschikken.

Opmerking:
Een monitorindeling (zie Paragraaf 4.5.2 Een monitorindeling 
toevoegen) correspondeert met een plattegrond en kan als 
werkruimte worden opgeslagen. Afzonderlijke monitorvensters 
kunnen niet als werkruimte worden opgeslagen.
Afzonderlijke monitorvensters en de bijbehorende verbindingen 
worden opgeslagen als ze in een plattegrond zijn opgenomen.

4.6.1 Een werkruimte maken

1. Klik met de rechtermuisknop op Werkruimten in de 
systeemstructuur en klik vervolgens op Nieuwe 
werkruimte.
Met deze opdracht voegt u een nieuwe werkruimte toe 
onder Werkruimten.

2. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe werkruimte en 
klik vervolgens op Eigenschappen.

3. Wijs een unieke naam aan de werkruimte toe.
4. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
5. Klik op OK.
6. Dubbelklik in de systeemstructuur onder Plattegronden op 

de onderliggende map (een plattegrond of 

Beheerder

Procedure:
Werkruimten worden gemaakt en aan het systeem 
toegevoegd.

Voorwaarden:
U hebt plattegronden en/of monitorindelingen gemaakt en 
opgeslagen.
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monitorindeling) die als basis voor de werkruimte moet 
dienen.
Het bijbehorende venster wordt weergegeven.

7. Klik met de rechtermuisknop op de werkruimte en klik 
vervolgens op Opslaan.

8. Sluit alle vensters die op het scherm worden weergegeven.
9. Klik met de rechtermuisknop op de nieuw aangemaakte 

werkruimte en klik vervolgens op Openen. Controleer of 
deze aan uw verwachtingen voldoet.
De werkruimte kan aan een gebruikersgroep worden 
toegewezen als opstartwerkruimte.

Opmerking:
– Het venster Configuratie kan ook worden gebruikt om 

werkruimten te maken. Met een aanvullende opdracht kunt 
u werkruimten kopiëren.

– Zie ook Paragraaf 4.12.8 Voorbeeld: gebruiker met beperkte 
rechten). Er wordt beschreven hoe een werkruimte in de 
modus voor volledig scherm wordt opgeslagen.

4.6.2 Een werkruimte verwijderen 

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik op Werkruimten. Alle werkruimten worden aan de 
rechterkant van het venster weergegeven.

3. Klik met de rechtermuisknop op de werkruimte die u wilt 
verwijderen en klik vervolgens op Huidige monitor 
verwijderen.

4. Klik op OK.
De werkruimte is niet langer beschikbaar.

Opmerking:
Verwijderde werkruimte kan niet worden hersteld.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een werkruimte verwijderd.

Voorwaarden:
Er zijn werkruimten gemaakt en opgeslagen.
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4.7 Locaties
De map Locaties vindt u in de systeemstructuur. Hierin kunnen 
onderliggende mappen, die elk een locatie vertegenwoordigen, 
worden gemaakt. Gebruik deze optie om gestructureerde 
overzichten van apparaten en bronnen te maken.
Zodra zich onderliggende mappen in Locaties bevinden en 
camera's in deze onderliggende mappen zijn geplaatst, 
veranderen de opdrachten die betrekking hebben op een 
monitorvenster wanneer een gebruiker met de rechtermuisknop 
op een willekeurig punt in het monitorvenster klikt. In plaats 
van Verbinden wordt in het snelmenu de optie Locaties 
weergegeven. Alleen camera's die aan een locatie worden 
toegewezen, zijn nog beschikbaar. De gebruiker heeft niet 
langer toegang tot alle camera's door met de rechtermuisknop 
in een monitorvenster te klikken.
Als er verbinding is met veel camera's, kan met deze functie het 
aantal camera's dat in een monitorvenster wordt weergegeven, 
worden teruggebracht.
Bovendien kunnen locaties specifiek worden gebruikt om 
ervoor te zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot 
bepaalde camera's en encoders. Ken de Menu Verbinden-
rechten toe aan deze gebruikers.
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4.7.1 Een locatie maken

1. Klik met de rechtermuisknop op Locaties en klik 
vervolgens op Nieuwe map....
Het dialoogvenster Nieuwe map wordt weergegeven.

2. Voer een naam in voor de nieuwe map.
Elke map die onder Locaties is gemaakt, wordt als 
onderliggende map weergegeven.
Opmerking:
Voeg indien nodig, bijvoorbeeld om het beheer te 
vereenvoudigen, nieuwe onderliggende mappen aan elke 
onderliggende map toe.

3. Sleep camera's of andere bronnen vanuit de map Bronnen 
naar een locatie.
Opmerking:
Camera's die vanuit de map Bronnen naar een locatie 
worden gesleept, worden gekopieerd, niet verplaatst.
Camera's die binnen de map Locaties worden versleept, 
worden verplaatst.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een nieuwe locatie gemaakt en camera's en bronnen 
worden ingedeeld.

Voorwaarden:
Geen



VIDOS Pro Suite Beheer | nl 61

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installatiehandleiding   | V2 | 2009.08

4.8 Presets
Bestuurbare camera's kunnen een aantal opgeslagen 
voorgedefinieerde posities hebben. Deze voorgedefinieerde 
posities worden ook wel presets genoemd.
Presets kunnen onderdeel zijn van een salvo (zie 
Paragraaf 4.9 Salvo’s).
Voor camera's met een aantal in de fabriek gedefinieerde 
presets kunt u bepalen hoeveel van deze standaardinstellingen 
moeten worden gebruikt in VIDOS.
Om presets te definiëren en gebruiken:

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een monitorvenster en klik vervolgens op Ga naar 
voorinstelling, Voorinstelling instellen... of Voorinstelling 
verwijderen.

4.8.1   Het aantal standaardinstellingen definiëren

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad Randapparatuur.
3. Voer het aantal standaardinstellingen in.

Wanneer een camera aan het systeem wordt toegevoegd, 
wordt dit aantal standaardinstellingen gebruikt. Geef aan 
hoeveel standaardinstellingen voor een camera moeten 
worden gebruikt door VIDOS. Er kunnen extra presets 
worden toegevoegd totdat het totale aantal presets is 
bereikt dat door de camera wordt ondersteund. Hierbij 
worden standaardinstellingen alleen overschreven als u 
nieuwe posities expliciet op hun plaats opslaat. 

4. Klik op OK.

Beheerder

Procedure:
Definieer het aantal standaardinstellingen van de camera die 
moeten worden toegepast.

Voorwaarden:
Geen
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4.8.2 Een preset instellen

1. Beweeg de camera naar de gewenste positie (zie 
Paragraaf 5.3 Camerabesturing).

2. Zoom indien nodig op het beeld in of uit.
3. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in het 

monitorvenster en klik vervolgens op Voorinstelling 
instellen....
Het dialoogvenster Camera-preset instellen wordt 
weergegeven.

4. Wijs een unieke naam aan de werkruimte toe.
5. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
6. VIDOS verhoogt automatisch de nummers van de posities.

Als u een bestaande preset wilt overschrijven, selecteert u 
het nummer van deze positie. Tijdens het opslaan wordt u 
gevraagd het proces te bevestigen.

7. Klik op OK.
De nieuwe positie is opgeslagen.

Opmerking:
Voor extra opties voor standaardinstellingen, zie Pagina 50, 
Paragraaf showPresetControl inschakelen.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een preset gedefinieerd voor een bestuurbare 
camera.

Voorwaarden:
Een bestuurbare camera is verbonden met een 
monitorvenster.
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4.8.3 Een preset openen

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in het 
monitorvenster, kies Ga naar voorinstelling en klik 
vervolgens op de gewenste positie.
De camera beweegt naar de opgeslagen preset.

Opmerking:
Voor extra opties voor het oproepen van presets, zie Pagina 50, 
Paragraaf showPresetControl inschakelen.

4.8.4 Een preset verwijderen

1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in het 
monitorvenster, kies Voorinstelling verwijderen en klik 
vervolgens op de gewenste positie.

2. Bevestig dat u de positie wilt verwijderen.
De preset is niet langer beschikbaar.

Opmerking:
Als de verwijderde positie onderdeel van een salvo was, blijft de 
salvostap zelf behouden. De camera beweegt echter niet meer 
naar deze preset. Hij kan bij deze stap vrij worden gedraaid.

Alle gebruikers

Procedure:
Er wordt een preset opgeroepen.

Voorwaarden:
Een bestuurbare camera is verbonden met een 
monitorvenster.
Er zijn voor deze camera presets opgeslagen.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een preset verwijderd.

Voorwaarden:
Een bestuurbare camera is verbonden met een 
monitorvenster.  
Er zijn voor deze camera presets opgeslagen.
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4.9 Salvo’s
Een salvo is een virtuele inspectieronde. Gegevens van 
meerdere camera's of presets worden in een gedefinieerde 
sequentie weergegeven. Salvo's kunnen worden verbonden met 
software- en hardwaremonitorvensters. Met salvo's wordt de 
bewaking geautomatiseerd.
Een salvo kan meerdere uitgangen leveren. Elke uitgang is 
verbonden met een apart monitorvenster.
Salvo's kunnen vanuit het venster Configuratie naar een 
locatiemap worden gesleept. 

4.9.1 Een salvo maken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik met de rechtermuisknop op Salvo’s en klik vervolgens 
op Nieuw.
Het dialoogvenster Nieuw  Salvo Salvo wordt 
weergegeven.

3. Wijs een unieke naam aan het salvo toe.
4. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
5. Voer in het venster Aantal: een nummer in als de besturing 

wordt geactiveerd met behulp van een Bosch IntuiKey 
digitaal bedieningspaneel.

6. Klik op het tabblad Details.
Elke kolom vertegenwoordigt een stap in het salvo. Een 
salvo kan meerdere uitgangen hebben. Elke regel 
vertegenwoordigt een uitgang. Een uitgang kan op zijn 
beurt uit meerdere stappen bestaan.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een nieuw salvo gemaakt.

Voorwaarden:
Diverse camera's zijn of ten minste één bestuurbare camera is 
met het systeem verbonden.
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7. Klik met de rechtermuisknop in een van de cellen en klik 
vervolgens op Eigenschappen van verbinding....
Het dialoogvenster Eigenschap van verbinding wordt 
weergegeven.

8. Selecteer een camera in de lijst onder het beeldvenster.
De gegevens voor deze camera worden weergegeven in het 
salvo voor deze stap.

9. Selecteer indien nodig het selectievakje Voorinstellingen 
van camera gebruiken.
Opmerking:
Deze optie is alleen beschikbaar als een bestuurbare 
camera is geselecteerd.

10. Klik op Bestaande voorinstelling gebruiken: en selecteer 
een preset in de lijst.
of
klik op Nieuwe voorinstelling maken om de camera naar 
een nieuwe positie te bewegen. Deze positie is alleen 
beschikbaar in deze stap en in dit salvo.
Opmerking:
Als de camera is verbonden met een VideoJet 400, 
selecteert u de video-ingang.
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11. Klik op OK.
12. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen met de 

rechtermuisknop in de cel en klik vervolgens op 
Eigenschappen van stap....
Het dialoogvenster Eigenschappen van stap wordt 
weergegeven.

13. Voer de duur van de salvostap in en klik vervolgens op OK.
Opmerking:
De periode is voor alle salvo-uitgangen hetzelfde.

14. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen met de 
rechtermuisknop in de cel en klik vervolgens op 
Eigenschappen van uitgang....
Het dialoogvenster Salvo-uitgang-eigenschappen wordt 
weergegeven.

15. Wijs een unieke naam aan de uitgang toe.
Opmerking:
Deze naam wordt in de lijst weergegeven als een gebruiker 
salvo's wil weergeven in een monitorvenster.

16. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
17. Klik op OK.

Er wordt een nieuw salvo weergegeven in het venster 
Configuratie. Het salvo kan worden verbonden met een 
monitorvenster.

Om stappen of uitgangen in te voegen/te verwijderen:
Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in het 
dialoogvenster Eigenschappen en klik vervolgens op de 
opdracht.
– Stap invoegen / Uitgang invoegen: voegt stappen 

(kolommen) of uitgangen (rijen) toe.
– Stap verwijderen / Uitgang verwijderen: verwijdert 

stappen (kolommen) of uitgangen (rijen).
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4.9.2 Een salvo bewerken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik op Salvo’s.
Alle salvo's worden aan de rechterkant van het venster 
weergegeven.

3. Klik met de rechtermuisknop op een salvo en klik 
vervolgens op Bewerken.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

4. Wijzig de instellingen indien nodig.
5. Klik op OK.

Opmerking:
Een salvo kan worden bewerkt als de verbinding met een 
monitorvenster actief is. De wijzigingen worden actief zodra het 
dialoogvenster Eigenschappen wordt gesloten door op OK te 
klikken.

4.9.3 Een salvo verwijderen

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een salvo bewerkt.

Voorwaarden:
Er is een salvo gemaakt.
Diverse camera's zijn of minstens één camera is met het 
systeem verbonden.
Voor bestuurbare camera's moeten al presets zijn 
gedefinieerd.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een salvo verwijderd.

Voorwaarden:
Er zijn salvo's gemaakt.
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2. Klik op Salvo’s.
Alle salvo's worden aan de rechterkant van het venster 
weergegeven.

3. Klik met de rechtermuisknop op een salvo en klik 
vervolgens op Huidige monitor verwijderen.

4. Bevestig de procedure.

Opmerking:
Een verwijderd salvo kan niet worden hersteld.

4.9.4 Verbinding maken met een salvo

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een monitorvenster, kies Salvo verbinden en kies 
vervolgens een Salvo, and then click the desired salvo 
output.
Het salvo wordt in het monitorvenster weergegeven.

Opmerking:
Alle signalen van het salvo kunnen gelijktijdig worden 
weergegeven (bijvoorbeeld voor testdoeleinden) door het salvo 
direct van het venster Configuratie naar het grijze gebied van 
de werkruimte te slepen. Voor elk signaal wordt er een 
monitorvenster geopend.
Ook een salvo dat in de systeemstructuur onder de map 
Locaties wordt weergegeven, kan naar de grijze werkruimte 
worden gesleept.

Alle gebruikers

Procedure:
Het signaal van een salvo wordt verbonden met een 
monitorvenster.

Voorwaarden:
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
Er zijn salvo's gemaakt.
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4.9.5 Een salvo stoppen
Elke salvo-uitgang moet apart worden beëindigd. Een salvo is 
alleen beëindigd wanneer met geen enkele uitgang de 
verbinding actief is.
Actieve verbindingen met software- of 
hardwaremonitorvensters verbreken:

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een monitorvenster en klik vervolgens op Verbinding 
verbreken.

Opmerking:
Bij softwaremonitorvensters wordt de salvo-uitgang gestopt als 
het venster wordt gesloten. Als een hardwaremonitor 
gewoonweg wordt gesloten zonder de verbinding eerste via het 
snelmenu te verbreken, wordt het salvo nog steeds uitgevoerd 
op de bijbehorende analoge monitor.
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4.10 Alarmbeheer
In dit hoofdstuk wordt alleen het standaardgebruik en de 
omgang met triggers en alarmscenario's in VIDOS toegelicht. 
Raadpleeg voor meer informatie over plattegronden 
Paragraaf 8.1 Het concept van alarmbeheer.
Alarmbeheer in VIDOS werkt met verschillende triggers. Zij 
kunnen afkomstig zijn van apparaten die in het systeem zijn 
geïntegreerd (bewegingsdetectoren van de zender, digitale I/O-
apparaten etc.). Daarnaast zorgt ook VIDOS zelf voor triggers 
(handmatige triggers, intervaltriggers etc.).
Met VIDOS kunnen deze triggers niet alleen afzonderlijk worden 
gebruikt om alarmen uit te schakelen, maar ook in elke 
complexe logische combinatie.
Alarmbeheer in VIDOS houdt niet alleen rekening met het 
aspect van triggers. Uitgebreide aangepaste alarmscenario's 
kunnen ook worden gecombineerd en na activering kunnen ze 
worden weergegeven op een alarm-stack. Reacties op bepaalde 
alarmen worden in deze scenario's verzameld; ze kunnen uit 
een reeks taken bestaan.

4.10.1 Een trigger maken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Dubbelklik op Alarmverwerking.
De onderliggende mappen Triggers en Alarmscenario’s 
worden weergegeven.

3. Dubbelklik op Triggers.
De diverse soorten triggers worden weergegeven.

4. Klik met de rechtermuisknop op een triggertype en klik 
vervolgens op Nieuw.

5. Wijs een unieke naam aan de trigger toe.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een alarmtrigger geconfigureerd en gemaakt.

Voorwaarden:
Geen
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6. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
7. Klik op het tabblad Details.
8. Configureer de trigger.

Voor meer informatie over de triggerinstellingsopties, zie 
Paragraaf 8.2.3 Opties van deVIDOS-triggers instellen.

9. Klik op OK.

Opmerking:
De trigger kan worden gebruikt in alarmscenario's of 
plattegronden.

4.10.2 Een trigger bewerken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Dubbelklik op Alarmverwerking.
De onderliggende mappen Triggers en Alarmscenario’s 
worden weergegeven.

3. Dubbelklik op Triggers.
De diverse soorten triggers worden weergegeven.

4. Klik op een triggertype. De beschikbare triggers van dit 
type worden aan de rechterkant van het venster 
weergegeven.

5. Klik met de rechtermuisknop op een trigger aan de 
rechterkant van het venster en klik vervolgens op 
Eigenschappen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

6. Breng de gewenste wijzigingen aan.
Voor meer informatie over de triggerinstellingsopties, zie 
Paragraaf 8.2.3 Opties van deVIDOS-triggers instellen.

7. Klik op OK.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een alarmtrigger geconfigureerd en gemaakt.

Voorwaarden:
Geen
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Opmerking:
De trigger kan worden gebruikt in alarmscenario's of 
plattegronden.

4.10.3 Een alarmscenario maken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Dubbelklik op Alarmverwerking.
De onderliggende mappen Triggers en Alarmscenario’s 
worden weergegeven.

3. Klik met de rechtermuisknop op Alarmscenario’s en klik 
vervolgens op Nieuw.

4. Wijs een unieke naam aan het alarmscenario toe.
5. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving in.
6. Klik op het tabblad Details.
7. Configureer het alarmscenario.

Voor meer informatie over de opties voor de instellingen 
van alarmscenario's, zie Paragraaf 8.3.1 Alarmscenario's 
configureren en Paragraaf 8.3.2 Taken voor een scenario.
Opmerking:
– Als de videodetector van de videozender als trigger 

moet worden gebruikt, moet deze op het apparaat 

Beheerder

Procedure:
Er wordt een alarmscenario gemaakt.

Voorwaarden:
Er zijn alarmtriggers geconfigureerd die aan uw eisen 
voldoen.
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worden ingeschakeld. Dit kan worden ingesteld in de 
webbrowserweergave of in Configuration Manager.

– Zorg ervoor dat de alarm-stack is geïntegreerd in de 
werkruimte of plattegrond die door de betreffende 
gebruiker wordt gebruikt.

– Sommige taken, zoals shell commands, worden niet 
gestopt wanneer een scenario eindigt.

– Een alarmscenario kan meerdere taken 
achtereenvolgens uitvoeren.

8. Klik op Test.
Het alarmscenario wordt gestart voor testdoeleinden.

9. Klik nogmaals op Test om de test te beëindigen.
10. Klik op OK.

Opmerking:
Een bestaand alarmscenario kan worden gekopieerd en de 
functies van deze kopie kunnen zo worden aangepast dat ze aan 
andere eisen voldoen.

4.10.4 Een alarmscenario bewerken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Dubbelklik op Alarmverwerking.
De onderliggende mappen Triggers en Alarmscenario’s 
worden weergegeven.

3. Klik op Alarmscenario’s. De beschikbare alarmscenario's 
worden aan de rechterkant van het venster weergegeven.

4. Klik met de rechtermuisknop op een alarmscenario aan de 
rechterkant van het venster en klik vervolgens op 
Eigenschappen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een alarmscenario geconfigureerd.

Voorwaarden:
Er zijn alarmtriggers geconfigureerd die aan uw eisen voldoen.
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5. Breng de gewenste wijzigingen aan.
Voor meer informatie over de opties voor de instellingen 
van alarmscenario's, zie Paragraaf 8.3.1 Alarmscenario's 
configureren en Paragraaf 8.3.2 Taken voor een scenario.

6. Klik op Test.
Het alarmscenario wordt gestart voor testdoeleinden.

7. Klik nogmaals op Test om de test te beëindigen.
8. Klik op OK.

De wijzigingen in het alarmscenario zijn nu actief.

Opmerking:
Een bestaand alarmscenario kan worden gekopieerd en de 
functies van deze kopie kunnen zo worden aangepast dat ze aan 
andere eisen voldoen.

4.10.5 Een alarmscenario verwijderen

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Dubbelklik op Alarmverwerking.
De onderliggende mappen Triggers en Alarmscenario’s 
worden weergegeven.

3. Klik op Alarmscenario’s. De beschikbare alarmscenario's 
worden aan de rechterkant van het venster weergegeven.

4. Klik met de rechtermuisknop op een alarmscenario aan de 
rechterkant van het venster en klik vervolgens op Huidige 
monitor verwijderen.

5. Bevestig de procedure.
Opmerking:
Een verwijderd alarm kan niet worden hersteld.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een alarmscenario verwijderd.

Voorwaarden:
Er zijn alarmscenario's gemaakt.
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4.10.6 Alarmverwerking onderbreken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik het het menu Systeem op Alarmverwerking.
De verwerking van alarmen is uitgeschakeld.

Opmerking:
De alarmverwerking wordt weer ingeschakeld wanneer het 
venster Configuratie wordt gesloten.

Beheerder

Procedure:
Alarmverwerking wordt uitgeschakeld.

Voorwaarden:
Geen
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4.11 Algemene instellingen
In deze paragraaf wordt beschreven hoe instellingen moeten 
worden geconfigureerd die in algemene zin van invloed zijn op 
VIDOS.

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik in het menu Systeem op Algemene instellingen....
Het dialoogvenster Algemene instellingen wordt 
weergegeven.

3. Wijzig de instellingen overeenkomstig uw eisen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle tabbladen.

Beheerder

Procedure:
De algemene systeeminstellingen worden gewijzigd.

Voorwaarden:
Kennis van het systeem.

Logboekregist
ratie

Bepaal hier welke gegevens in de 
logboekbestanden worden opgenomen en 
hoe lang ze worden bewaard. In een werkend 
systeem moeten foutopsporingsgegevens en 
RCP+-gegevens niet worden opgeslagen (zie 
Paragraaf 7.1.1 Logboekregistratie 
configureren).

Joystick Als er voor de camerabesturing een joystick 
wordt gebruikt, worden hier 
camerabewegingen (pan, tilt, zoom) 
toegewezen aan bepaalde handelingen met 
de joystick.

Randapparatu
ur

Definieer het aantal standaardinstellingen 
van de camera die moeten worden 
toegepast.

Video Schakel DirectX 9.0 in of uit.
Het update-interval voor voorbeeldbeelden 
van de camera kan worden gedefinieerd.
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Transparante 
gegevens

Instellingen kunnen worden geconfigureerd 
voor de COM-interfaces op uw pc.
Deze instellingen zijn nodig als camera's met 
bedieningsconsoles van derden moeten 
worden bediend (zoals het bedieningspaneel 
van Pelco of Ultra).

Audio Hier worden de modus en de vereiste 
bijbehorende bandbreedte voor transmissie 
van audiogegevens gedefinieerd.
Full-duplex (altijd verzenden en 
ontvangen):
De spreek-/luisterverbinding met de locatie 
van de actieve camera blijft actief zonder dat 
er extra toetsen moeten worden ingedrukt.
Full-duplex (Push-to-Talk):
Beveiligingspersoneel hoort altijd de 
audiosignalen die vanaf de locatie van de 
actieve camera worden verzonden. Als u met 
personen aan de andere kant van de 
verbinding wilt spreken, moet u de F12-toets 
of de betreffende softkey op het digitale 
Bosch IntuiKey-bedieningspaneel ingedrukt 
houden.
Half-duplex (Push-to-Talk):
Beveiligingspersoneel hoort alleen de 
audiosignalen die vanaf het andere uiteinde 
van de verbinding worden verzonden, als de 
F12-toets of de betreffende softkey op het 
digitale Bosch IntuiKey-bedieningspaneel 
niet wordt ingedrukt. Als u de F12-toets 
ingedrukt houdt, kunt u met de persoon aan 
de andere kant van de verbinding spreken.
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4. Klik op OK.
De algemene instellingen in VIDOS zijn aan uw eisen 
aangepast.

Direct 
afspelen

Definieert de periode waarvoor direct 
afspelen is ingeschakeld.
U kunt ook specificeren of de sequentie bij 
direct afspelen in een nieuw venster moet 
worden weergegeven. Dit is verstandig als er 
bijvoorbeeld alleen een klein monitorvenster 
moet worden weergegeven op een 
plattegrond.

Uiterlijk Definieert de vormgeving van plattegronden 
en camerabeelden; cameranamen en 
miniaturen worden bijvoorbeeld 
weergegeven.
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4.12 Gebruikersbeheer
In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe gebruikers en 
gebruikersgroepen kunnen worden ingesteld. Een VIDOS-
gebruiker behoort altijd tot een VIDOS-gebruikersgroep.
Rechten en werkruimten worden aan een gebruikersgroep 
toegewezen. Een beheerder kan te allen tijde 
gebruikersgroepen en gebruikers maken, bewerken of 
verwijderen.
Opmerking:
– Gebruikers en wachtwoorden worden voor elk 

netwerkapparaat afzonderlijk gedefinieerd.
– Als gebruikers met zeer beperkte bevoegdheden moeten 

worden gemaakt, wordt geadviseerd deze gebruikers 
alleen beperkte rechten toe te wijzen wanneer zij zich 
aanmelden in het besturingssysteem van Windows.

4.12.1 Een gebruikersgroep maken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik op het plusteken naast Gebruikers om de 
onderliggende items weer te geven.

3. Klik op Gebruikersgroepen.
De admin-gebruikersgroep wordt aan de rechterkant van 
het venster weergegeven. Deze groep is vooraf 
geconfigureerd en kan niet worden verwijderd. De rechten 
van deze groep zijn onbeperkt en kunnen niet worden 
bewerkt. Er kan een werkruimte aan deze groep worden 
toegewezen.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een nieuwe gebruikersgroep gemaakt.

Voorwaarden:
Geen
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4. Klik op het pictogram Nieuw .
5. Wijs een unieke naam aan de gebruikersgroep toe, 

bijvoorbeeld Nachtploeg.
6. Voer in het venster Beschrijving een omschrijving voor de 

gebruikersgroep in.
7. Selecteer het tabblad Rechten.
8. Selecteer indien nodig een werkruimte in de Werkruimte 

bij opstarten: wijs deze toe aan leden van een 
gebruikersgroep. Voor het maken van werkruimtes, zie 
Paragraaf 4.6 Werkruimten.

9. Selecteer in de lijst Rechten: één, meerdere of geen van de 
volgende rechten:

Toepassing 
sluiten

Hiermee kan de gebruiker VIDOS 
afsluiten.

Configuratie Hiermee heeft de gebruiker toegang tot 
het venster Configuratie. Deze gebruiker 
kan gebruikers en gebruikersgroepen 
bewerken. Hiermee kan de gebruiker 
apparaten, plattegronden, werkgebieden 
en salvo's bewerken.

Menu Verbinden Hiermee heeft de gebruiker toegang tot 
het volledige snelmenu van het 
monitorvenster. Dit omvat de autorisatie 
om verbinding te maken met camera's en 
salvo's met monitorvensters via het 
snelmenu of om verbindingen te 
verbreken.
Verbindingen kunnen echter niet tot 
stand worden gebracht met behulp van 
de functie slepen en neerzetten.

Volledig scherm 
afsluiten

Hiermee kan de gebruiker een volledige 
schermweergave sluiten. Hierdoor heeft 
de gebruiker (mogelijk beperkte) toegang 
tot VIDOS.
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Opmerking:
– Als er geen recht is geselecteerd, dan kunnen gebruikers 

die tot deze groep behoren, alleen voorgedefinieerde 
verbindingen zien. Deze gebruikers hebben alleen toegang 
tot een beperkt snelmenu in het monitorvenster (zoals 
momentopname en zoom).

– Rechten voor een gebruikersgroep en de 
opstartwerkruimte kunnen op elk gewenst moment 
worden gewijzigd.

– Als de rechten voor een gebruikersgroep zijn bewerkt, 
worden ze voor alle gebruikers in deze groep gewijzigd.

4.12.2 Een gebruikersgroep bewerken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik op het plusteken naast Gebruikers om de 
onderliggende items weer te geven.

3. Klik op Gebruikersgroepen.
Alle gebruikersgroepen worden aan de rechterkant van het 
venster weergegeven.

4. Klik met de rechtermuisknop op een gebruikersgroep en 
klik vervolgens op Eigenschappen.
Een dialoogvenster met de eigenschappen van de 
gebruikersgroep wordt weergegeven.

Voorinstelling 
wijzigen

Hiermee kan de gebruiker 
voorgedefinieerde instellingen bewerken.

Menu Opname Start Archive Player.

Beheerder

Procedure:
Instellingen worden voor alle leden van een gebruikersgroep 
gewijzigd.

Voorwaarden:
Er zijn al gebruikersgroepen gemaakt.
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5. Breng de gewenste wijzigingen aan.
6. Klik op OK.

De instellingen zijn gewijzigd voor alle leden van de 
gebruikersgroep.

4.12.3 Een gebruikersgroep verwijderen

1. Klik met de rechtermuisknop op een gebruikersgroep en 
klik vervolgens op Huidige monitor verwijderen.

2. Klik op OK.
De gebruikersgroep is verwijderd. De gebruikers die deel 
uitmaken van deze gebruikersgroep zijn niet verwijderd.

Opmerking:
Overweeg na het verwijderen van een gebruikersgroep of u de 
gebruikers die aan de verwijderde groep waren toegewezen, in 
het systeem wilt laten. Wijs deze gebruikers aan een andere 
gebruikersgroep toe of verwijder de gebruikers die niet meer 
nodig zijn.

4.12.4 Een gebruiker maken

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een gebruikersgroep verwijderd.

Voorwaarden:
Er zijn al gebruikersgroepen gemaakt.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een nieuwe gebruikersgroep gemaakt.
Er wordt een wachtwoord toegewezen.

Voorwaarden:
Er zijn gebruikersgroepen gemaakt.
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2. Klik op het plusteken naast Gebruikers om de 
onderliggende items weer te geven.

3. Klik op Gebruikers.
De admin-gebruiker wordt aan de rechterkant van het 
venster weergegeven. Deze gebruiker is al 
voorgedefinieerd. Lidmaatschap van de admin-groep kan 
niet worden gewijzigd. Er kan een wachtwoord worden 
toegewezen aan de admin-gebruiker of worden gewijzigd.

4. Klik op het pictogram Nieuw .
5. Wijs een unieke naam aan de gebruiker toe.

Dit is de aanmeldingsnaam voor de gebruiker in VIDOS. Let 
erop dat de invoer hoofdlettergevoelig is. Voer ook een 
beschrijving in.

6. Klik op het tabblad Details.
7. Voer het wachtwoord in het venster Wachtwoord: in. Dit is 

vereist voor aanmelding in VIDOS. Voer het wachtwoord 
nogmaals in het venster Wachtwoord controleren: in.
Opmerking:
Wijs wachtwoorden toe om manipulatie te voorkomen.

8. Selecteer een gebruikersgroep in de lijst Lid van 
gebruikersgroep:.
De gebruiker krijgt de rechten en opstartwerkruimte die 
voor deze gebruikersgroep zijn gedefinieerd.
Raadpleeg voor meer informatie Paragraaf 4.12.2 Een 
gebruikersgroep bewerken.

4.12.5 Gebruikers bewerken
Beheerder

Procedure:
De aanmeldingsnaam en het wachtwoord van een gebruiker 
worden gewijzigd.
De autorisaties en opstartwerkruimte van een gebruiker 
worden gewijzigd.

Voorwaarden:
Gebruikersgroepen en gebruikers zijn aangemaakt.
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1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik op het plusteken naast Gebruikers om de 
onderliggende items weer te geven.

3. Klik op Gebruikers.
Alle gebruikers worden aan de rechterkant van het venster 
weergegeven.

4. Klik met de rechtermuisknop op een gebruiker en klik 
vervolgens op Eigenschappen.
Een dialoogvenster met de eigenschappen van de 
gebruiker wordt weergegeven.

5. Breng de noodzakelijke wijzigingen aan.
6. Klik op OK. 

Opmerking:
Een item kan worden gekopieerd en daarna bewerkt, 
bijvoorbeeld het wijzigen van de naam.

4.12.6 Gebruikers verwijderen

1. Klik met de rechtermuisknop op een gebruiker en klik 
vervolgens op Huidige monitor verwijderen.

2. Klik op OK.

Opmerking:
De admin-gebruiker en het gebruikersaccount waarmee u zich 
hebt aangemeld, kan niet worden verwijderd.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een gebruiker verwijderd.

Voorwaarden:
Er zijn al gebruikers aangemaakt.
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4.12.7 Gebruikers wijzigen
Een andere gebruiker kan zich aanmelden in VIDOS zonder dat 
het programma eerst moet worden afgesloten. Dit kan 
bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als taken moeten worden 
uitgevoerd waarvoor de gebruiker die op dat moment is 
aangemeld, onvoldoende rechten heeft. In dit geval vraag het 
systeem automatisch om een nieuwe aanmelding.

Voorbeeld:
U bent aangemeld als toezichthouder. Het programma draait in 
de modus voor volledig scherm. U drukt op de ESC-toets om de 
modus voor volledig scherm af te sluiten, maar u hebt geen 
autorisatie voor deze actie.  VIDOS vraagt om een nieuwe 
aanmelding.

Opmerking:
Klik in het menu Help op Info over... om vast te stellen welke 
gebruiker momenteel is aangemeld.

1. Klik in het menu Bestand op Gebruiker wijzigen.
of

Klik in de werkbalk op .
Het dialoogvenster Verificatie vereist wordt weergegeven.

2. Klik op Andere gebruiker.
3. Voer in het venster Naam: de aanmeldingsnaam in.
4. Voer in het venster Wachtwoord: het wachtwoord in.
5. Klik op OK.

Een nieuwe gebruiker met de vereiste autorisaties is 
aangemeld. De werkruimte voor de nieuwe gebruiker 
wordt weergegeven.

Alle gebruikers

Procedure:
Een andere gebruiker meldt zich aan terwijl het programma 
draait.

Voorwaarden:
Een aanmeldingsnaam en bijbehorend wachtwoord.
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Opmerking:
– Het programma kan nu worden afgesloten. Hiervoor moet u 

geautoriseerd zijn om het programma af te sluiten.
– Voorkom dat het programma wordt afgesloten wanneer de 

pc wordt uitgeschakeld. Plaats de invoerapparaten en de 
monitor op een geschikte afstand van de computer.

4.12.8 Voorbeeld: gebruiker met beperkte rechten

1. Meld u aan in VIDOS als gebruiker met alle rechten.
2. Maak een nieuwe monitorindeling aan, bijvoorbeeld een 

monitorindeling met 2x2-monitorvensters. Raadpleeg 
hiertoe Paragraaf 4.5.2 Een monitorindeling toevoegen.

3. Druk op F11. De weergave schakelt over naar volledige 
schermweergave.

4. Druk op ALT+TAB en schakel over naar het VIDOS-
hoofdvenster.

5. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

6. Klik met de rechtermuisknop op Werkruimten en klik 
vervolgens op Nieuw.

7. Wijs een herkenbare naam toe aan de nieuwe werkruimte, 
bijvoorbeeld Ondergrondse parkeergarage. Klik op OK.

8. Druk op ALT+TAB en schakel over naar het VIDOS-
hoofdvenster.

9. Klik met de rechtermuisknop op de werkruimte die u 
zojuist in de systeemstructuur hebt gemaakt en klik 
vervolgens op Opslaan.
De modus voor volledig scherm is nog steeds actief op de 
achtergrond en wordt opgeslagen in de werkruimte.

Beheerder

Procedure:
Er wordt een nieuwe gebruiker met beperkte rechten 
gemaakt. Aan deze gebruiker wordt een werkruimte 
toegewezen in volledige schermweergave.

Voorwaarden:
Er zijn gebruikersgroepen gemaakt.
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10. Druk op ALT+TAB en schakel over naar de modus voor 
volledig scherm.

11. Sluit de volledige schermweergave. Druk hiertoe op de 
ESC-toets. Het VIDOS-hoofdvenster wordt weergegeven.

12. Druk op ALT+TAB en schakel over naar het venster 
Configuratie.

13. Klik met de rechtermuisknop op Gebruikersgroepen en 
klik vervolgens op Nieuw.

14. Wijs een herkenbare naam aan de gebruikersgroep toe, 
bijvoorbeeld Beveiliging parkeergarage.

15. Klik op het tabblad Rechten. Klik in de lijst Werkruimte bij 
opstarten: op de werkruimte die u zojuist hebt gemaakt, 
bijvoorbeeld Ondergrondse parkeergarage.

16. Selecteer in de lijst Rechten: het selectievakje Menu 
Verbinden.

17. Klik op OK om deze gebruikersgroep op te slaan.
18. Maak een nieuwe gebruiker aan en wijs deze gebruiker aan 

de zojuist gemaakte gebruikersgroep toe (zie 
Paragraaf 4.12.4 Een gebruiker maken).

19. Meld u aan als de nieuw aangemaakte gebruiker.
De volledige schermweergave wordt weergegeven.
Opmerking:
– Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt 

in het venster om het venster met een camera te 
verbinden.

– Druk op ESC om de volledige schermweergave af te 
sluiten en u aan te melden als gebruiker met de 
vereiste rechten.
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4.13 licentiebeheer
De VIDOS Pro Suite-programma's worden geïnstalleerd als 
demoversies. De programma's kunnen gedurende 30 dagen 
zonder enige beperking worden gebruikt. Na deze periode kunt 
u de volgende programma's zonder licentie gebruiken:
– Configuration Manager
– Archive Player
– Viewer met maximaal 16 camera's
Voor alle overige programma's is dient u een licentie aan te 
schaffen. Elke licentie is gekoppeld aan de pc waarop het 
programma wordt geïnstalleerd en gebruikt. Het licentiebeheer 
maakt deel uit van het Configuration Manager-programma.
Raadpleeg voor meer informatie over licenties de Beknopte 
installatiehandleiding van  VIDOS Pro Suite.



VIDOS Pro Suite Bewaking | nl 89

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installatiehandleiding   | V2 | 2009.08

5 Bewaking
Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die VIDOS 
videogegevens live bekijken.
Er wordt beschreven hoe u een systeem moet gebruiken dat al 
is geconfigureerd. Systeemconfiguratie is de taak van een 
beheerder en wordt behandeld in Paragraaf 4 Beheer.
Hieronder vindt u voorbeelden van acties die in een werkruimte 
kunnen worden uitgevoerd. De beschikbare opties zijn echter 
afhankelijk van de apparaten die zijn aangesloten en uw 
autorisaties. Deze kunnen aanzienlijk verschillen. Het is 
mogelijk dat niet alle beschreven opties ook voor u beschikbaar 
zijn.

5.1 Het programma starten

1. Dubbelklik op het VIDOS pictogram  op de desktop.
of
Klik in Windows op Start, kies vervolgens Programma's, en 
daarna VIDOS, en klik dan op VIDOS.
Het dialoogvenster Aanmelden bij VIDOS wordt 
weergegeven.

2. Voer uw aanmeldingsnaam en wachtwoord in.
Let erop dat de invoer hoofdlettergevoelig is.
VIDOS start.
Afhankelijk van uw autorisaties en de toegewezen 
startwerkruimte, verschijnt de standaard VIDOS-
gebruikersinterface of de voor u geconfigureerde 
werkruimte.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
Het programma wordt gestart.

Voorwaarden:
Een aanmeldingsnaam en bijbehorend wachtwoord.
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Opmerking:
Raadpleeg Paragraaf 5.7 Gebruiker wijzigen voor meer 
informatie over het aanmelden bij het programma nadat dit al 
gebruikt is, bijvoorbeeld nadat de vorige gebruiker zich heeft 
afgemeld.

5.2 Een camera aansluiten
VIDOS biedt verschillende manieren om videogegevens van een 
camera weer te geven:
– De camera op een softwaremonitorvenster aansluiten (zie 

Paragraaf 3.4 Softwaremonitorvenster) – de gegevens 
worden op de pc-monitor weergegeven.

– De camera op een hardwaremonitorvenster aansluiten; de 
gegevens worden op de externe analoge monitor 
weergegeven (voorbeeldbeelden van de locatie worden in 
het hardwaremonitorvenster ter oriëntatie getoond als de 
encoder de voorbeeldfunctie voor beelden ondersteunt).

– De camera op een monitorvenster aansluiten voor de 
VIDOS Monitor Wall; de gegevens worden op de grote 
schermen van de digitale monitoren weergegeven die op 
de computer voor de VIDOS Monitor Wall zijn aangesloten. 
Raadpleeg de afzonderlijke documentatie over VIDOS 
Monitor Wall voor meer details.

Opmerking:
Voor zenders met mogelijkheden voor Dual Streaming kunt u 
kiezen welke stream wordt weergegeven voor de betreffende 
camera. De namen van de beschikbare datastreams worden 
gedefinieerd in het dialoogvenster Eigenschappen. De 
videostreams worden in de lijst weergegeven als 
subknooppunten voor de camera in de systeemstructuur.
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5.2.1 Een camera op een softwaremonitorvenster 
aansluiten 

Klik met de rechtermuisknop op een camera of 
videostream in de systeemstructuur en klik vervolgens op 
Verbinding maken met lokale monitor.
Er wordt een nieuw softwaremonitorvenster geopend. De 
videogegevens van de camera worden weergegeven.

5.2.2 Een bestaand softwaremonitorvenster op een 
camera aansluiten

1. Klik in het menu Venster op Nieuwe monitor aanmaken of 
Nieuwe monitorarray aanmaken.
Er wordt een nieuw venster geopend.

2. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een softwaremonitorvenster en klik vervolgens op 
Verbinden.
Alle beschikbare videostreams worden weergegeven.
Opmerking:
De opdracht Verbinden wordt vervangen door Locaties als 
locaties zijn geconfigureerd voor VIDOS (zie 
Paragraaf 4.7 Locaties).

Alle gebruikers

Procedure:
Videogegevens van een camera worden in een nieuwe 
softwaremonitor in de VIDOS-werkruimte weergegeven.

Voorwaarden:
Er is minimaal één camera gereed voor gebruik.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.

Alle gebruikers

Procedure:
Videogegevens van een camera worden op een geopende 
softwaremonitor in de VIDOS-werkruimte weergegeven.

Voorwaarden:
Er is minimaal één camera gereed voor gebruik.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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3. Selecteer de gewenste videostream of camera.
De gegevens voor de camera worden in het actieve 
softwaremonitorvenster weergegeven.

5.2.3 Een camera op een externe analoge monitor 
aansluiten

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor een 

hardwaremonitor  en klik vervolgens op Openen.
Er wordt een hardwaremonitorvenster geopend.

2. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in het 
monitorvenster en klik vervolgens op een camera of een 
salvo.
Voorbeeldbeelden van de videobron worden in het 
hardwaremonitorvenster weergegeven en de bijbehorende 
videogegevens worden op de externe analoge monitor 
afgespeeld.

Opmerking:
De VIDOS-werkruimte toont alleen een reeks stilstaande 
beelden. Als de encoder dit niet ondersteunt, blijft het 
hardwaremonitorvenster leeg. Kijk in dit geval op de analoge 
monitor of er een verbinding tot stand is gebracht.

Alternatieven voor het aansluiten van een camera:
– Sleep een camera van de systeemstructuur naar een 

geopend monitorvenster of een lege werkruimte.
– Sleep een camera van het tabblad Camera’s (in de 

systeemstructuur) naar een geopend monitorvenster of 
een lege werkruimte.

– Sleep een camerapictogram op een plattegrond naar een 
monitorvenster.

Alle gebruikers

Procedure:
Er wordt een videobron op een analoge monitor aangesloten.

Voorwaarden:
Er is minimaal één hardware-ontvanger in het systeem 
geïntegreerd.
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Opmerking:
Salvo's (virtuele inspectieronden met de camera) kunnen ook 
op een monitorvenster worden aangesloten.

5.2.4 Verbinding met een camera verbreken

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in het 
monitorvenster waarvan u de verbinding wilt beëindigen en 
klik vervolgens op Verbinding verbreken.
De verbinding is verbroken.
Opmerking:
Als u de verbinding met een hardwaremonitorvenster hebt 
beëindigd, worden videobeelden niet meer op de analoge 
monitor weergegeven.

Alternatieven voor het beëindigen van de verbinding met een 
camera:
– Sleep een camera van de systeemstructuur naar een 

software- of hardwaremonitorvenster. Dit vervangt de 
oude verbinding.

– Sluit het softwaremonitorvenster.
Opmerking:
Het sluiten van een hardwaremonitorvenster onderbreekt 
de verbinding niet.

Alle gebruikers

Procedure:
De verbinding met een monitorvenster wordt beëindigd.

Voorwaarden:
Geen
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5.3 Camerabesturing
Bestuurbare camera's kunnen op de volgende manier worden 
bestuurd:
– met behulp van een pc-toetsenbord en muis in een 

monitorvenster of via een apart geactiveerd 
besturingsvenster (zie Paragraaf 4.4.3 Tabblad Controller)

– met een joystick
– met het digitale bedieningspaneel Bosch IntuiKey

5.3.1 De camera pannen

1. Klik met de rechtermuisknop op een monitorvenster dat op 
een bestuurbare camera is aangesloten en klik vervolgens 
op Pan, Tilt, Zoom.

2. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechter- of linkerrand 
van het monitorvenster. De muisaanwijzer neemt een 
pijlvorm aan.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
De camera wordt bediend met behulp van het monitorvenster 
in VIDOS.

Voorwaarden:
Er wordt minimaal één monitorvenster dat op een 
bestuurbare camera is aangesloten in uw werkruimte 
weergegeven.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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3. Klik op de muisknop om kort te pannen.
Houd de muisknop ingedrukt om langer te pannen.
De camera pant.

5.3.2 De camera kantelen

1. Klik met de rechtermuisknop op een monitorvenster dat op 
een bestuurbare camera is aangesloten en klik vervolgens 
op Pan, Tilt, Zoom.

2. Beweeg de muisaanwijzer naar de boven- of onderkant van 
het monitorvenster. De muisaanwijzer neemt een pijlvorm 
aan.

3. Klik op de muisknop om de camera kort te kantelen.
Houd de muisknop ingedrukt om de camera gedurende 
langere tijd te kantelen.
De camera kantelt.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
De camera wordt bediend met behulp van het monitorvenster 
in VIDOS.

Voorwaarden:
Er wordt minimaal één monitorvenster dat op een 
bestuurbare camera is aangesloten in uw werkruimte 
weergegeven.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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5.3.3 De camera zoomen

1. Klik met de rechtermuisknop op een monitorvenster dat op 
een bestuurbare camera is aangesloten en klik vervolgens 
op Pan, Tilt, Zoom.

2. Beweeg de muisaanwijzer naar het midden van het 
monitorvenster.

3. Beweeg de muisaanwijzer een beetje omhoog en omlaag.
De muisaanwijzer neemt de vorm van een vergrootglas aan.

4. Klik met de muisknop om kort te zoomen.
Houd de muisknop ingedrukt om langer te zoomen.
De camera zoomt (inzoomen - vergrootglas met plusteken, 
uitzoomen - vergrootglas met minteken).

Opmerking:
Als u een muis met wieltje gebruikt, kan de camera ook worden 
gezoomd door aan het wieltje te draaien.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
De camera wordt bediend met behulp van het monitorvenster 
in VIDOS.

Voorwaarden:
Er wordt minimaal één monitorvenster dat op een 
bestuurbare camera is aangesloten in uw werkruimte 
weergegeven.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.

Als de muisaanwijzer zich een beetje boven het 
middelpunt van het venster bevindt, verschijnt 
een plusteken (+) naast het vergrootglas.

Als de muisaanwijzer zich een beetje onder het 
middelpunt van het venster bevindt, verschijnt 
een minteken (-) naast het vergrootglas.
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5.3.4 Presets openen

1. Klik met de rechtermuisknop op een monitorvenster dat op 
een bestuurbare camera is aangesloten en klik vervolgens 
op Ga naar voorinstelling.
Er wordt een lijst weergegeven van alle presets die zijn 
opgeslagen voor de camera waarmee verbinding is.

2. Selecteer de gewenste positie.
De camera beweegt naar de opgeslagen preset.

5.3.5 Software zoom

1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een softwaremonitorvenster en klik vervolgens op 
Software Zoom.

2. Klik met de linkermuisknop op een willekeurig punt in het 
softwaremonitorvenster.
of
Druk op het PLUSTEKEN (+).
Met deze handeling zoomt u in op het videobeeld. Aan de 
randen van het beeld worden schuifbalken weergegeven.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
Er wordt een preset opgeroepen.

Voorwaarden:
Er wordt minimaal één monitorvenster dat op een 
bestuurbare camera is aangesloten in uw werkruimte 
weergegeven.
Er zijn presets geconfigureerd.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
De beeldweergave in een softwaremonitorvenster wordt 
aangepast.

Voorwaarden:
Er moet een softwaremonitorvenster worden weergegeven in 
uw werkruimte.



98 nl | Bewaking VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Installatiehandleiding Bosch Sicherheitssysteme GmbH

3. Gebruik de schuifbalken om delen van het beeld te zien die 
zich niet in de weergave bevinden.
of
Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in het 
softwaremonitorvenster en klik vervolgens op Software 
Pan. Houd de linkermuisknop ingedrukt en navigeer binnen 
het beeld.

4. Klik indien nodig op de opdracht Venstergrootte.
Past het monitorvenster aan de afmetingen aan die vereist 
zijn om het ingezoomde beeld volledig weer te geven.

5. Houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op een willekeurig 
punt in het softwaremonitorvenster.
of
Druk op het MINTEKEN (-).
Het weergegeven beeld wordt weer uitgezoomd.
Opmerking:
Software Zoom moet zijn geactiveerd.

6. Klik op de opdracht Oorspronkelijke afmetingen.
Het beeld en het softwaremonitorvenster keren terug naar 
hun oorspronkelijke afmetingen.

Opmerking:
De opties waarmee u binnen het beeld kunt navigeren zijn ook 
beschikbaar voor niet-bestuurbare camera's.
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5.4 Volledige schermweergave

1. Klik op een willekeurig punt in het venster dat in de modus 
voor volledig scherm moet worden bekeken. Het venster 
kan een softwaremonitorvenster, een monitorindeling of 
een plattegrond zijn.
Het venster is nu geselecteerd.

2. Druk op F11.
of

Klik in de werkbalk op .
Het geselecteerde venster wordt op het volledige scherm 
weergegeven.
Opmerking:
Druk opnieuw op F11. Het venster - weergegeven in de 
modus voor volledig scherm - beweegt naar de volgende 
monitor (alleen voor pc met meerdere monitoren).

3. Druk op ALT+TAB en selecteer het betreffende pictogram 
om tussen de modus voor volledig scherm en de VIDOS-
programma-interface te schakelen.

4. Druk op ESC om de modus voor volledig scherm af te 
sluiten.

Opmerking:
Als uw werkruimte alleen in de modus voor volledig scherm 
wordt getoond, is het mogelijk dat u niet de vereiste autorisatie 
hebt om deze modus te verlaten. In dat geval moet u zich 
aanmelden als een gebruiker met de gewenste toestemmingen 
(zie Paragraaf 4.12.7 Gebruikers wijzigen).

Beveiligingspersoneel

Procedure:
U schakelt tussen de volledige schermweergave en de VIDOS-
gebruikersinterface.

Voorwaarden
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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5.5 Bewaking met een plattegrond
Een plattegrond is een grafische werkruimte die een overzicht 
geeft van de te bewaken locatie. Grafische kaarten worden 
gebruikt om de posities van camera's aan te geven.
Er kunnen meerdere plattegronden met elkaar worden 
verbonden. Klik op de bijbehorende grafische elementen om de 
indeling voor een ander deel van het gebouw te bekijken of om 
bijvoorbeeld een meer gedetailleerde weergave te krijgen.
Plattegronden zijn afzonderlijk ontworpen. Ze zijn nooit 
hetzelfde. Neem bij eventuele vragen over het gebruik van een 
bepaalde plattegrond contact op met de persoon die de 
plattegrond heeft gemaakt.
De hoofdelementen van plattegronden zoals gespecificeerd 
door VIDOS en de hiermee verbonden acties worden hieronder 
beschreven.

Opmerking:
De weergave van camera's of andere elementen kan in uw 
specifieke werkruimte in vorm of kleur verschillen.

5.5.1 Een plattegrond openen

1. Klik met de rechtermuisknop op een plattegrond in de 
systeemstructuur en klik vervolgens op Openen.
De plattegrond wordt in de VIDOS-werkruimte 
weergegeven.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
Er wordt een plattegrond geopend.

Voorwaarden:
Er is minimaal één plattegrond aangemaakt.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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Alternatieven:
– Sleep een plattegrond van de systeemstructuur naar de 

werkruimte.
– Als een startwerkruimte aan u als een gebruiker is 

toegewezen, hoeft u zich alleen maar aan te melden bij het 
netwerk om de plattegrond te openen.

5.5.2 Elementen en acties
In dit gedeelte worden ontwerpelementen op plattegronden 
beschreven. De volgende beschrijving is gebaseerd op de 
standaardwaarden voor de elementen in VIDOS. Afhankelijk van 
het ontwerp van de plattegrond kunnen deze elementen ook in 
andere kleuren worden weergegeven.

Pictogram en 
omschrijving

Mogelijke acties

Camera Verbind camera's met een 
monitorvenster door middel van 
de functie slepen en neerzetten.

Blauw:
aangesloten

Rood:
niet aangesloten

Salvo Verbind salvo's met een 
monitorvenster door middel van 
de functie slepen en neerzetten.
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Trigger
(alarmactuator)

Er wordt actie verwacht van de 
gebruiker.

Zwart:
geen alarm

Rood:
alarm

Relais Een elektrisch bestuurde 
schakelaar, zoals een 
deuropener. Een relais wordt 
geschakeld door er in een 
plattegrond op te dubbelklikken.
Voorbeeld:
Op afstand bestuurbaar 
deurbedieningssysteem na 
verificatie van de persoon met 
behulp van het camerabeeld.

Grijs:
uitgeschakeld

Geel:
ingeschakeld

Softwaremonitorvenster Softwaremonitorvensters worden 
als eenvoudige rechthoeken 
afgebeeld. De aansluiting van een 
camera of salvo wordt door twee 
lijnen weergegeven.

Pictogram en 
omschrijving

Mogelijke acties
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Aan elementen kunnen acties zijn toegewezen die worden 
geactiveerd door op de elementen te klikken.
Voorbeeld:
– Als u op een afbeelding klikt, wordt een andere 

plattegrond geopend, bijvoorbeeld een plattegrond met 
een meer gedetailleerde weergave.

– Als u op een camera klikt, wordt het venster Opnamen 
geopend.

Hardwaremonitorvenster Hardwaremonitorvensters 
worden als omkaderde 
rechthoeken afgebeeld. De 
aansluiting van een camera of 
salvo wordt door twee lijnen 
weergegeven. Videogegevens 
worden op de analoge monitor 
weergegeven zodra de verbinding 
actief is. Er worden alleen 
voorbeeldbeelden in het 
hardwaremonitorvenster 
weergegeven (als de functie door 
de encoder wordt weergegeven).

Alarm-stack Een lijst met alarmmeldingen die 
mogelijk moeten worden 
verwerkt (zie Paragraaf 5.6.2 Met 
de Alarm-stack werken).

Pictogram en 
omschrijving

Mogelijke acties
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5.6 Automatische bewaking

5.6.1 Salvo's gebruiken
Een salvo is een virtuele inspectieronde met de camera. 
Gegevens van één of meer camera's worden in een 
gedefinieerde sequentie weergegeven. Tijdens het salvo kunnen 
camera's aan presets worden toegewezen of handmatig worden 
bestuurd.

1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een software- of hardwaremonitorvenster, kies Salvo 
verbinden en kies vervolgens een Salvo, and then click the 
desired salvo output.
Het salvo wordt op het softwaremonitorvenster of op een 
aangesloten analoge monitor weergegeven.

Alternatief:
Sleep het salvopictogram in een plattegrond naar een 
monitorvenster.

Opmerking:
Een salvo blijft actief zo lang hier minimaal één monitor op is 
aangesloten. Als de verbinding tussen een monitorvenster en 

Beveiligingspersoneel

Procedure:
Er wordt een salvo geopend.

Voorwaarden:
Er moet een salvo worden ingesteld voor uw werkruimte.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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een salvo wordt verbroken, maar er is nog steeds een andere 
monitor aangesloten (dit kan ook een hardwaremonitor zijn), 
blijven de betrokken camera's werken volgens de bijbehorende 
presets.

5.6.2 Met de Alarm-stack werken
De alarm-stack kan een onderdeel van uw werkruimte zijn. Elk 
item in de lijst betekent dat er in het systeem een alarm is 
geactiveerd dat uw aandacht vraagt. 
De afzonderlijke processen en daarmee de door u te 
ondernemen acties kunnen aanzienlijk verschillen. Meer 
informatie is beschikbaar bij uw VIDOS-systeembeheerder.
Een alarmscenario is een gedefinieerde sequentie van acties die 
automatisch wordt uitgevoerd. Als er veel maatregelen moeten 
worden genomen, bepaalt het beveiligingspersoneel of deze 
noodzakelijk zijn.
Voorbeeld:
Er is een bewegingsalarm geactiveerd. Een deel van het 
scenario bestaat uit een akoestisch signaal en een 
cameraverbinding. Dit deel van het scenario gebeurt 
automatisch. Het kan noodzakelijk zijn de bijbehorende 
videogegevens op te slaan. Er is al een bijbehorende taak 
gedefinieerd. U bepaalt zelf of u deze taak wilt uitvoeren.
Items in de alarm-stack worden als volgt aangeduid:

De items in de lijst kunnen opnieuw worden gerangschikt door 
op de specifieke kolomkoppen te klikken.

Alarmtrigger is actief

Alarmtrigger is niet actief

Alarmscenario wordt beëindigd; het kan niet 
meer worden geactiveerd

rood, 
vetgedrukt

Het alarmscenario is geactiveerd

doorgestreept
e letters

Het alarmscenario is bevestigd, maar de 
trigger is nog actief of de minimale looptijd 
van een taak is nog niet verstreken.
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5.6.3 Een alarmscenario activeren

1. U merkt een alarm in de alarm-stack op dat uw aandacht 

vraagt: .
2. Klik met de rechtermuisknop op het item en klik vervolgens 

op Activeren.
Het item verschijnt in het rood.
Opmerking:
Nadat alle taken zijn voltooid, wordt het alarmscenario als 

verwerkt aangegeven .
3. Klik met de rechtermuisknop op het item en klik vervolgens 

op Bevestigen of Bevestigen met bericht....
Het item wordt verwijderd.
Een voorgedefinieerde sequentie van acties is uitgevoerd. 
Het alarm is verwerkt. Het alarm is bevestigd en daarom 
automatisch verwijderd.
Opmerking:
Met de opdracht Bevestigen met bericht... kunt u een 
bericht aan een alarm toewijzen. Het bericht wordt 
opgeslagen in het logboekbestand.

Beveiligingspersoneel

Procedure:
Er wordt een alarmscenario geactiveerd.\

Voorwaarden:
U hebt toegang tot de alarm-stack.
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5.7 Gebruiker wijzigen
U kunt u bij VIDOS als een nieuwe gebruiker aanmelden zonder 
het programma te verlaten. Het systeem vraagt automatisch om 
een nieuwe aanmelding als de gebruiker een actie start waar 
het gebruikersprofiel niet voldoende autorisaties voor heeft.
Voorbeelden:
– U bent aangemeld als toezichthouder. Het programma 

draait in de modus voor volledig scherm. U drukt op de 
ESC-toets om de modus voor volledig scherm af te sluiten, 
maar u hebt geen autorisatie voor deze actie.  VIDOS 
vraagt een nieuwe aanmelding aan.

– Receptionisten overdag behoren doorgaans tot een 
gebruikersgroep met andere autorisaties dan de 
gebruikersgroep voor receptionisten die 's nachts werken. 
Bij het verlaten van de werkruimte kan de betreffende 
receptionist de wijziging van gebruiker initiëren, zodat de 
volgende gebruiker zich bij aanvang van het werk moet 
aanmelden.

1. Klik in het menu Bestand op Gebruiker wijzigen.
of

Klik in de werkbalk op .
Het dialoogvenster Verificatie vereist wordt weergegeven.

2. Klik op Gebruiker wijzigen.
3. Voer de aanmeldingsnaam in.
4. Voer het wachtwoord in.
5. Klik op OK.

U bent aangemeld als een nieuwe gebruiker met de 
vereiste autorisaties.

Alle gebruikers

Procedure:
Een andere gebruiker meldt zich bij het lopende programma 
aan.

Voorwaarden:
Een aanmeldingsnaam en bijbehorend wachtwoord.
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Opmerking:
Klik op Toepassing afsluiten om het programma af te sluiten. 
Voer hiertoe een gebruikersnaam en wachtwoord met de 
vereiste gebruikersrechten in.

5.8 Het programma afsluiten

1. Verlaat de modus voor volledig scherm indien nodig. Druk 
hiertoe op de ESC-toets.

2. Klik in het menu Bestand op Sluiten.
of

Klik in de werkbalk op .
VIDOS wordt afgesloten.

Opmerking:
U kunt de toepassing alleen afsluiten als u de benodigde 
gebruikersautorisatie hebt. U kunt worden gevraagd de juiste 
gebruikersreferenties te geven (aanmeldingsnaam en 
wachtwoord).

Beveiligingspersoneel

Procedure:
Het programma wordt afgesloten.

Voorwaarden
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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5.9 Gebruiker wijzigen/het programma 
afsluiten

1. Klik in het menu Bestand op Afmelden.
Het dialoogvenster Verificatie vereist wordt weergegeven.

2. Klik op Gebruiker wijzigen om van gebruiker te wisselen.
of
Klik op Toepassing afsluiten om het programma af te 
sluiten.

3. Voer indien nodig de aanmeldingsnaam in.
4. Voer indien nodig het wachtwoord in.
5. Klik op OK.

Alle gebruikers

Procedure:
Een andere gebruiker meldt zich bij het lopende programma 
aan of een gebruiker sluit het programma af.

Voorwaarden:
Een aanmeldingsnaam en bijbehorend wachtwoord of de 
vereiste gebruikersrechten.
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6 Opnamen en afzonderlijke beelden
Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die opgenomen 
gegevens willen afspelen of de opname van gegevens willen 
instellen.
U kunt videosequenties of afzonderlijke beelden 
(momentopnamen) opnemen.
Videosequenties worden op een aparte NVR, VRM of op het 
lokale geheugen van de zender opgeslagen (bijvoorbeeld een 
VideoJet 8008). Afzonderlijke beelden worden op de pc 
opgeslagen in de gegevensmap van VIDOS.

Opmerking:
Het programma Archive Player kan u niet alleen helpen als u 
afzonderlijke opnamen op eenvoudige wijze wilt weergeven, 
maar ook als u ze wilt exporteren en op een cd wilt opslaan.

6.1 Opnamen
Videogegevens kunnen op de volgende locaties worden 
opgenomen:
– NVR (centrale netwerk-videorecorder met een vaste schijf 

met veel opslagcapaciteit)
– Videozender met opslagmedium (bijvoorbeeld een 

VideoJet 8008 met een geïntegreerde vaste schijf of een 
VideoJet 10 met compact flash-geheugen)

Opnamen op het lokale opslagmedium van de zender worden 
geconfigureerd en gestart met Configuration Manager of via de 
webbrowserweergave van het apparaat. Aanvullende informatie 
vindt u in de aparte documentatie van Configuration Manager of 
van het afzonderlijke apparaat. 
Opnametaken voor een NVR kunnen ook direct worden 
geconfigureerd en beheerd in VIDOS.
Een NVR wordt toegevoegd aan het systeem via het subvenster 
Configuratie. 
Klik met de rechtermuisknop op een NVR in de 
systeemstructuur en selecteer Eigenschappen. Het 
dialoogvenster Eigenschappen voor de NVR wordt 
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weergegeven (zie Paragraaf 4.4.4 Tabblad Status). 
Opnametaken kunnen hier worden geconfigureerd. In het 
volgende hoofdstuk worden de opties hiertoe beschreven.

6.1.1 Een opnametaak voor NVR maken

1. Klik met de rechtermuisknop op een NVR in de 
systeemstructuur en klik vervolgens op Eigenschappen.

2. Klik op het tabblad Apparaat en klik vervolgens op 
Verificatie.

3. Identificeer uzelf als de service-gebruiker.
4. Klik op het tabblad Planner.
5. Klik op Nieuw.

Het dialoogvenster Opname-instellingen wordt 
weergegeven.
Elementen van het dialoogvenster Opname-instellingen:

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Het opnemen van videogegevens op een NVR wordt gepland 
met behulp VIDOS.

Voorwaarden:
Er is een NVR in het systeem geïntegreerd.  
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.

Camera Selecteer een camera waarvan de 
videogegevens op de NVR zullen worden 
opgenomen.

Modus Continu opnemen: Klik op Planner... en 
selecteer de periodiek terugkerende 
opnametijdstippen (bijvoorbeeld 
maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 
uur ).
Opnemen gestuurd door gebeurtenis: 
Selecteer ten minste één gebeurtenis.

Tracktijd: Voer het aantal dagen in waarna de 
gegevens op een NVR mogen worden 
overschreven voor continu opnemen.
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6. Klik op Planner....
Het dialoogvenster Opnametijd wordt weergegeven.

7. Sleep de muisaanwijzer over de perioden zodat ze als 
opnametijd worden geselecteerd.
Opmerking:
Houd de CTRL-toets ingedrukt en sleep de muisaanwijzer 
over de perioden die verwijderd moeten worden om 
geselecteerde perioden te verwijderen.

8. Klik op OK.
Het dialoogvenster Opnametijd wordt gesloten.

9. Klik op OK.
Videogegevens voor de geselecteerde camera worden op 
de NVR opgenomen zoals gespecificeerd in de planner en 
zijn beschikbaar voor evaluatie in VIDOS.

ANR (Automatic 
Network 
Replenishment) 
gebruiken

Selectievakje is geselecteerd: de NVR 
zoekt in het geval van een onderbroken 
verbinding naar ontbrekende 
opnamegegevens op het lokale 
opslagmedium van de zender; deze 
gegevens zullen naadloos in het NVR-
archief worden opgenomen. Om ervoor 
te zorgen dat dit werkt moet de 
aangesloten zender continu op een 
lokaal opslagmedium opnemen.

Tijd vóór 
gebeurtenis:

Gedurende een bepaald interval, vóór en 
na de activatie van een alarm, worden 
opnamen opgeslagen. Voer een 
tijdsperiode in voor het interval vóór en 
na activatie van het alarm.

Tijd na 
gebeurtenis:

Alarmingang Selecteer de alarmtrigger die een 
opname moet activeren (Opnemen 
gestuurd door gebeurtenis).

Bewegingsalarm

Videoverlies

Universeel beeld
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6.1.2 NVR-opname stoppen

1. Klik met de rechtermuisknop op een NVR-apparaat en klik 
vervolgens op Eigenschappen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad Status.
3. Selecteer de opname die gestopt moet worden en klik 

vervolgens op Opname stoppen.
De opname wordt gestopt. De opgenomen gegevens 
blijven op de NVR opgeslagen.

6.1.3 Een opnametaak voor NVR verwijderen

1. Klik met de rechtermuisknop op een NVR-apparaat en klik 
vervolgens op Eigenschappen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad Planner.
3. Selecteer de opname en klik vervolgens op Huidige 

monitor verwijderen.
De opnametaak is verwijderd. Er kunnen geen opnamen 
meer op basis van deze geplande taak worden gemaakt. 
Sequenties die reeds zijn opgenomen blijven op de NVR 
opgeslagen.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Het opnemen van videogegevens op een NVR wordt gestopt.

Voorwaarden:
Er is een NVR in het systeem geïntegreerd.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Een opnametaak op een NVR wordt verwijderd.

Voorwaarden:
Er is een NVR in het systeem geïntegreerd.
Er zijn reeds opnametaken gemaakt.
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6.1.4 Een bestaande NVR-opname verwijderen

1. Klik met de rechtermuisknop op een NVR-apparaat en klik 
vervolgens op Eigenschappen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad Opnamen beheren.
3. Klik indien nodig op Bronnen bijwerken.
4. Selecteer de camera waarvoor u de opname wilt 

verwijderen en klik vervolgens op Huidige monitor 
verwijderen.
Het dialoogvenster Opname verwijderen wordt 
weergegeven.

5. Selecteer het begin en eind van het tijdssegment dat u wilt 
verwijderen.

6. Klik op OK.
7. Bevestig de procedure.

6.1.5 Een NVR-opname exporteren

1. Klik met de rechtermuisknop op een NVR-apparaat en klik 
vervolgens op Eigenschappen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad Opnamen beheren.
3. Klik indien nodig op Bronnen bijwerken.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Bestaande opnamen van videogegevens op een NVR worden 
verwijderd.

Voorwaarden:
Er is een NVR in het systeem geïntegreerd en hierop bevinden 
zich opnamen.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Bestaande NVR-opnamen worden geëxporteerd.

Voorwaarden:
Er is een NVR in het systeem geïntegreerd en hierop bevinden 
zich opnamen.
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4. Specificeer de doellocatie onder Map op VIDOS-NVR.
5. Selecteer de camera waarvoor u de opname wilt 

exporteren en klik vervolgens op Exporteren.
Het dialoogvenster Opname exporteren wordt 
weergegeven.

6. Selecteer het begin en eind van de sequentie die u wilt 
exporteren.

7. Klik op OK.
In een berichtvenster wordt de benodigde en de 
beschikbare ruimte op de harde schijf van de doellocatie 
weergegeven.

8. Bevestig het bericht.
In een berichtvenster wordt aangegeven of het exporteren 
is gelukt.
De geselecteerde opnamesequentie is nu apart op de NVR 
opgeslagen en kan van daaruit naar andere opslagmedia 
worden gekopieerd of verplaatst.

Opmerking:
Deze map moet een lokale map op de NVR zijn. Zodat de map 
op een later tijdstip gemakkelijk bereikbaar is, moet deze als 
een netwerkstation aan een computer met een cd-brander 
worden toegewezen.

6.1.6 Opname starten met een alarmtrigger
Opnamen kunnen ook als een taak in een alarmscenario worden 
gestart (zie Paragraaf 8 Alarmbeheer).

6.1.7 Opnamen zoeken/bekijken
Beveiligingspersoneel / evaluatie
Procedure:
Er wordt naar bestaande opnamen gezocht.
Voorwaarden:
Er zijn opnamen voorhanden.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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1. Klik in het menu Opnamen op Archive Player….
of

Klik in de werkbalk op .
2. Het Archive Player-programma start.

Opmerking:
Raadpleeg voor meer informatie over het zoeken en bekijken 
van opnamen de Archive Player-handleiding.

6.1.8 Back-ups maken van lokale opnamen

1. Klik in het menu Opnamen op Archive Player….
of

Klik in de werkbalk op .
2. Het Archive Player-programma start.

Opmerking:
Raadpleeg voor meer informatie over het maken van back-ups 
van lokale opnamen de Archive Player-handleiding.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Van lokaal opgeslagen opnamen wordt op een NVR een back-
up gemaakt.

Voorwaarden:
Er zijn lokale opnamen voorhanden.
U beschikt over de vereiste gebruikersrechten.
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6.2 Direct afspelen

1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een softwaremonitorvenster en klik vervolgens op Direct 
afspelen....
Opmerking:
Afhankelijk van de systeeminstellingen wordt een nieuw 
venster geopend (zie Paragraaf 4.11 Algemene instellingen).
De bedieningselementen voor afspelen bevinden zich aan 
de onderkant 
van dit venster.

2. Het is mogelijk om het softwaremonitorvenster te 
vergroten om alle bedieningselementen zichtbaar te 
maken.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Het direct afspelen van lokale actieve opnamen wordt gestart.

Voorwaarden:
Deze functie wordt alleen ondersteund voor zenders met 
geïntegreerde opslagmedia (zoals de VideoJet 8008) 
waarvoor momenteel een opname wordt gemaakt. Lees de 
specifieke documentatie van het apparaat voor meer 
informatie hierover.

1 Vorig beeld

2 Opnieuw afspelen/Pauze

3 Volgend beeld

4 Snel afspelen (vooruit/achteruit)

5 Slow motion

6 Sluiten
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3. Klik op de bedieningselementen om opnieuw af te spelen.

Opmerking:
Controleer of de klokken van alle op het netwerk aangesloten 
apparaten zijn gesynchroniseerd.

6.3 Momentopnamen
Vanaf een monitorvenster kan op elk moment een 
momentopname worden gemaakt. Het maakt niet uit of 
livegegevens of opgenomen sequenties worden weergegeven. 
Het beeld dat wordt opgeslagen is het beeld dat precies op dat 
moment wordt weergegeven (met een willekeurige 
weergavestempel geconfigureerd).

6.3.1 Momentopnamen maken

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in 
een softwaremonitorvenster en klik vervolgens op 
Momentopname.
of
Klik op een softwaremonitorvenster en druk vervolgens op 
S.
Met deze opdracht wordt het beeld dat in het 
softwaremonitorvenster wordt weergegeven in de VIDOS-
gegevensmap op de pc opgeslagen (bijvoorbeeld 
..\Bosch\VIDOS\data\snapshots).

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Er wordt een momentopname gemaakt.

Voorwaarden:
Geen
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6.3.2 Momentopnamen bekijken

1. Klik in het menu Weergeven op Momentopnames....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Momentopnames wordt weergegeven (zie 
Paragraaf 3.5.1 Venster Momentopnames).

2. Klik op een beeld aan de linkerzijde van het venster.
Aan de rechterzijde van het venster wordt een vergrote 
weergave van het beeld weergegeven.

6.3.3 Momentopnamen afdrukken

1. Klik in het menu Weergeven op Momentopnames....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Momentopnames wordt weergegeven (zie 
Paragraaf 3.5.1 Venster Momentopnames).

2. Klik op een beeld aan de linkerzijde van het venster.
Aan de rechterzijde van het venster wordt een vergrote 
weergave van het beeld weergegeven.

3. Klik op Afdrukken.
Het standaard afdrukdialoogvenster wordt weergegeven. 

4. Selecteer een printer en de gewenste printerinstellingen.
5. Klik op Afdrukken.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Momentopnamen die met VIDOS zijn gemaakt worden 
bekeken.

Voorwaarden:
Geen

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Een momentopname wordt afgedrukt.

Voorwaarden:
Geen
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6.3.4 Momentopnamen exporteren

1. Klik in het menu Weergeven op Momentopnames....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Momentopnames wordt weergegeven (zie 
Paragraaf 3.5.1 Venster Momentopnames).

2. Klik op een beeld aan de linkerzijde van het venster.
Aan de rechterzijde van het venster wordt een vergrote 
weergave van het beeld weergegeven.

3. Klik op Exporteren.
4. Selecteer een opslaglocatie voor het beeld.
5. Klik op Opslaan. 

6.3.5 Momentopnamen verwijderen

1. Klik in het menu Weergeven op Momentopnames....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster Momentopnames wordt weergegeven (zie 
Paragraaf 3.5.1 Venster Momentopnames).

2. Klik op een beeld aan de linkerzijde van het venster.
Aan de rechterzijde van het venster wordt een vergrote 
weergave van het beeld weergegeven.

3. Klik op Huidige monitor verwijderen.

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Een momentopname wordt geëxporteerd.

Voorwaarden:
Geen

Beveiligingspersoneel / evaluatie

Procedure:
Een momentopname wordt verwijderd.

Voorwaarden:
Geen
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7 Systeemonderhoud
De volgende procedures worden beschreven in dit hoofdstuk:

7.1 Opslaan in logboek
VIDOS biedt de mogelijkheid systeemprocessen en berichten in 
het logboek op te slaan.

7.1.1 Logboekregistratie configureren

1. Klik in het menu Systeem op Configuratie....
Het venster Configuratie wordt weergegeven.

2. Klik in het menu Systeem op Algemene instellingen....
3. Klik op het tabblad Logboekregistratie.
4. Vink indien nodig de selectievakjes Logboekregistratie van 

RCP-Plus inschakelen en Logboekregistratie voor 
debuggen inschakelen uit.
Opmerking:
– Als u de selectievakjes Logboekregistratie van RCP-

Plus inschakelen en Logboekregistratie voor 
debuggen inschakelen hebt uitgevinkt, zal VIDOS 
alleen berichten in het logboek opslaan die de 
normale werking van het systeem beïnvloeden. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het aanmelden van de 
gebruiker.

– Het opslaan van deze gegevens in het logboek zorgt 
voor grote hoeveelheden gegevens die op uw pc zijn 
opgeslagen. Als uw systeem goed werkt, is het niet 
nodig deze gegevens in het logboek op te slaan.

Beheerder

Procedure:
U bepaalt het aantal berichten dat in het logboek kan worden 
opgeslagen.

Voorwaarden:
Geen
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5. Geef indien nodig aan dat debuggegevens in één bestand 
worden opgeslagen. Bepaal wanneer dit bestand 
automatisch wordt verwijderd.

6. Klik op OK.
Berichten worden zoals gespecificeerd in het logboek 
opgeslagen.

7.1.2 In het logboek opgeslagen berichten weergeven

1. Klik in het menu Weergeven op LogViewer....
of

Klik in de werkbalk op .
Het venster LogViewer wordt weergegeven.

2. Voer de zoekcriteria in.
Raadpleeg voor een beschrijving van de zoekelementen 
Paragraaf 3.5.2 Venster LogViewer.

3. Klik op Zoeken starten.
De zoekresultaten worden weergegeven.

4. Klik indien gewenst op Zoekresultaten opslaan....
De zoekresultaten zijn als een tekstbestand opgeslagen.

5. Klik op Sluiten.

Opmerking:
In het logboek opgeslagen berichten worden niet verwijderd als 
het venster wordt gesloten.

Beheerder

Procedure:
In het logboek opgeslagen berichten weergeven.

Voorwaarden:
Geen
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7.2 Firmware bijwerken

Opmerking:
Raadpleeg voor meer informatie over firmware-updates de 
Configuration Manager-handleiding.

Beheerder

Procedure:
De firmware van een unit wordt bijgewerkt naar de meest 
recente versie.

Voorwaarden:
Het juiste bestand is opgeslagen op de vaste schijf van uw pc.
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8 Alarmbeheer
In dit hoofdstuk wordt de configuratie van alarmbeheer in 
VIDOS beschreven, met name de instelling en combinatie van 
triggers en het maken van alarmscenario's.
Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die verantwoordelijk 
zijn voor de configuratie van alarmbeheer in een VIDOS-
systeem.
Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker de persoon is die het 
volledig geconfigureerde systeem bedient, bijvoorbeeld 
bewakingspersoneel.
De lezer moet bekend zijn met de bediening en functies van 
VIDOS. Een andere voorwaarde is dat apparaten, relais, 
schakelaars etc. zijn geïnstalleerd door gekwalificeerd 
personeel.

8.1 Het concept van alarmbeheer
Alarmbeheer in VIDOS biedt een aantal opties waarmee u de 
afhandeling van alarmen kunt aanpassen aan de specifieke 
toepassing en de reacties in vele gevallen kunt automatiseren. 
Hierdoor neemt de druk op de gebruiker in geval van een alarm 
af. Op deze manier wordt een efficiënte alarmverwerking 
ondersteund en kan weer snel tot de normale gang van zaken 
worden overgegaan.
Om dit te bewerkstelligen, breidt VIDOS niet alleen het aantal 
beschikbare triggers uit, maar maakt het ook mogelijk dat ze elk 
afzonderlijk worden ingesteld. Dit vereenvoudigt de zeer 
nauwkeurige definitie van de omstandigheden die aan de 
activering van een alarm ten grondslag liggen.
Er kan gemakkelijker op alarmen worden gereageerd door het 
maken van alarmscenario's. Door de duidelijke weergave van 
alarmen in de VIDOS-interface (bijv. door het toevoegen van 
corresponderende pictogrammen aan plattegronden) kunnen 
gebruikers de gevaren van een situatie beter analyseren en daar 
direct naar handelen.



VIDOS Pro Suite Alarmbeheer | nl 125

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installatiehandleiding   | V2 | 2009.08

8.1.1 De alarmtriggers
Een alarm wordt geactiveerd door een trigger. Eén enkele 
trigger of een combinatie van diverse triggers kan een alarm 
activeren.
Gebeurtenissen die een alarm activeren:
– Een wijziging in de videogegevens van een camera, 

bijvoorbeeld beweging, contrastverlies of signaalverlies.
– Een gebeurtenis die digitaal aan het systeem wordt 

gemeld, bijvoorbeeld een deur die wordt geopend.
– Een relais dat is geconfigureerd als trigger voor een 

alarmscenario.
– Het klikken op correct geconfigureerde elementen op een 

plattegrond, bijvoorbeeld handmatige triggers, knoppen of 
afbeeldingen.

– Periodieke gebeurtenissen, bijvoorbeeld een 
intervaltrigger.

– Voorwaarden die door de logische koppeling van diverse 
triggers kunnen worden gedefinieerd, zoals een door een 
camera weergegeven beweging en een deur die niet is 
geopend.

– Onderbreking van de netwerkverbinding van een apparaat 
(fout).

Bepaalde triggers vereisen dat de bijbehorende instellingen 
worden geconfigureerd voor het apparaat of de camera via de 
webbrowserweergave of het Configuration Manager-
programma (bijv. de configuratie en activering van het 
bewegingsalarm).
Pictogrammen die de gebruiker door middel van 
kleurverandering laten zien dat een alarm is geactiveerd kunnen 
worden gebruikt om triggers zichtbaar te maken. Deze 
pictogrammen worden opgenomen in bijvoorbeeld de 
mappenstructuur van de digitale ingangen op een apparaat en 
kunnen worden weergegeven in de alarm-stack. Pictogrammen 
van triggers kunnen ook als elementen worden toegevoegd aan 
een plattegrond.
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8.1.2 Reageren op alarmen
Bepaalde alarmreacties kunnen al worden geconfigureerd in de 
huidige apparaten, zoals de weergave van een alarmtekst op het 
videobeeld of de start van een lokale opname. De configuratie 
wordt uitgevoerd in de webbrowserweergave voor het 
desbetreffende apparaat of via de Configuration Manager. 
Details over de instellingsopties en configuratie vindt u in de 
handleidingen van de betreffende apparaten en in de aparte 
Configuration Manager-documentatie.
Bovendien beschikt u in VIDOS over extra acties. Deze acties 
kunnen worden gekoppeld in sequenties en aan speciale 
alarmen. Alarmscenario's die op deze manier zijn gemaakt, zijn 
op de afzonderlijke toepassing afgestemd.
Een alarmscenario kan automatisch op de achtergrond worden 
uitgevoerd zonder dat de gebruiker het ziet. U kunt het alarm 
ook zodanig instellen dat het wordt weergegeven in de alarm-
stack. In dat geval moet het alarm door de gebruiker worden 
afgehandeld.

8.1.3 Autorisaties
Als u de in deze documentatie beschreven instellingen wilt 
instellen, moet u in VIDOS zijn aangemeld als gebruiker met de 
vereiste autorisaties, bijvoorbeeld via de beheerdersaccount 
admin. Gebruikers zonder toegang tot de VIDOS-configuratie 
kunnen alarmscenario's niet bewerken.

8.2 Triggers
Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van de 
alarmtriggers die in het systeem aanwezig zijn. Triggers 
activeren een alarm.
De naam van alle triggers kan worden gewijzigd. Hiertoe klikt u 
met de rechtermuisknop op de trigger in de systeemstructuur 
of in het venster Configuratie. Het dialoogvenster 
Eigenschappen wordt weergegeven. Voer de gewenste naam in 
het tabblad Algemeen van het dialoogvenster in. Het type 
wordt onder het veld Naam weergegeven.
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Als u de triggers herkenbare namen geeft, kunt u gemakkelijker 
binnen het systeem navigeren.
In deze documentatie wordt naar triggers verwezen met hun 
vooraf geconfigureerde standaardnamen. Als u een trigger niet 
herkent, kunt u gegevens over het triggertype vinden in het 
dialoogvenster Eigenschappen onder Type:.

8.2.1 Apparaattriggers
Deze triggers worden aangestuurd door de apparaten (bijv. 
videozenders of ontvangers) en ingeschakeld en geconfigureerd 
via de webbrowserweergave voor het apparaat of de 
Configuration Manager. Specifiekere informatie vindt u in de 
handleidingen van het betreffende apparaat of in de aparte 
Configuration Manager-documentatie.
De beschikbaarheid van deze triggers is afhankelijk van het 
apparaat of de camera waarmee er een verbinding is.
De triggers voor een apparaat worden als volgt weergegeven:
– In de VIDOS-systeemstructuur.

Houd er rekening mee dat bepaalde triggers direct aan het 
apparaat worden toegewezen omdat ze op de werking van 
het apparaat zelf betrekking hebben (fouten, digitale 
ingang). Andere triggers worden toegewezen aan de 
camera (contrastverlies, bewegingsalarm).

– In het in een dok te plaatsen venster Apparaatbron van 
een apparaat dat met een actief venster is verbonden.

– In het dialoogvenster Eigenschappen van een geselecteerd 
apparaat, op het tabblad Apparaat.

– In de Configuration Manager of de webbrowserweergave 
voor een geselecteerd apparaat.

Ingang
Digitale alarmingang op een apparaat, zoals een VideoJet 8008, 
waarop externe sensoren zoals deuralarmen, lichtschermen of 
glasbreukmelders kunnen worden aangesloten.
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Bewegingsalarm
Er wordt een alarm geactiveerd als het door de camera 
opgenomen beeld een beweging aangeeft (verandering). De 
opgenomen segmenten en de gevoeligheid kunnen afzonderlijk 
worden geconfigureerd.

Contrastalarm
Er wordt een alarm geactiveerd als het opgenomen beeld geen 
contrast vertoont, bijvoorbeeld omdat het cameraobjectief is 
afgedekt of er met een spuitbus op is gespoten.

Signaalverlies / video-alarm 
Er wordt een alarm geactiveerd als er geen videosignaal wordt 
ontvangen van de camera, bijvoorbeeld vanwege kabelbreuk.

8.2.2 VIDOS triggers
In tegenstelling tot apparaattriggers, waarvan er slechts een 
bepaald aantal beschikbaar zijn (bijv. slechts één video-alarm 
per camera), kunt u een onbeperkt aantal VIDOS-triggers 
maken.
Het maken/bewerken van een trigger:
– Paragraaf 4.10.1 Een trigger maken
– Paragraaf 4.10.2 Een trigger bewerken

8.2.3 Opties van deVIDOS-triggers instellen

 Intervaltimers
Een intervaltrigger is gedurende een bepaalde tijdsperiode in- 
en uitgeschakeld.
Definieer deze perioden op het tabblad Details in het 
dialoogvenster Eigenschappen.
– De minimale tijdsduur gedurende welke een trigger kan 

zijn in- of uitgeschakeld, is één seconde.
– De maximale duur bedraagt 86.400 seconden (24 uur).
– Gebruik intervaltriggers om een camera met regelmatige 

tussenpozen met een monitor te verbinden.
– Gebruik in alarmscenario's intervaltriggers om periodiek 

terugkerende taken uit te voeren.
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 Wekelijkse timers
Hier wordt de tijd waarbinnen een trigger moet worden 
geactiveerd in een weekschema aangegeven. De trigger kan 
alleen tijdens deze periode een alarm inschakelen.
Definieer deze perioden op het tabblad Details in het 
dialoogvenster Eigenschappen.
1. Selecteer de perioden als volgt:

– Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de 
muisaanwijzer over de periode.

– Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de 
muisaanwijzer over de tijdlijn om tegelijkertijd een 
periode te selecteren voor alle dagen van de week.

2. Annuleer indien nodig de geselecteerde perioden.
Houd hiertoe de CTRL-toets en de linkermuisknop 
ingedrukt en sleep vervolgens de muisaanwijzer over de 
periode.

Opmerking:
Vrije dagen kunnen afzonderlijk worden aangegeven. De 
instellingen van het besturingssysteem bepalen welke dagen als 
vrije dagen moeten worden behandeld.

 Logische triggers
Bestaande triggers kunnen door logische operators met elkaar 
worden verbonden en vormen zo een nieuwe trigger.
Apparaattriggers, relais- en VIDOS-triggers kunnen als ingang 
worden geselecteerd en met elkaar worden verbonden. Zowel 
de uitgangstriggers als logische triggers kunnen afzonderlijk 
een alarmscenario vormen.
Elke logische trigger die is gemaakt, is beschikbaar voor het 
maken van andere logische triggers.
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Configureer logische triggers op het tabblad Details van het 
dialoogvenster Eigenschappen.
1. Klik in de lijst Beschikbare triggers: op de trigger en 

vervolgens op Toevoegen.
De trigger is toegevoegd aan de lijst Geselecteerde 
ingang-triggers:.
Opmerking:
Klik om een trigger te verwijderen op de betreffende 
trigger in de lijst Geselecteerde ingang-triggers: en 
vervolgens op Verwijderen.

2. Selecteer twee of meer triggers in de lijst Geselecteerde 
ingang-triggers:.

3. Klik onder Logische bewerking op een van de operators 
voor de geselecteerde triggers.

4. Klik op OK.
Voorbeelden:
– and operator:

Het bewegingsalarm van een camera die binnen in de 
winkel toezicht houdt en een weektimer waarin de 
sluitingstijden van de winkel zijn aangegeven, zijn 
geselecteerd. Een alarm wordt alleen geactiveerd als deze 
camera beweging buiten de openingstijden detecteert.

– Nand operator:
Er zijn twee digitale ingangen geselecteerd. Deze zijn actief 
zo lang het lichtscherm dat met elk van beide is 
verbonden, gesloten is. Een alarm wordt alleen geactiveerd 
wanneer één of beide schermen wordt onderbroken.

– or operator:
Alle beschikbare video-alarmen zijn geselecteerd. Een 
alarm wordt elke keer geactiveerd als een van de camera's 
geen videosignaal meer verzendt.

– nor operator:
Er zijn twee relais geselecteerd. Deze zijn alleen actief als 
de door hen aangestuurde lampen worden ingeschakeld. 
De beide lampen vormen de enige vorm van verlichting in 
de kamer. Een alarm wordt alleen geactiveerd als beide 
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lampen worden uitgeschakeld, d.w.z. de kamer is niet 
verlicht.

Opmerking:
Controleer de kolom Logische bewerking in het venster 
Configuratie. Als hier het item Ongeldig wordt vermeld, kan 
deze trigger een alarm niet activeren. Een mogelijke reden 
hiervoor is dat uw systeemconfiguratie is gewijzigd nadat de 
trigger is gemaakt en dat het daarom niet langer mogelijk is de 
logische bewerking uit te voeren.

 Handmatige triggers
Handmatige triggers zijn geïntegreerd in plattegronden. 
Hierdoor kunnen alarmen door de gebruiker worden 
geactiveerd. De gebruiker klikt op het pictogram om 
bijvoorbeeld een alarmscenario te starten.
Handmatige triggers hoeven niet verder te worden 
geconfigureerd.

 Fout-triggers
Dit type trigger activeert een alarm als een apparaat niet meer 
beschikbaar is (verbindingsfout) of als de harde schijf van de 
unit niet naar behoren werkt.
Voorbeeld:
– De stroomtoevoer naar een apparaat is onderbroken.
– De netwerkverbinding van een apparaat is verbroken.
– Het apparaat zelf werkt niet meer.

Relais als triggers
Een scenario kan ook worden geactiveerd door een relais in te 
schakelen. Een relais kan een logische trigger activeren als 
onderdeel van een logische bewerking. Een relais kan worden 
ingeschakeld als gevolg van een scenario.
Voorbeeld:
Deur 1 wordt geopend door een relais in te schakelen. Een 
alarmscenario sluit vervolgens deur 2 (slot). 
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8.3 Alarmscenario's
Een alarmscenario definieert wat er gebeurt nadat er een alarm 
is gedefinieerd:
– Het alarm kan alleen aan de gebruiker worden getoond in 

de alarm-stack.
– Een of meer taken kunnen worden uitgevoerd als gevolg 

van een alarm.
Een alarmscenario wordt geactiveerd door een trigger of relais. 
Maak gebruik van een logische trigger als meerdere 
gebeurtenissen of omstandigheden een scenario gezamenlijk 
moeten activeren zie Paragraaf 8.2.3 Opties van deVIDOS-
triggers instellen).

8.3.1 Alarmscenario's configureren
Definieer een alarmscenario op het tabblad Details van het 
dialoogvenster Eigenschappen.
Elementen van het tabblad Details:

Geactiveerd 
door trigger:

Klik op de trigger die het alarmscenario 
activeert. In de lijst worden alle beschikbare 
triggers en de aangesloten relais in 
alfabetische volgorde weergegeven.
Triggers die momenteel actief zijn, worden 
aangegeven door het rode triggerpictogram.

Forceren naar 
alarm-stack

Selectievakje is geselecteerd: elke keer als 
de geselecteerde trigger wordt geactiveerd, 
wordt er in de alarm-stack een item 
gemaakt. Dit is belangrijk als de gebruiker 
bijvoorbeeld wordt geacht een alarm te 
bevestigen of de reactiestrategie te 
bepalen.
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De volgende instellingen kunnen voor elke afzonderlijke taak 
verschillend zijn. Dit betekent dat bepaalde taken automatisch 
worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen 
(bijv. opnemen), andere op activering wachten en weer andere 
alleen worden uitgevoerd nadat de gebruiker het scenario heeft 
bevestigd en zo heeft beëindigd.
Selecteer in de lijst een of meer taken en definieer de 
instellingen.

Groeperen op 
alarm-stack

Selectievakje is geselecteerd: de activering 
van de geselecteerde trigger resulteert in 
slechts één enkel item in de alarm-stack, 
ongeacht het aantal keren dat het alarm 
wordt geactiveerd (bijv. een 
bewegingsalarm). Hierdoor blijft de alarm-
stack beheersbaar.
Het eerste voorval wordt weergegeven. 
Extra geactiveerde alarmen worden alleen 
weergegeven als het voorgaande bericht na 
bevestiging uit de alarm-stack is verwijderd.

Taken Bevat alle taken die na de activering van een 
scenario moeten worden verwerkt. Zie voor 
een gedetailleerde beschrijving van de 
taken Paragraaf 8.3.2 Taken voor een 
scenario.
Dubbelklik op een taak om de 
eigenschappen weer te geven.

Nieuwe taak Er wordt een nieuwe taak aan de takenlijst 
toegevoegd.

Taak 
verwijderen

Verwijdert de geselecteerde taak uit de 
takenlijst.
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Start Selecteer een van de volgende items:
Alarm
Verwerking van de taak begint wanneer het 
alarm wordt geactiveerd. De gebruiker 
hoeft niets te doen.
Activering door gebruiker
De gebruiker moet het scenario in de alarm-
stack activeren om deze taak te starten. 
Bevestiging door gebruiker
De gebruiker moet het scenario in de alarm-
stack bevestigen om deze taak te starten. 
Een scenario wordt uit de alarm-stack 
verwijderd nadat het is bevestigd.

Stop Selecteer een van de volgende items:
Alarm uit
Verwerking van deze taak wordt beëindigd 
zodra de activerende trigger niet meer 
actief is. De gebruiker hoeft niets te doen.
Uitschakeling door gebruiker
De gebruiker moet het scenario in de alarm-
stack activeren om deze taak te beëindigen. 
Bevestiging door gebruiker
De gebruiker moet het scenario in de alarm-
stack bevestigen om deze taak te 
beëindigen. Een scenario wordt uit de 
alarm-stack verwijderd nadat het is 
bevestigd.
Opmerking:
Processen buiten het VIDOS-systeem die 
door een taak worden gestart (zoals een 
shell command), kunnen niet vanuit VIDOS 
worden beëindigd.

Minimale 
looptijd

Selectievakje is geselecteerd: voor de taak 
kan een minimale tijdsduur worden 
opgegeven. Dit is bijvoorbeeld handig bij 
opnemen.
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8.3.2 Taken voor een scenario
Een taak wordt gedetailleerder gespecificeerd met behulp van 
parameters die kunnen worden bewerkt in het dialoogvenster 
Eigenschappen van de betreffende taak. Het dialoogvenster 
Eigenschappen voor een taak wordt geopend door:
– op de taak te dubbelklikken
– de gewenste taak te selecteren en op Eigenschappen van 

taak... te klikken
– een nieuwe taak in te voegen
De parameters zijn voor elke taak verschillend. Elke taak heeft 
de parameter name. Deze parameter is voor de herkenbaarheid 
in het systeem. Hij heeft geen invloed op de taak zelf.

Maximale 
looptijd

Selectievakje is geselecteerd: voor de taak 
kan een maximale tijdsduur worden 
opgegeven. Dit is bijvoorbeeld handig bij 
het opnieuw afspelen van audio.

Eigenschappen 
van taak...

Het dialoogvenster Eigenschappen voor de 
geselecteerde taak wordt weergegeven.

Test Klik hierop om het scenario te testen. 
Hiermee wordt niet de functie van het relais 
of de trigger getest. Alleen de stappen die 
na de activering van een alarm moeten 
worden verwerkt, worden getest.
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Nieuw Workspace 
Job

Opent een nieuwe werkruimte.
workspace
Selecteer een werkruimte in de lijst.
Voorbeeld:
Een camera meldt een bewegingsalarm. 
Er wordt een plattegrond van het object 
geopend waarin de camera al is 
verbonden met een monitorvenster.

Nieuw Videotaak Geeft de videogegevens van de 
geselecteerde camera op een analoge 
monitor weer.
camera
Selecteer in de lijst een camera waarmee 
verbinding is.
monitor
Selecteer in de lijst een hardwaremonitor 
waarmee verbinding is.
monitorGroup
Voer het gemeenschappelijke gedeelte 
van de naam voor een monitorgroep in.
Voorbeeld:
Een deur wordt geopend. De gegevens 
van de camera die de ruimte bewaakt, 
worden weergegeven.
Opmerking:
Als hier een VideoJet 400 moet worden 
ingevoerd, moet ook een Taak van video-
ingang worden gemaakt.

Nieuw Scripttaak 
uitvoeren

Voert een -script uit.
Voer een script in het venster Opdracht: 
in. Scriptopdrachten die kunnen worden 
uitgevoerd door VIDOS, worden in de 
aparte documentatie van de Automation 
Interface beschreven.
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Nieuw Shell-
opdrachttaak 
uitvoeren

Voert een Microsoft Windows-opdracht 
uit.
command
Voer een opdracht in die uitvoerbaar is 
onder Windows.
Dit is hetzelfde als Start > Uitvoeren.
De opdracht kan zijn:
– een uitvoerbaar programma 

(C:\WINNT\notepad.exe)
– een batchbestand
– een script dat uitvoerbaar is onder 

Microsoft Windows
Opmerking:
Test taken voor shell-opdrachten 
nauwkeurig. Zulke taken mogen VIDOS 
niet in de weg staan.
Shell-opdrachten worden niet gestopt 
wanneer een scenario eindigt.

Nieuw 
Opnametaak 
VIDOS-NVR

Neemt de videogegevens van de 
geselecteerde camera op de 
geselecteerde NVR op. De start van een 
taak is de start van een opname.
camera
Selecteer in de lijst een camera waarmee 
verbinding is.
nvr
Selecteer in de lijst een in het systeem 
geïntegreerde NVR.
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Nieuw Back-up-
taak VIDOS-NVR

Maakt een back-up van de videogegevens 
van de geselecteerde camera die op de 
lokale vaste schijf van de videozender zijn 
opgeslagen voor de gehele opgegeven 
periode.
camera
Selecteer in de lijst een camera waarmee 
verbinding is.
nvr
Selecteer in de lijst een in het systeem 
geïntegreerde NVR.
preAlarmTime
Voer de periode in gedurende welke een 
back-up moet worden gemaakt van de 
opname voorafgaande aan de activering 
van een alarm.
postAlarmTime
Voer de periode in gedurende welke een 
back-up moet worden gemaakt van de 
opname na de activering van een alarm.
De notatie is altijd: hh:mm:ss
Opmerking:
Voor VRM of units met firmware 4.0 of 
hoger is geen back-up mogelijk.
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Nieuw 
Camerapositietaa
k

De geselecteerde camera werkt op basis 
van de vooraf ingestelde stand en andere 
parameters.
Om de camera na verwerking van het 
scenario naar zijn oorspronkelijke positie 
te laten terugkeren, definieert u een taak 
voor de tweede camera die moet worden 
uitgevoerd na bevestiging van het 
scenario.
Deze functie kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt om diverse camera's op een 
"hotspot" te richten in geval van een 
alarm.
camera
Selecteer in de lijst een camera waarmee 
verbinding is.
position
Voer de numerieke waarde voor een 
preset in. 

Nieuw Taak voor 
digitale uitgang 
activeren

Er wordt een digitale uitgang 
ingeschakeld.
output
Selecteer in de lijst een handmatige 
trigger of een handmatig relais.
Voorbeelden:
– Opent of sluit een deur.
– Schakelt de verlichting in een ruimte 

in.
– Activeert een ander scenario 

(bijvoorbeeld na bevestiging).
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Nieuw Taak voor 
afspeelgeluid

Speelt het geselecteerde audiobestand 
af via de uitgang van de geluidskaart van 
de pc.
filename

Klik op  en selecteer vervolgens het 
audiobestand (bestandsextensie: .wav).
loop
Aan
Speelt het audiobestand af totdat de 
taak is voltooid.
Uit
Speelt het audiobestand slechts één keer 
af.
Voorbeelden:
– Via een continu herhaald geluid 

wordt u geattendeerd op een alarm.
– De uitgang van de geluidskaart van 

de pc is aangesloten op een geschikt 
luidsprekersysteem. In geval van een 
alarm wordt een eerder opgenomen 
mededeling afgespeeld.
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Nieuw Taak van 
video-ingang
(Alleen nodig als er 
een videotaak is 
gemaakt voor een 
VideoJet 400.)

Als er een alarm optreedt, verzendt de 
VideoJet 400 de videogegevens van de 
desbetreffende camera.
De naam van deze taak kan niet worden 
gewijzigd.
Camera
Selecteer in de lijst een van de camera's 
die is verbonden met de VideoJet 400.
Video-ingang
Stel de video-ingang in die bij deze 
camera hoort.

Nieuw 
Gebeurtenis-
opnametaak 
VIDOS-NVR

Start een gebeurtenisopname voor de 
geselecteerde camera en NVR.
camera
Selecteer in de lijst een camera waarmee 
verbinding is.
nvr
Selecteer in de lijst een in het systeem 
geïntegreerde NVR.
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8.4 Het venster Alarm-stack
De alarm-stack wordt in een apart venster weergegeven (zie 
Paragraaf 3.1 Werkruimten). Dit venster kan worden 
geïntegreerd in een plattegrond. Hierdoor heeft de gebruiker de 
mogelijkheid de alarmverwerking te beïnvloeden op de manier 
die u hebt bepaald.
De gebruiker kan taken als onderdeel van een alarmscenario 
starten of stoppen.
Voorwaarden:
– De gebruiker heeft toegang tot de alarm-stack.
– Het scenario wordt in de alarm-stack weergegeven.
– De taak is zodanig geconfigureerd dat er interactie met de 

gebruiker mogelijk is.
Als beheerder van een VIDOS-systeem kunt u beslissen welke 
gebruikersgroep de verwerking van alarmen op welke manier 
kan beïnvloeden.
Voorbeelden:
Het kan bijvoorbeeld handig zijn voor de gebruiker om:
– een akoestisch signaal te kunnen beëindigen (herhaaldelijk 

afspelen van een audiobestand)
– niets te weten over het opnemen van videogegevens
– een deur te kunnen openen of afsluiten
– (niet) te kunnen voorkomen dat videogegevens worden 

weergegeven op een analoge monitor (deze kan op een 
andere locatie zijn geïnstalleerd)

Opmerking:
Het maken van momentopnamen wordt niet ingesteld in 
alarmbeheer. Deze optie is voor elke gebruiker beschikbaar.
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8.4.1 Gebruikersvriendelijke alarm-stack
Als de alarm-stack in een aparte plattegrond is geïntegreerd, 
heeft de gebruiker ook de mogelijkheid dit venster met een 
sneltoets te minimaliseren en te maximaliseren (zie 
Paragraaf 9 Plattegronden).
Geef alarmscenario's relevante namen waaraan de gebruiker 
kan herkennen wat de oorzaak van het alarm is. U moet de 
gebruiker duidelijk maken welke acties worden verwacht.
Voorbeeld:
Alarmscenario's die beginnen met XX_ moeten door de 
gebruiker worden geactiveerd zodat de taken worden gestart.

8.4.2 Scenario's activeren en bevestigen
Alarmscenario's die in de alarm-stack worden weergegeven, 
kunnen door de gebruiker worden geactiveerd en bevestigd.
Een alarmscenario activeren/bevestigen:

Klik met de rechtermuisknop op het betreffende 
alarmscenario en klik vervolgens op een van de 
opdrachten.
Activeren
Start of stopt bijbehorende taken. Hangt af van de 
configuratie van de taken in het alarmscenario.
Het is niet mogelijk meer dan één alarmscenario 
tegelijkertijd te activeren.
Bevestigen
Start de taken die op overeenkomstige wijze zijn 
geconfigureerd. De bevestiging verwijdert het 
alarmscenario uit de alarm-stack.
Bevestigen met bericht...
Start de taken die op overeenkomstige wijze zijn 
geconfigureerd. De bevestiging verwijdert het 
alarmscenario uit de alarm-stack.

Items in de alarm-stack sorteren:
Items in de alarm-stack kunnen op naam en op tijdstip 
worden gesorteerd. Klik hiertoe op de kop van de 
desbetreffende kolom in de alarm-stack.

Items in de alarm-stack worden als volgt aangeduid:
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De alarmtrigger is actief.

De alarmtrigger is niet actief.

Het alarmscenario is beëindigd; het kan 
niet meer worden geactiveerd.

rood, vetgedrukt Het alarmscenario is geactiveerd.

doorgestreepte 
letters

Het alarmscenario is bevestigd, maar de 
trigger is nog actief of de minimale 
looptijd van een taak is nog niet 
verstreken.
Het testen van het scenario is voltooid.
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9 Plattegronden
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u plattegronden kunt 
maken en bewerken in VIDOS.
Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die plattegronden 
maken of bewerken voor een bestaand systeem.
Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker de persoon is die het 
volledig geconfigureerde systeem bedient, bijvoorbeeld 
bewakingspersoneel.
Er wordt van uitgegaan dat de lezer bekend is met de bediening 
en functies van VIDOS.

9.1 Inleiding

9.1.1 Concept van op plattegronden gebaseerde 
bewaking
Een plattegrond geeft de te bewaken locatie weer. Er kunnen 
meerdere plattegronden aan elkaar worden gekoppeld en in 
een werkruimte worden gecombineerd. Hierdoor kunnen 
details van een locatie, meerdere verdiepingen van een gebouw 
of grotere gebieden die de afmetingen van het scherm zouden 
overschrijden, duidelijk worden weergegeven.
Hoewel een plattegrond in het VIDOS-werkgebied in 
venstermodus zonder enige beperking kan worden gebruikt (en 
getest), wordt de plattegrond in de praktijk meestal 
beeldvullend op het scherm weergegeven. Als bediening met 
behulp van het digitale bedieningspaneel Bosch IntuiKey wordt 
uitgevoerd, is het mogelijk dat de gebruiker geen toegang heeft 
tot een pc-toetsenbord of muis.

9.1.2 Elementen, eigenschappen en acties
Een plattegrond bestaat uit meerdere elementen (bijvoorbeeld 
camera's, monitorvensters etc.). Voor een visuele presentatie 
van de desbetreffende locatie heeft u de mogelijkheid 
achtergrondafbeeldingen en tekstelementen te plaatsen.
Elk element heeft specifieke eigenschappen die u naar wens 
kunt aanpassen. Een monitor is bijvoorbeeld op een camera 
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aangesloten en camera's worden in overeenstemming met hun 
verbindingsstatus in verschillende kleuren weergegeven.
Een element kan aan een actie worden toegewezen die moet 
worden uitgevoerd als er op het element wordt geklikt.
Er zijn verschillende gereedschappen waarmee u de elementen 
kunt rangschikken en uitlijnen.

9.1.3 Algemene richtlijnen
Volg deze algemene richtlijnen bij het maken van plattegronden:
– Ontwerp uw plattegronden zo dat ze intuïtief kunnen 

worden begrepen. Geef lokale kenmerken algemeen 
begrijpelijke namen (bijvoorbeeld trap, verwarmingsruimte 
etc.).

– Geef elementen in de plattegrond elk een eigen nummer 
(toetsenbord-ID, kbid) als deze met behulp van het digitale 
bedieningspaneel Bosch IntuiKey (zie aparte documentatie 
Bosch IntuiKey voor details) gekozen zullen worden.

– Een gebruiker heeft altijd toegang tot alle plattegronden 
die voor dit pc-werkstation zijn gemaakt.

– U kunt een plattegrond kopiëren en de kopie vervolgens 
bewerken. Dit kan handig zijn als u plattegronden voor 
meerdere verdiepingen in een gebouw wilt maken.

– Een verwijderde plattegrond kan niet worden hersteld.

9.2 De editor voor plattegronden
De editor voor plattegronden is een grafisch hulpmiddel voor 
het maken van plattegronden.
Start de editor voor plattegronden als volgt:
1. Vouw in de VIDOS-systeemstructuur de Plattegronden-

map uit. De bestaande plattegronden worden als 
onderliggende mappen weergegeven.
Opmerking:
Maak een nieuwe plattegrond aan als er geen plattegrond 
in het systeem beschikbaar is. Raadpleeg 
Paragraaf 4.5.1 Een plattegrond toevoegen voor het 
aanmaken van een nieuwe plattegrond.
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2. Klik met de rechtermuisknop op een plattegrond en klik 
vervolgens op Bewerken.
De editor voor plattegronden wordt weergegeven.
Opmerking:
U kunt de editor voor plattegronden ook openen vanuit het 
venster Configuratie in VIDOS.

1 Werkbalk Standaard (zie Paragraaf 9.2.7 Werkbalk 
Standaard)

2 Werkbalk Extra (zie Paragraaf 9.2.2 Werkbalk Extra)

3 Werkbalk Uitlijnen (zie Paragraaf 9.2.6 Werkbalk 
Uitlijnen)

4 Werkgebied (zie Paragraaf 9.2.1 Het werkgebied)
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De editor voor plattegronden bestaat uit koppelvensters en 
werkbalken. Deze kunnen naar wens worden verplaatst. 
Het menu Weergeven > Werkbalken wordt gebruikt om deze 
vensters en werkbalken te verbergen of weer te geven. Als alle 
koppelvensters zijn gesloten, blijven het werkgebied en de 
achtergrond van de plattegrond zichtbaar.

9.2.1 Het werkgebied
Als u een nieuw gemaakte plattegrond voor de eerste keer 
oproept, zult u zien dat twee elementen al aanwezig zijn in de 
gebruikersinterface: 
– De achtergrond van de plattegrond

U kunt dit element ook selecteren en wijzigingen 
aanbrengen in de eigenschappen van het element.
U kunt bijvoorbeeld een achtergrondkleur aan de hele 
plattegrond toewijzen.

– Het werkgebied
Het werkgebied is een tekenbord waarop u elementen kunt 
rangschikken. Het komt overeen met het gebied dat bij de 
huidige schermresolutie volledig op het scherm kan 
worden weergegeven.
Het werkgebied is omgeven door een grijs kader.

Opmerking:
– Plaats geen elementen buiten het werkgebied, omdat dit 

de weergave van de plattegrond verandert.
– Elementen worden naar het werkgebied verplaatst met 

behulp van de gereedschappen (zie 
Paragraaf 9.2.2 Werkbalk Extra). De camera, digitale 
ingangen en triggers kunnen ook vanaf de verschillende 
tabbladen (Systeem, Camera’s of I/O) van het venster 
Overzicht door middel van de functie slepen en neerzetten 
naar het werkgebied worden verplaatst.

5 Venster Editor voor eigenschappen (zie 
Paragraaf 9.2.3 Venster Editor voor eigenschappen)

6 Venster Overview: tabblad Systeem tabblad Camera’s 
en tabblad I/O (zie Paragraaf 9.2.8 Venster Overzicht)
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Elementen selecteren
Elementen die zich reeds in het werkgebied bevinden en 
moeten worden bewerkt, moeten eerst worden geselecteerd. 

Gebruik het gereedschap Selecteren  om een element te 
selecteren (zie Paragraaf 9.2.2 Werkbalk Extra).
Een element is geselecteerd als het door een rood kader wordt 
omgeven. Gebruik de formaatgreep op elke hoek en aan elke 
zijde om de afmetingen van een element te wijzigen.

Elementen bewerken
De volgende acties zijn mogelijk:
– De eigenschappen wijzigen (zie Paragraaf 9.2.3 Venster 

Editor voor eigenschappen)
– Naar het werkgebied verplaatsen (zie 

Paragraaf 9.2.2 Werkbalk Extra)
– De afmetingen wijzigen (zie Paragraaf 9.2.4 De grootte of 

positie van een element wijzigen)
– Het element kopiëren of knippen en plakken (zie 

Paragraaf 9.2.4 De grootte of positie van een element 
wijzigen) 

– Het element verwijderen (zie Paragraaf 9.2.5 Elementen 
verwijderen)

– Uitlijnen, indien meerdere elementen zijn geselecteerd (zie 
Paragraaf 9.2.6 Werkbalk Uitlijnen)

– Naar de voorgrond of achtergrond verplaatsen (zie 
Paragraaf 9.2.6 Werkbalk Uitlijnen)
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9.2.2 Werkbalk Extra
De editor voor plattegronden biedt verschillende 
bewerkingsgereedschappen. U vindt alle gereedschappen op de 
werkbalk Extra, die naar wens kan worden verplaatst.

Opmerking:
U kunt ook gereedschappen selecteren in het menu Extra.

 Selecteren
Het gereedschap Selecteren wordt automatisch geactiveerd 
zodra een nieuw element is toegevoegd.
Acties:
– Klik op het element.

Het element is geselecteerd als het door een rood kader 
wordt omgeven.

– Om meerdere elementen te selecteren:
Houd de CTRL-toets ingedrukt en klik vervolgens op elk 
element.
of
Houd de muisknop ingedrukt en sleep een kader rondom 
de gewenste elementen.
Het laatste geselecteerde element heeft een rood kader en 
alle overige geselecteerde elementen hebben een zwart 
kader. De formaatgrepen bevinden zich in de hoeken en op 
de zijden van het gebied dat alle geselecteerde elementen 
omvat.

1 Deze gereedschappen helpen u de plattegrond te 
bewerken.

2 Deze gereedschappen worden gebruikt om elementen 
in te voegen.
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– Druk op CTRL+A om alle elementen te selecteren.
Het werkgebied heeft een rood kader en alle elementen 
hebben een zwart kader.

– Plaats de muisaanwijzer boven een geselecteerd element 
tot het pictogram verandert. Sleep het element met 
ingedrukte muisknop naar een andere positie.

 Zoom
Acties:
– Klik op een willekeurig punt in het werkgebied. Er 

verschijnt een vergrote weergave van het werkgebied. 
– Klik meerdere keren in het werkgebied tot de maximale 

vergroting is bereikt. Als u vervolgens opnieuw klikt, wordt 
het werkgebied weer met een schaal van 1:1 weergegeven.

– Houd de SHIFT-toets ingedrukt terwijl u in het werkgebied 
klikt. Er verschijnt een kleinere weergave van het 
werkgebied.

– Houd de muisknop ingedrukt en sleep een kader in het 
werkgebied. Er verschijnt dan een vergrote weergave van 
het gedeelte dat binnen het kader valt.

 Pan
Acties:
– Beweeg de muisaanwijzer met ingedrukte muisknop over 

het werkgebied. Het werkgebied wordt verplaatst.
– Klik op een willekeurig punt in het werkgebied.

Het werkgebied wordt weergegeven met dit punt in het 
midden.

– Dubbelklik op een willekeurig punt in het werkgebied om 
naar de standaardweergave terug te keren.
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 Rechthoek invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een rechthoek in te voegen. 
Houd de muisknop ingedrukt en trek een rechthoek met de 
gewenste afmetingen.
Rechthoeken worden gebruikt als grafische ontwerpelementen. 
Een rechthoek kan worden gebruikt als een knop door deze te 
combineren met een actie die moet worden uitgevoerd als er op 
wordt geklikt.

 Tekst invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een tekstvak in te voegen. 
Klik hiertoe op het gewenste punt in het werkgebied. Er 
verschijnt dan een tekstvak met de tekst VIDOS.
Tekstvakken worden gebruikt als labels in de plattegrond. 
Gebruik tekstvakken om een uitvoerige beschrijving te geven 
van het object dat in de plattegrond wordt weergegeven. Een 
tekstvak kan worden gebruikt als een knop door deze te 
combineren met een actie die moet worden uitgevoerd als er op 
wordt geklikt.

 Afbeelding invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een afbeelding in te 
voegen. Houd de muisknop ingedrukt en trek een rechthoek 
met de gewenste afmetingen. Er wordt een 
selectiedialoogvenster geopend. Selecteer het 
afbeeldingsbestand dat u wilt invoegen. De grootte van de 
afbeelding wordt aan de grootte van de rechthoek aangepast.
Ondersteunde formaten:
png, bmp, xbm, xpm, prm, jpeg, jpg.

Opmerking:
Als u alleen op het gewenste punt in het werkgebied klikt, 
wordt de afbeelding ingevoegd zonder dat de grootte ervan 
wordt aangepast.
Afbeeldingen worden gebruikt als grafische ontwerpelementen. 
U kunt afbeeldingen gebruiken voor een schematische 
weergave van de te bewaken locatie (plattegrond).
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Een afbeelding kan worden gebruikt om een andere plattegrond 
op te vragen, door deze te combineren met een actie die moet 
worden uitgevoerd als er op wordt geklikt.

 Camera invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een camerapictogram in te 
voegen. Klik hiertoe op het gewenste punt in het werkgebied.
Er wordt een ongedefinieerd camerapictogram ingevoegd. Dit 
betekent dat u een camera aan het pictogram in het venster 
Editor voor eigenschappen moet toewijzen als u wilt dat dit als 
onderdeel van die camera wordt gedefinieerd.

Opmerking:
– U kunt ook rechtstreeks een specifieke camera invoegen. 

Activeer hiertoe het selectiegereedschap en sleep de 
gewenste camera van de systeemstructuur naar het 
werkgebied. Het ingevoegde camerapictogram is al aan die 
specifieke camera gekoppeld.

– Als een plattegrond als een werkgebied is geopend, kan 
een camera aan een monitorvenster worden gekoppeld 
door het bijbehorende camerapictogram naar het 
pictogram van het monitorvenster te slepen. Dit is niet 
mogelijk tijdens de bewerking.

– De grootte van een camerapictogram kan niet worden 
gewijzigd. U kunt echter de hoek wijzigen waarin het 
camerapictogram in het werkgebied wordt weergegeven.
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 Uitgang ronde invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een salvopictogram in te 
voegen. Klik hiertoe op het gewenste punt in het werkgebied.
Er wordt een ongedefinieerd salvopictogram ingevoegd. Dit 
betekent dat u een salvo-uitgang aan het pictogram in het 
venster Editor voor eigenschappen moet toewijzen als u wilt 
dat dit als onderdeel van die salvo-uitgang wordt gedefinieerd.
Als een plattegrond als een werkgebied is geopend, kan een 
salvo-uitgang aan een monitorvenster worden gekoppeld door 
het bijbehorende salvopictogram naar het pictogram van het 
monitorvenster te slepen. Dit is niet mogelijk tijdens de 
bewerking.

 Trigger invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een triggerpictogram in te 
voegen. Klik hiertoe op het gewenste punt in het werkgebied.
Er wordt een ongedefinieerd triggerpictogram ingevoegd. Dit 
betekent dat u een trigger aan het pictogram in het venster 
Editor voor eigenschappen moet toewijzen als u wilt dat dit als 
onderdeel van die trigger wordt gedefinieerd.

Opmerking:
U kunt een specifieke trigger ook direct invoegen. Activeer 
hiertoe het selectiegereedschap en sleep de gewenste trigger 
van het I/Otabblad naar het werkgebied. Het ingevoegde 
triggerpictogram is al aan die specifieke trigger gekoppeld. Het 
pictogram voor de trigger op het I/O-tabblad is ingevoegd.

 Digitale uitgang invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om het pictogram voor een 
digitale uitgang in te voegen. Klik hiertoe op het gewenste punt 
in het werkgebied.
Er wordt een ongedefinieerd triggerpictogram ingevoegd. Dit 
betekent dat u een uitgang aan het pictogram in het venster 
Editor voor eigenschappen moet toewijzen als u wilt dat dit als 
onderdeel van die digitale uitgang wordt gedefinieerd.
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Opmerking:
U kunt een specifieke uitgang ook direct invoegen. Activeer 
hiertoe het selectiegereedschap en sleep de gewenste uitgang 
van de systeemstructuur (relais) of het I/O-tabblad 
(handmatige triggers) naar het werkgebied. Het ingevoegde 
pictogram voor de uitgang is al aan die specifieke digitale 
uitgang gekoppeld.
Een voorbeeld van een digitale uitgang is een relais dat een 
deur opent. De gebruiker kan dit relais bedienen door op de 
plattegrond te klikken.

 Videovenster invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om het 
softwaremonitorvenster in te voegen. Houd de muisknop 
ingedrukt en trek een rechthoek met de gewenste afmetingen. 
Een niet-aangesloten softwaremonitorvenster is ingevoegd. U 
kunt dit monitorvenster aan een camera of een salvo koppelen 
door de verbinding in de eigenschappen van het 
softwaremonitorvenster te specificeren. De gebruiker kan het 
monitorvenster echter ook op een later moment aan een 
beschikbare camera koppelen (zie Paragraaf 9.3.1 De camera en 
het monitorvenster aansluiten).

 Externe monitor invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een pictogram voor een 
hardwaremonitor in te voegen. Houd de muisknop ingedrukt en 
trek een rechthoek met de gewenste afmetingen.
Een ongedefinieerd hardwaremonitorvenster wordt ingevoegd. 
U moet de bijbehorende analoge monitor in de eigenschappen 
specificeren.

Opmerking:
U kunt ook rechtstreeks een specifieke analoge monitor 
invoegen. Activeer hiertoe het selectiegereedschap en sleep de 
gewenste analoge monitor van de systeemstructuur naar het 
werkgebied. Het ingevoegde pictogram is al aan die specifieke 
hardwaremonitor gekoppeld.



156 nl | Plattegronden VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Installatiehandleiding Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Als u een hardwaremonitorvenster in een plattegrond invoegt, 
geeft u de gebruiker de mogelijkheid de videogegevens van een 
camera op een andere specifieke locatie beschikbaar te maken. 
U kunt dit monitorvenster aan een camera of salvo koppelen 
met behulp van het venster Editor voor eigenschappen. U kunt 
het echter ook aan de gebruiker overlaten deze koppeling tot 
stand te brengen (zie Paragraaf 9.3.1 De camera en het 
monitorvenster aansluiten).
Een hardwaremonitorvenster in de plattegrond geeft alleen 
voorbeeldbeelden weer. De live-videobeelden worden alleen op 
de aangesloten analoge monitor weergegeven.

 Alarm-stack invoegen
Dit gereedschap wordt gebruikt om een venster met de alarm-
stack in te voegen. Houd de muisknop ingedrukt en trek een 
rechthoek met de gewenste afmetingen.
Dit biedt de gebruiker toegang tot de alarm-stack.
Op bepaalde momenten kan de alarm-stack een groot aantal 
berichten bevatten. Onder bepaalde omstandigheden kan de in 
de plattegrond beschikbare ruimte onvoldoende zijn. U kunt 
een sneltoets definiëren waarmee de gebruiker de alarm-stack 
kan maximaliseren. De gebruiker kan dan, indien nodig, de 
alarm-stack weergeven in een volledig scherm en deze 
vervolgens weer minimaliseren tot de grootte van het 
pictogram.
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9.2.3 Venster Editor voor eigenschappen
Elk element heeft een aantal eigenschappen die u kunt 
bewerken. U kunt dit doen met behulp van het venster Editor 
voor eigenschappen. De afmetingen en de positie van de 
elementen kunnen worden gewijzigd met behulp van het 
dialoogvenster voor het betreffende element (zie 
Paragraaf 9.2.4 De grootte of positie van een element wijzigen).
Om de eigenschappen van een element te kunnen bewerken:
– moet het element geselecteerd zijn (zie 

Paragraaf 9.2.2 Werkbalk Extra)
– moet het venster Editor voor eigenschappen worden 

weergegeven (zie Paragraaf 9.2 De editor voor 
plattegronden)

Het venster Editor voor eigenschappen bevat twee kolommen: 
Eigenschap en Waarde.
Klik op een eigenschap om deze te selecteren. U kunt 
vervolgens de waarde bewerken.

Afhankelijk van de eigenschap kunt u voor het maken van uw 
keuze een waarde uit een lijst kiezen, een getal invoeren, tekst 
invoeren of een dialoogvenster gebruiken.
Voor sommige eigenschappen (bijvoorbeeld labelText, 
maximizeHotkey) kunt u het invoerveld leeg laten – de 
eigenschap is dan niet gedefinieerd.
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Eigenschappen - referentie
Voor het definiëren van de weergave in de plattegrond worden 
diverse eigenschappen gebruikt. Voorbeelden van deze 
eigenschappen zijn kleur, afmetingen, zichtbaarheid etc.
Enkele eigenschappen bepalen welke videogegevens op welke 
plaats worden weergegeven. Voorbeelden van deze 
eigenschappen zijn de koppeling aan een camera of salvo-
uitgang of de definitie van een analoge monitor.
Andere eigenschappen definiëren functies die aan een element 
zijn toegewezen. Voorbeelden van deze functies zijn de actie 
die wordt uitgevoerd wanneer op een element wordt geklikt, 
sneltoetsen voor het maximaliseren en minimaliseren en de 
voor de activering met behulp van het digitale bedieningspaneel 
Bosch IntuiKey vereiste toetsenbord-ID.

Weergave
Deze eigenschappen bepalen hoe een element wordt 
weergegeven in de plattegrond.

autoLabel
(alleen voor 
monitorvenster)

Bepaalt of de naam van de 
verbonden camera automatisch 
wordt weergegeven of niet.

backgroundColor
(alleen voor 
achtergrond van 
plattegrond)

Opvulkleur voor achtergrond van 
plattegrond.

editable Bepaalt of het element kan worden 
gewijzigd of niet.

fileName
(alleen voor bitmaps)

Hier kunt u een ander bronbestand 
kiezen voor de geselecteerde 
bitmap.

fillColor
(voor rechthoeken, 
tekstvakken en 
camera's)

Opvulkleur voor het element.
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fillColorConnected
(alleen voor camera's)

Vulkleur voor het camerapictogram 
als er een verbinding is met een 
monitorvenster.

fillStyle
(voor rechthoeken en 
camera's)

Vulpatroon voor het element.

fixedSize Bepaalt of de grootte van het 
element kan worden gewijzigd of 
niet. De grootte kan worden 
gewijzigd met behulp van het 
snelmenu of de formaatgrepen van 
een element.

font
(alleen voor 
tekstvakken)

Bepaalt de lettertype-
eigenschappen (lettertype, 
tekengrootte etc.) van het tekstvak.

horizontalAlignment
(alleen voor 
tekstvakken)

Bepaalt de horizontale uitlijning van 
de tekst.

labelFont Bepaalt de lettertype-
eigenschappen (lettertype, 
tekengrootte etc.) van het label
(zie ook labelText).

labelPosition Bepaalt de positie van het label ten 
opzichte van het element
(zie ook labelText).

labelText Tekst voor label.
Het label wordt gebruikt voor de 
beschrijving van een element, 
bijvoorbeeld Camera 14 of 
Garagerondes. Het label heeft een 
vaste koppeling naar het element.
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name Naam van het element.
De naam is alleen zichtbaar in het 
venster Editor voor eigenschappen. 
Deze wordt gebruikt om de 
identificatie te vereenvoudigen 
tijdens het bewerken.

outlineColor
(niet voor alle 
elementen bruikbaar)

Bepaalt de kleur van een 
elementomlijning. Alleen zichtbaar 
als outlineWidth groter is dan nul.

outlineStyle
(niet voor alle 
elementen bruikbaar)

Bepaalt het patroon van een 
elementomlijning. Alleen zichtbaar 
als outlineWidth groter is dan nul.

outlineWidth
(niet voor alle 
elementen bruikbaar)

Bepaalt de breedte van een 
elementomlijning. Als de waarde 
gelijk is aan nul (0), wordt geen 
omlijning weergegeven.

panDirection
(alleen voor camera's)

Bepaalt de hoek (in graden) 
waaronder het camerapictogram in 
het werkgebied wordt weergegeven. 
Gebruik deze optie om de 
camerarichting weer te geven. Deze 
eigenschap heeft geen invloed op de 
werkelijke uitlijning van de camera.

text
(alleen voor 
tekstvakken)

Tekst in tekstvak.
Tekstvakken worden gebruikt voor 
algemene informatie. 
Regelafbrekingen zijn niet 
toegestaan. De grootte van het 
tekstvak wordt automatisch 
aangepast aan de tekst.

verticalAlignment
(alleen voor 
tekstvakken)

Bepaalt de verticale uitlijning van de 
tekst.

visible Bepaalt of het element zichtbaar is 
in de plattegrond of niet.
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Video
Deze eigenschappen bepalen welke videogegevens op welke 
plaats worden weergegeven.

Functie
Met deze eigenschappen beschikt de gebruiker over een aantal 
functies.

camera
(alleen voor camera's)

Wijst een videobron (camera/
encoder) toe aan het 
camerapictogram.

connectTo
(alleen voor 
monitorvensters)

Specificeert welke videobron 
(camera/encoder/salvo-uitgang) aan 
dit monitorvenster is gekoppeld 
wanneer de plattegrond wordt 
opgeroepen.

monitor
(alleen voor 
hardwaremonitorvenst
ers)

Wijst een analoge monitor toe aan 
het camerapictogram.

tourOutput
(alleen voor ronde-
uitgangen)

Wijst een salvo-uitgang toe aan het 
salvopictogram.

kbid
(niet voor alle 
elementen bruikbaar)

Dit getal (toetsenbord-ID) maakt het 
mogelijk het element te bedienen met 
behulp van het digitale 
bedieningspaneel Bosch IntuiKey (zie 
ook de afzonderlijke Bosch IntuiKey-
documentatie).
Voer de waarde nul (0) in als u niet 
wilt dat het element bediend kan 
worden met behulp van een 
bedieningspaneel.

maximizeHotkey
(alleen voor 
monitorvenster en 
alarm-stack)

Sneltoets.
Het bijbehorende venster wordt op 
het volledige scherm weergegeven.



162 nl | Plattegronden VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Installatiehandleiding Bosch Sicherheitssysteme GmbH

minimizeHotkey
(alleen voor 
achtergrond van 
plattegrond)

Sneltoets.
Volledige schermweergave voor een 
monitorvenster of het alarm-stack-
venster wordt afgesloten en de hele 
plattegrond wordt weer zichtbaar.

onClose
(alleen voor 
achtergrond van 
plattegrond)

Door het sluiten van de plattegrond 
wordt een actie uitgevoerd; het 
programma Archive Player wordt 
bijvoorbeeld automatisch gestart.

onOpen
(alleen voor 
achtergrond van 
plattegrond)

Door het openen van de plattegrond 
wordt een actie uitgevoerd; het 
programma Archive Player wordt 
bijvoorbeeld automatisch gestart.

onClick Specificeert een actie die wordt 
uitgevoerd wanneer de gebruiker op 
dit element klikt. Gespecificeerd in 
het dialoogvenster Editor voor 
acties.

output
(alleen voor digitale 
uitgangen)

Wijst een beschikbare digitale 
uitgang, bijvoorbeeld een 
deuropener, toe aan het pictogram. 
De gebruiker bedient de schakelaar 
door op het pictogram in de 
plattegrond te klikken.

trigger
(alleen voor triggers)

Wijst een beschikbare trigger toe aan 
het camerapictogram. De gebruiker 
kan in de plattegrond zien dat een 
alarm is geactiveerd.
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Acties bij klikken
U kunt de eigenschap onClick gebruiken om een actie te 
specificeren die wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker op het 
element klikt.
Om het dialoogvenster Editor voor acties te openen:

1. klik op onClick en vervolgens op  in het venster Editor 
voor eigenschappen. Het dialoogvenster Editor voor 
acties wordt weergegeven.

2. klik op de voorgedefinieerde acties in de lijst Actietype:.
Indien van toepassing worden de parameters voor de 
geselecteerde actie weergegeven in het venster 
Parameter.

3. klik op een parameter om de waarde ervan te bewerken.
De volgende acties en parameters zijn beschikbaar:

Digitale uitgang 
activeren

Definieert de trigger voor de digitale 
uitgang.
Selecteer een actie en een van de 
beschikbare uitgangen.

Hyperlink Selecteer een van de beschikbare 
plattegronden in de lijst als doel.
De plattegrond wordt weergegeven.

Vernieuwen Alle bestaande verbindingen met camera's 
worden afgesloten en opnieuw tot stand 
gebracht.
Deze actie komt overeen met het drukken 
op de F5-toets.

Het 
momentopnamev
enster openen

Het venster Momentopnames wordt 
geopend. De gebruiker kan, ongeacht zijn 
rechten, momentopnamen bekijken, 
afdrukken, exporteren en verwijderen.

Alarmscenario 
activeren

Selecteer een van de beschikbare 
alarmscenario's.
Een alarmscenario wordt geactiveerd.
Als alternatief kunt u voor dit doel een 
handmatige trigger gebruiken.
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Script uitvoeren Voert een VIDOS-script uit.
Raadpleeg voor nadere uitleg de aparte 
documentatie Automation Interface.

Pagina met 
eigenschappen 
weergeven

Selecteer een van de beschikbare 
bronnen.
Het dialoogvenster Eigenschappen voor 
de bijbehorende bron wordt weergegeven. 
Dit kan zijn een apparaat, een salvo, een 
alarmscenario, een gebruiker of een 
willekeurige andere beschikbare bron.

Schakelen naar 
volledig-
schermmodus

De plattegrond wordt op het volledige 
scherm weergegeven. Deze actie komt 
overeen met het drukken op de F11-toets.
Om de modus voor volledig scherm te 
verlaten met behulp van de ESC-toets, 
moet de gebruiker over de betreffende 
rechten beschikken.

Het venster van 
de 
logboekviewer 
openen

Het venster LogViewer wordt geopend. De 
gebruiker kan, ongeacht zijn rechten, in 
het logboek opgeslagen berichten zoeken 
en bekijken.

Berichtvenster Voer het bericht in.
Op het scherm wordt een bericht 
weergegeven.

Terug in historie De laatst actieve plattegrond wordt weer 
opgeroepen.

Shellopdracht 
uitvoeren

Voer een opdracht in die uitvoerbaar is 
onder Windows.
De opdracht kan een programma of een 
batchbestand zijn of een Windows-script 
oproepen.

Archive Player 
openen

Opent Archive Player.
De gebruiker kan, ongeacht zijn rechten, 
opnamen zoeken en bekijken.
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9.2.4 De grootte of positie van een element wijzigen 
Om de grootte of positie van een element te wijzigen:
1. Klik met de rechtermuisknop op het element en selecteer 

dan Vergroten/verkleinen....
Het dialoogvenster Selectie vergroten/verkleinen wordt 
weergegeven.

2. Voer de waarden voor de breedte en hoogte (in pixels) in 
om het element te vergroten/verkleinen. Het activeren van 
de optie Hoogte/breedte-verhouding behouden van houdt 
in dat u slechts één waarde hoeft in te voeren.

3. Voer de waarden in voor de coördinaten (in pixels) om het 
element opnieuw te plaatsen.

4. Klik op OK.

Opmerking:
– Van sommige pictogrammen (bijvoorbeeld camera of 

salvo) kan de grootte niet worden gewijzigd.
– De grootte en positie van een aantal geselecteerde 

elementen kan gezamenlijk worden gewijzigd (als een 
groep).

9.2.5 Elementen verwijderen
Om elementen te verwijderen:

selecteer het element en druk vervolgens op de DEL-toets.
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9.2.6 Werkbalk Uitlijnen
De werkbalk Uitlijnen bevat gereedschappen waarmee u 
elementen gemakkelijk en duidelijk kunt rangschikken.
Deze gereedschappen kunnen ook als volgt worden geopend:

klik met de rechtermuisknop in het werkgebied, kies 
Uitlijnen en klik vervolgens op het gereedschap.

Links uitlijnen

Centreren (horizontaal)

Rechts uitlijnen

Boven uitlijnen

Centreren (verticaal)

Onder uitlijnen

Aan alle elementen wordt dezelfde breedte 
toegewezen.

Aan alle elementen wordt dezelfde hoogte toegewezen.

Aan alle elementen worden dezelfde afmetingen 
toegewezen.

Alle elementen worden uitgelijnd tegen het raster.

Het geselecteerde element wordt op de voorgrond 
weergegeven.

Het geselecteerde element wordt op de achtergrond 
weergegeven.
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Om een handeling ongedaan te maken:
druk op CTRL+Z.

Opmerking:
– Uitlijning heeft altijd betrekking op het laatst 

geselecteerde element.
– Opdrachten die de grootte van de elementen wijzigen, 

worden alleen uitgevoerd bij elementen die daadwerkelijk 
een variabele grootte hebben.

9.2.7 Werkbalk Standaard
Standaardgereedschappen en hun sneltoetsen: 

Opmerking:
U kunt elementen uit het klembord in een andere plattegrond 
plakken, als u deze reeds hebt geopend voor bewerking.

CTRL+S Opslaan
Slaat de plattegrond op.

CTRL+Z Ongedaan maken
Maakt de laatst uitgevoerde handeling 
ongedaan.

CTRL+Y Opnieuw
Voert een actie opnieuw uit, die eerder 
ongedaan gemaakt is.

CTRL+C Kopiëren
Kopieert de geselecteerde elementen naar 
het klembord van de editor voor 
plattegronden.

CTRL+X Knippen
Verplaatst de geselecteerde elementen 
naar het klembord van de editor voor 
plattegronden.

CTRL+V Plakken
Plakt elementen uit het klembord.
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9.2.8 Venster Overzicht
Het venster Overzicht bevat drie tabbladen:

– Tabblad Systeem
Alle beschikbare bronnen worden hier weergegeven in een 
duidelijke boomstructuur (systeemstructuur).

– Tabblad Camera’s
Alle beschikbare camera's worden hier weergegeven. 
Indien op dit moment beschikbaar, wordt van elke camera 
een momentopname getoond als voorbeeldbeeld.

– Tabblad I/O
Alle beschikbare digitale ingangen en uitgangen worden 
hier weergegeven.

Om elementen in het werkgebied in te voegen:

1. klik op het gereedschap Selecteren .
2. sleep een element van het venster Overzicht naar het 

werkgebied.
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9.3 Tips en trucs

9.3.1 De camera en het monitorvenster aansluiten
Als beheerder kunt u bepaalde rechten aan een gebruiker 
toewijzen, bijvoorbeeld toegangsopties voor camera's. 
Configureer het systeem en de plattegronden zoals gewenst.
De volgende voorbeelden gaan uit van een plattegrond die de 
gebruiker in volledig-schermweergave bekijkt.

Voorbeeld:
De gebruiker moet toegang hebben tot alle camera's in het 
systeem.
Oplossing:
Ken in VIDOS de rechten toe aan de gebruiker om verbinding te 
maken met camera's.
De gebruiker kan met de rechtermuisknop in een 
monitorvenster in de plattegrond klikken om elke beschikbare 
camera aan de monitor te koppelen.

Opmerking:
Voor deze toegangsoptie is het plaatsen van 
camerapictogrammen in de plattegrond niet noodzakelijk. Met 
deze pictogrammen is het systeem echter wel intuïtiever te 
gebruiken. De gebruiker kan dan de verbindingen gemakkelijk 
tot stand brengen door middel van de functie slepen en 
neerzetten.

Voorbeeld:
De gebruiker moet alleen toegang krijgen tot bepaalde camera's 
in het systeem.
Oplossing:
Voeg de camerapictogrammen voor de bijbehorende camera's 
in de plattegrond. Ken in VIDOS de rechten om verbinding te 
maken met camera's toe aan de gebruiker. Maak in VIDOS een 
locatie waaraan u vervolgens alle camera's kan toewijzen die de 
gebruiker mag koppelen. Hiermee voorkomt u dat de gebruiker 
het snelmenu in het monitorvenster kan gebruiken om andere 
camera's te benaderen.
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De gebruiker kan de camera's, die in de plattegrond 
verschijnen, aansluiten door middel van de functie slepen en 
neerzetten. De gebruiker heeft geen toegang tot andere 
camera's.

Voorbeeld:
Verschillende gebruikers mogen alleen toegang hebben tot 
bepaalde camera's binnen het systeem, maar deze verschillen 
per gebruiker.
Oplossing:
De in het voorgaande voorbeeld beschreven procedure geldt 
voor elke gebruiker. In VIDOS dient u de locatie echter alleen 
toe te wijzen aan een camera die alle gebruikers mogen 
benaderen of een camera die niet werkelijk bestaat, zodat het 
scherm zwart blijft bij het aansluiten.
Een individuele gebruiker krijgt toegang tot de aan hem 
toegewezen camera's wanneer hij koppelingen maakt door 
middel van de functie slepen en neerzetten in de plattegrond. 
Hij heeft geen toegang tot andere camera's.

Voorbeeld:
De gebruiker kan zelf geen verbindingen tot stand brengen.
Oplossing:
Maak monitorvensters in de plattegrond aan en wijs er de 
gewenste videobron aan toe in het venster Editor voor 
eigenschappen. Voeg geen camerapictogrammen in. Trek in 
VIDOS de rechten van de gebruiker voor het koppelen van 
camera's in.
De gebruiker kan de cameraverbindingen niet wijzigen.
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9.3.2 Hotspots instellen
De bewaking kan worden geautomatiseerd door 
alarmscenario's te koppelen aan acties, die worden geactiveerd 
in een plattegrond.

Voorbeeld:
Indien nodig kan de gebruiker een bepaalde locatie snel vanuit 
verschillende perspectieven tegelijk bekijken.
Oplossing:
Stel in VIDOS presets in voor meerdere camera's die deze 
locatie tonen. Maak tevens een alarmscenario dat er toe leidt 
dat de camera's met deze presets worden uitgelijnd. Voeg op 
het punt dat deze locatie vertegenwoordigt in de plattegrond 
een omschrijvend element in, bijvoorbeeld een tekstvak. Stel in 
het venster Editor voor eigenschappen de eigenschap onClick 
voor dit element in om het gemaakte alarmscenario te 
activeren.
Door op het element te klikken activeert de gebruiker het 
alarmscenario en de afzonderlijke camera's bewegen naar de 
presets. De hot spot kan onmiddellijk vanuit verschillende 
hoeken worden bekeken.

Opmerking:
– Wanneer u een element kopieert en plakt, krijgt dit 

element dezelfde coördinaten als het origineel. Verplaats 
het element als u zowel het origineel als de kopie wilt zien.

– Als het de gebruiker is toegestaan om extra plattegronden 
op te roepen, moet u overwegen of de gebruiker naar de 
oorspronkelijke plattegrond mag terugkeren. Maak indien 
nodig knoppen waarmee de gebruiker kan terugkeren naar 
het totaaloverzicht of de laatst getoonde weergave.
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10 Problemen oplossen
Foutbronnen

Fout Mogelijke oorzaak

De camera kan niet met VIDOS  
worden bestuurd.

Onjuiste (of geen) 
controller voor de 
geselecteerde camera (zie 
Paragraaf 4.4.3 Tabblad 
Controller).
Een nieuw geselecteerde 
controller is alleen actief 
nadat de camera opnieuw 
is verbonden met een 
monitorvenster.

Het apparaat wordt in de lijst 
weergegeven maar kan niet 
worden gebruikt.

Netwerkverbinding 
verbroken

Verbindingsparameter 
onjuist

Het apparaat heeft geen 
voeding

Er is geen extra toewijzing van 
apparaten mogelijk

Licentie verlopen

Aantal videostreams die 
gelijktijdig kunnen worden 
weergegeven is beperkt 
door de gebruiker

Camera kan alleen langzaam 
worden bewogen; beelden 
worden vertraagd verzonden

Netwerk overbelast



VIDOS Pro Suite FAQ – veel gestelde vragen | nl 173

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installatiehandleiding   | V2 | 2009.08

11 FAQ – veel gestelde vragen
De volgende procedures worden beschreven in dit hoofdstuk:

Waarom verandert een camera van positie zonder dat ik deze 
opdracht heb gegeven?
In sommige gevallen is de camera betrokken bij een op dat 
moment actieve salvosequentie met een of meer presets. Een 
salvo blijft actief zo lang een uitgang is verbonden met een 
monitor. 
Verbindingen met softwaremonitorvensters worden verbroken 
als het venster wordt gesloten.
Verbindingen met hardwaremonitoren worden verbroken door 
middel van de opdracht Verbinding verbreken in het snelmenu 
van het monitorvenster.

Hoe maak ik een back-up van mijn configuratie en instellingen 
van VIDOS?
De installatiemap van VIDOS bevat een \data-submap. Deze 
submap bevat de gegevens van uw persoonlijke configuratie 
(plattegronden, gebruikers, alarmscenario's etc.) in gecodeerde 
vorm. Er moet regelmatig een back-up op een extern 
opslagmedium worden gemaakt van de volledige submap.
Als u gegevens uit een back-up wilt terugzetten, kopieert u de 
back-upgegevens naar deze submap. Hierbij worden alle 
bestaande gegevens overschreven.

Blijven opnamen van een camera beschikbaar nadat ik het IP-
adres heb gewijzigd?
Archive Player wordt gebruikt voor opnamen. Het wijzigen van 
de IP-adressen heeft geen invloed op de beschikbaarheid.

Hoe zorg ik ervoor dat bepaalde gegevens slechts 
toegankelijk zijn wanneer twee gebruikers tegelijkertijd 
toegang hebben?
Als er gegevens zijn waarop bediening door twee gebruikers van 
toepassing is, kunt u dit instellen met behulp van 
gebruikersrechten. Hiervoor dient u een gebruiker in te stellen 
die zich met twee wachtwoorden moet aanmelden. Vervolgens 
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wijst u een wachtwoord toe aan elk van beide personen die 
alleen gezamenlijk toegang tot de gegevens kunnen krijgen.
1. Maak een nieuwe gebruiker aan(zie Paragraaf 4.12.4 Een 

gebruiker maken).
2. Geef de nieuwe gebruiker een naam waarin een plusteken 

(+) voorkomt. De naam mag geen spaties bevatten.
Voorbeeld: Jij+Ik.

3. Klik op Toepassen.
4. Klik op het tabblad Details.

Hier kunnen nu twee wachtwoorden worden ingevoerd in 
plaats van één (wat gebruikelijk is). Bevestig beide 
wachtwoorden door ze nogmaals in de betreffende velden 
in te voeren.

5. Wijs de gebruiker toe aan een gebruikersgroep.
6. Klik op OK.

Er is een gebruiker met twee wachtwoorden gemaakt.
Het aanmelden werkt als volgt:
1. De gebruikers voeren hun gebruikersnaam in het 

aanmeldingsdialoogvenster in. Zodra het plusteken (+) is 
ingevoerd, wordt het venster voor het tweede wachtwoord 
weergegeven.

2. Beide gebruikers voeren elk afzonderlijk hun wachtwoord 
in het betreffende veld in.

3. Vervolgens klikken de gebruikers op OK.

Waarom kan ik geen opnamen van een NVR exporteren?
Het doelstation dat voor het exporteren is gespecificeerd, moet 
lokaal op de NVR aanwezig zijn. Het is niet voldoende alleen een 
netwerkstation aan de NVR toe te wijzen. Controleer of het 
doelstation in uw geval een lokaal station is en of er voldoende 
opslagcapaciteit beschikbaar is.

Hoe kan ik eenvoudig de geëxporteerde NVR-opnamen op een 
cd opslaan?
De map met de geëxporteerde gegevens kan worden 
toegewezen aan een computer met een cd-brander. Hierdoor 
wordt de toegang tot de gegevens op die computer 
eenvoudiger. Gebruik vervolgens uw standaard brandsoftware 
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om de cd te branden. Maak een kopie van de gehele inhoud van 
de exportmap zodat de gegevens indien nodig later kunnen 
worden hersteld.
Ga als volgt te werk bij het toewijzen van de map:
1. Klik op de NVR-pc met de rechtermuisknop op de map met 

de geëxporteerde gegevens en klik vervolgens op Delen en 
beveiliging….
Opmerking:
Standaardpad van de map: \\NVR-PC\C\VIDOS-
NVR.data\export

2. Deel de map voor andere gebruikers in het netwerk in het 
dialoogvenster dat wordt weergegeven. Leesrechten is 
voldoende.

3. Klik op de pc met de cd-brander met de rechtermuisknop 
op het bureaubladpictogram Mijn netwerklocaties en 
selecteer  Netwerkstation toewijzen….

4. Selecteer in het weergegeven dialoogvenster voor de map 
met de geëxporteerde gegevens de letter van een station.

5. Klik op Bladeren… en selecteer vervolgens de NVR-map 
met de geëxporteerde gegevens.

6. Klik op Voltooien. U kunt worden gevraagd een 
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren voor de NVR-
pc.

7. Nu hebt u via de pc met de cd-brander direct toegang tot 
de map op de NVR. U gebruikt gewoonweg het station met 
de geselecteerde stationletter.
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Verklarende woordenlijst

A
ANR Automatic Network Replenishment

Een technologie die in het geval van netwerkstoringen 
vervolgens de ontbrekende gegevens aanvraagt van in het 
netwerk opgenomen videozenders met geïntegreerd geheugen 
om zo een volledig opnamearchief te garanderen.

C
CCTV-systeem

Closed Circuit Television
Een gesloten systeem voor het opnemen, verspreiden, 
weergeven en archiveren van video-opnamen.

D
Decoder

Een processor in een video-ontvanger die digitale 
videogegevens van het netwerk naar analoge signalen 
converteert voor afspelen op analoge monitoren;
of in bepaalde gevallen decoderingssoftware, een programma 
dat digitale gegevens voor afspelen op de pc decodeert 
(decompressie, etc.).

Dual Streaming
Een encoder maakt twee afzonderlijk te configureren 
videostreams beschikbaar voor elke video-ingang. Doorgaans 
wordt een langzame stream van hoge kwaliteit en een snelle 
stream van lagere kwaliteit verzonden.

E
Encoder

Een processor in een videozender die analoge videogegevens 
van een camera naar digitale gegevens converteert; soms 
gebruikt als een algemene term voor de gehele zender.
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F
Firmware

Software die direct op een apparaat is geïnstalleerd, is speciaal 
voor dat apparaat bedoeld en wordt gebruikt om het apparaat 
te bedienen.

H
Hardwaremonitorvenster

Er worden alleen voorbeeldbeelden van de bron weergegeven 
op de werkruimte of plattegrond. De werkelijke weergave vindt 
plaats op een externe analoge monitor (er is een decoder 
nodig).

I
IP-adres

Internet Protocol adres
Een unieke numerieke ID voor een apparaat in een netwerk.

M
Monitorindeling

Meerdere softwaremonitorframes die op de werkruimte van het 
scherm als een opeenvolgende matrix worden weergegeven.

N
NVR

Network Video Recorder
Een unit met een vaste schijf met veel opslagcapaciteit waarop 
de VIDOS-NVR-software draait. De NVR wordt gebruikt om 
beschikbare videogegevens op het netwerk voor 
archiveringsdoeleinden op te nemen.
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P
Preset

Vooraf geconfigureerde vaste positie voor bestuurbare camera's 
(kan ook alleen een zoomwijziging zijn).

PTZ
Pan, Tilt, Zoom.
PTZ is een gebruikelijke afkorting voor bestuurbare camera's.

R
Relais

Een elektronisch bediende schakelaar

S
Salvo (sequentie)

Virtuele ronden. De videogegevens van verschillende camera's 
of presets worden op een monitor in een gedefinieerde 
sequentie weergegeven.

Slepen en neerzetten
Een bepaalde methode waarbij met behulp van een pc-muis of 
vergelijkbaar apparaat een proces wordt geactiveerd door een 
object op het scherm naar een andere locatie te verplaatsen 
door de aanwijzer er overheen te bewegen, de muisknop 
ingedrukt te houden terwijl u de aanwijzer beweegt en de knop 
los te laten om het object neer te zetten.

Snelmenu
Het snelmenu wordt weergegeven wanneer de gebruiker met 
de rechtermuisknop op een item klikt. Het snelmenu bevat 
commando's die alleen betrekking hebben op het item waarop 
de gebruiker heeft geklikt.

Softwaremonitorvenster
Digitale videogegevens worden getoond in het venster op de 
werkruimte van het scherm / op de plattegrond.
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T
Trigger

Start een actie of sequentie.
Tunneling van gegevens

Gegevens worden via netwerken verstuurd en doorgestuurd 
met behulp van protocols. In sommige omstandigheden is een 
protocol niet beschikbaar of mag het uit veiligheidsredenen niet 
worden gebruikt. Door tunneling van gegevens kan dit 
probleem worden opgelost. Gegevens die reeds met een 
bepaald protocol worden vervoerd, worden "getunneld" - in een 
ander protocol ingepakt of verborgen.

V
Vaste expressie

Onder vaste expressie worden definities van patronen met 
tekens verstaan die bij zoekopdrachten worden gebruikt. 
Zoekopdrachten kunnen naast de gebruikelijke tekens en 
woorden ook andere informatie bevatten. Informatie over vaste 
expressie vindt u op het internet of in de desbetreffende 
referentieboeken.
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Trefwoordenregister
A
achtergrond plattegronden 148
actieve opnamen 51, 52
activeren (alarm) 106
activeringcode 40
afmelden 18
afsluiten 108
alarmbeheer 124
alarmingang

NVR-opname 112
alarmscenario

activeren 106
alarmverwerking 38
algemene instellingen 76
apparaat

instellingen 43
apparaten

bronnen 21
Archive Player 40, 110
autofocus 50
autoiris 50
autoreplenishment

NVR-opname 112
B
bedieningspaneel 52
beheer 22
Besturing overnemen 32
bevestigen (alarm) 106
bewegingsalarm 128

NVR-opname 112
boomstructuur 25
C
camera

controller 45
NVR-opname 111

camera-adres (cameracontroller) 47
cameracontroller

camera-adres 47
preferBuilltInPresets 47
showDomeControl 47
showFocusIrisControl 47
showPresetControl 47

configuratie 19
venster 35

configuratie (recht) 80
configuratie camerabesturing 46
Configuration Manager 12, 19, 23,
40
contrastverlies (trigger) 128
controller voor een camera 45
CPU-gebruik 51
D
direct afspelen 78, 117
documentatie

aanvullend 12
dokvensters 19
dual authorization 173
E
eigenschappen 43

NVR 51, 110
stap 66
uitgang 66

enkele beelden 18
F
F11 (toets) 86, 99
G
Gebruiker

wijzigen 18, 85
gebruiker

bewerken 84
groep nieuw 79
huidige 20, 85
kopiëren 84
nieuw 82
rechten toewijzen 83
toestemmingen wijzigen 84
verwijderen 84

gebruiker maken 37
gebruikersbeheer 79
gebruikersgroep

bewerken 81
verwijderen 82

gebruikersgroep maken 37
geluid 77
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H
HTTP-poort 44
I
inbelverbinding 45
inspectieronde met de camera

virtueel 64
interfaces 45
intervaltriggers 128
J
jokerteken

logboekregistratie 34
joystick 76
L
logboekviewer 18
M
maakt alarmscenario's 38
maakt trigger 38
menu opname (recht) 81
menu verbinden (recht) 80
modus

NVR-opname 111
momentopnamen 18, 118

afdrukken 119
bekijken 119
exporteren 120
maken 118
verwijderen 120

monitor
extern 92

N
naast elkaar 20
nieuwe monitor maken 19
nieuwe monitorindeling 20, 56
O
oorspronkelijke afmetingen 98
opname 19

stoppen 51
opnamen beheren 114
opslaan in logboek 76
overzicht

venster 24

P
plattegronden 37

elementen 101
overzicht voor
beveiligingspersoneel 100

preferBuilltInPresets 47
preset

bewerken 62
openen 97

Preset wijzigen (recht) 81
programma

starten 89
R
randapparatuur 76
recht

configuratie 80
menu opname 81
menu verbinden 80
preset wijzigen 81
toepassing sluiten 80
volledig scherm afsluiten 80

S
salvo's 38
showDomeControl 47
showFocusIrisControl 47
showPresetControl 47
signaalverlies (trigger) 128
snelmenu

monitorvenster 31
software, versienummer 20
standaard streambron 51
Standaarduitdrukkingen

Logboekregistratie 34
Starten 40
status 113
storing in videosignaal

NVR-opname 112
systeemstructuur 22
T
te weinig contrast

NVR-opname 112
Te zoeken tekst

Opslaan in het logboek 34
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tijd na gebeurtenis
NVR-opname 112

tijd vóór gebeurtenis
NVR-opname 112

toegang
exclusief 32

toepassing sluiten (recht) 80
toetsenbord

extern 52
tracktijd

NVR-opname 111
transparante gegevens 77
trapsgewijs 20
trigger

bewerken 71
fout 131
handmatig 131
logisch 129
maken 70
relais 131

Tunneling van TCP-gegevens 44
V
veiligheidssymbool 9
venster

configuratie 35
verbinding

camera naar monitor 91
monitor naar camera 91

verbindingstype 45
vernieuwen 19
video 76
video-ingang 51
volledig scherm 99
volledig scherm afsluiten (recht) 80
volledig-schermmodus 18
vormgeving 78
W
Wachtwoord

aan gebruiker toewijzen 83
wachtwoord

aan apparaat toewijzen 27
toewijzing 83

watermerk 45
weektimers 129
weergaven 22

werkruimte 37
werkruimte opstarten 80
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