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1 Inleiding
De Configuration Tool is een softwaretoepassing die de installatie en configuratie van een 
apparaat vereenvoudigt en sneller maakt. De Configuration Tool wordt uitgevoerd op een pc 
die op de Divar is aangesloten via een Ethernet-netwerkaansluiting.
Hoewel alle instellingen ook in het menu op het display van de Divar XF zelf kunnen worden 
geconfigureerd, is de Configuration Tool een zeer gebruiksvriendelijk alternatief. Ook is het 
mogelijk om met Configuration Tool configuratie-instellingen op te slaan op de harde schijf 
van de pc. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om andere apparaten te configureren.

1.1 Aan de slag
Als u de Configuration Tool wilt gebruiken voor het wijzigen van instellingen, moet het 
apparaat worden aangesloten op een pc via een netwerkaansluiting. Het programma 
Configuration Tool moet op de pc zijn geïnstalleerd.

1.1.1 Systeemvereisten
Besturingsplatform: een pc met Windows XP of Windows Vista.
Voor het configuratieprogramma gelden de volgende aanbevolen pc-vereisten:
– Processor: Intel Pentium 4 of vergelijkbaar
– RAM-geheugen: 512 MB
– Vrije ruimte op harde schijf: 10 GB
– Grafische kaart: NVIDIA GeForce 6200 of hoger
– Netwerkinterface: 10/100-BaseT

1.1.2 Configuration Tool installeren
De Configuration Tool wordt optioneel geïnstalleerd op de pc als u de toepassing Control 
Center installeert. U kunt Configuration Tool echter ook als volgt apart installeren:
1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van de pc.

– Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
2. Als dat niet gebeurt, zoekt u het bestand Setup.exe op de cd en dubbelklikt u erop.
3. Volg de instructies op het scherm en selecteer dat u Configuration Tool wilt installeren 

wanneer u wordt gevraagd of u de installatie te voltooien.

1.1.3 Configuration Tool starten

Netwerkverbinding
Dubbelklik op het pictogram Configuration Tool op uw bureaublad om het programma 
Configuration Tool te starten zonder Control Center te gebruiken. U kunt de Divar 
Configuration Tool ook selecteren via de knop Start op de taakbalk en het menu Programma's. 
Volg de aanmeldingsprocedure.
Om Configuration Tool te starten via Control Center, klikt u op de knop Configuratie in het 
Control Center-venster. Hierin wordt een dialoogvenster van CT voor aanmelden met alle 
bekende Divar apparaten weergegeven.

Offline configuratie
Om u aan te melden met een offline-configuratie, selecteert u de Divar-versie, de uitvoering, 
het kleursysteem en de aangesloten camera's.
Het is mogelijk om een aantal instellingen voor ieder Divar-type voor te bereiden, ze op te 
slaan in een bestand en te uploaden naar het bestand van een compatibele Divar. 
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1.1.4 Compatibiliteit

Configuratiebestanden
Houd rekening met het volgende wanneer u de bestanden met configuratie-instellingen 
gebruikt:
– Instellingenbestanden zijn niet uitwisselbaar tussen de CT-softwareversies. Zo kan 

bijvoorbeeld een instellingenbestand van CT 1.0 niet worden geïmporteerd in CT-versie 
2.5.

– Een bepaalde CT-versie kan uitsluitend worden verbonden met Divars met dezelfde 
firmwareversie. CT 2.5 kan bijvoorbeeld alleen worden verbonden met Divars die over  
firmwareversie 2.5 beschikken.

– Instellingenbestanden zijn niet uitwisselbaar tussen de Divar-versies. Een 
instellingenbestand van CT 3.0 voor een Divar DHR-751 kan bijvoorbeeld niet worden 
geïmporteerd in CT 3.0 voor gebruik met een Divar DNR-730
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2 Bediening

2.1 Aanmelden
Bij het starten van Configuration Tool via een netwerk verschijnt het venster Aanmelding. 
(Klik op Annuleren om de aanmeldingsprocedure af te breken en de toepassing af te sluiten.)

Afbeelding 2.1 Venster voor aanmelden via een netwerk

Als Configuration Tool voor de eerste keer wordt gestart, is de Divar-lijst leeg. U dient eerst 
een Divar aan de lijst toe te voegen. U kunt Divar-gegevens aan de lijst toevoegen of daarin 
wijzigen door op Bewerken >> te klikken.

U kunt als volgt de Divar-lijst aanpassen
Met behulp van het venster Divar-lijst bewerken kunt u Divars aan de lijst toevoegen of eruit 
verwijderen.

Afbeelding 2.2 Venster Divar-lijst bewerken

U kunt de ingeschakelde Divars als volgt op het netwerk detecteren:
1. Klik op Detecteren.

– U kunt een Divar alleen laten detecteren als de functie Herkenning op de 
desbetreffende Divar is ingeschakeld.

2. Selecteer een Divar en klik op OK om de geselecteerde Divar aan de lijst toe te voegen.
U kunt als volgt een Divar aan de lijst toevoegen:
1. Klik op Toevoegen.
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2. Voer het IP-adres of de DNS-naam van de nieuwe Divar in.
– Het IP-adres dat moet worden ingevuld, is ingesteld in het menu Configuratie/

Netwerk van de Divar zelf.
3. Typ de naam van het apparaat in het vak Naam of haal de naam op door het selectievakje 

Ontvangen van Divar in te schakelen.
4. Klik op Toevoegen.
U kunt als volgt een Divar uit de lijst verwijderen:
1. Selecteer in de lijst de Divar die u wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijderen.

– De geselecteerde Divar wordt verwijderd uit de lijst.

Aanmelding
Als u Configuration Tool start, wordt het venster Aanmelding weergegeven. (Klik op 
Annuleren om de aanmeldingsprocedure af te breken en de toepassing af te sluiten.)

Afbeelding 2.3 Aanmeldvenster met de tekst Divar-lijst selecteren

U kunt als volgt een bepaalde Divar besturen:
1. Kies door erop te dubbelklikken of deze selecteren.
2. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord.

– De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn ingesteld in het menu Configuratie/
Netwerkinstellingen van de Divar zelf. Wanneer de aanmelding wordt geweigerd, 
kunt u contact opnemen met de beheerder voor informatie over de toegangsrechten 
voor het apparaat.

– Telkens wanneer u de Configuration Tool gebruikt, kunt u het systeem namen en 
wachtwoorden laten onthouden door het selectievakje Aanmeldingsinformatie 
opslaan in te schakelen.

3. Klik op Bewerken... of Aanmelding.

Maximumaantal gebruikers
Als het maximumaantal gebruikers (acht) is overschreden, wordt een venster weergegeven.
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2.2 Inleiding tot het hoofdvenster
Het toepassingsvenster van Configuration Tool bestaat uit drie deelvensters. De knoppen in 
het linkerdeelvenster zijn altijd beschikbaar. Als u op een van deze knoppen klikt, verandert de 
inhoud van het deelvenster in het midden. De knoppen in het bovenste deelvensters zijn 
bedieningsknoppen die direct toegang bieden tot diverse taken.

Afbeelding 2.4 Configuration Tool - venster Instellingen

2.2.1 De knop Overzicht

Klik op de knop Overzicht  om algemene informatie over de aangesloten Divar weer te 
geven.

2.2.2 Knop Logboek

Klik op Logboek  om een lijst van gebeurtenissen weer te geven in het middelste 
deelvenster. Deze lijst kan worden gefilterd zodat alleen bepaalde gebeurtenissen worden 
weergegeven.
– Vul de waarden voor de datum en tijd in om de periode te beperken waarvoor u de 

gebeurtenissen wilt bekijken.
– Schakel de selectievakjes uit voor gebeurtenistypen die gefilterd (niet weergegeven) 

moeten worden.
De meest recente gebeurtenis wordt als eerste weergegeven.

2.2.3 De knop Instellingen

Klik op Instellingen  om de pagina weer te geven waarmee u de Divar kunt configureren. 
De menustructuur en de geselecteerde subpagina worden weergegeven in het middelste 
deelvenster.
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2.2.4 De knop Onderhoud

Klik op Onderhoud  om een lijst van diagnostische berichten te openen.
– Klik op Apparaat opnieuw opstarten... om het apparaat opnieuw op te starten. De 

verbinding met het apparaat vanuit Configuration Tool wordt verbroken.
– Klik op Fabrieksinstellingen... om het apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen. 

Raadpleeg hoofdstuk 7 van de installatie- en bedieningshandleiding voor een lijst van 
standaardwaarden.

– Klik op Alle gebruikers onderbreken... om alle gebruikers behalve uzelf af te melden.

2.2.5 De knop Help

U kunt altijd op Help  klikken om Help-tekst weer te geven. > Er wordt een 
dialoogvenster voor de Help-functie weergegeven.

2.2.6 De knop Afmelden
Om terug te keren in de toepassing Control Center of u aan te melden bij een ander apparaat, 

klikt u op Afmelden .

2.2.7 Netwerkverbindingsindicator

Geeft aan of er wel of geen verbinding  is met het netwerk.
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2.3 Gebruik van de besturingsknoppen
In het bovenste deelvenster van het hoofdvenster bevinden zich diverse knoppen waarmee 
veelvoorkomende taken snel kunnen worden uitgevoerd:

Importeren / Exporteren
Alle recorderinstellingen die zijn geconfigureerd in Configuration Tool kunnen worden 
opgeslagen in een bestand op de harde schijf van de pc. Wanneer u met verschillende 
recorders werkt, moeten de instellingen voor iedere recorder worden opgeslagen in een apart 
bestand met een unieke naam. De instellingen in deze bestanden kunnen in hun geheel of in 
subgroepen opnieuw in Configuration Tool worden geladen. Deze bestanden worden 
opgeslagen als txt-bestanden en kunnen met een tekstverwerker worden geopend, maar 
mogen niet worden gewijzigd. Anders kunnen de bestanden niet meer worden gebruikt.

Importeren

1. Klik op Importeren  om een configuratiebestand te openen.
2. Selecteer in het dialoogvenster de locatie en naam van het bestand dat u wilt openen.
3. Selecteer de instellingengroep die u wilt laden en klik vervolgens op OK.
4. De geselecteerde instellingen worden onmiddellijk geladen in het apparaat.

Exporteren

1. Klik op Exporteren  om de huidige instellingen op te slaan in een bestand op de pc.
2. Selecteer in het dialoogvenster de locatie en naam voor het bestand dat u wilt opslaan.
3. Selecteer de groepen instellingen die u wilt opslaan en klik op OK om de instellingen op 

te slaan.

Printen
U kunt als volgt de volledige inhoud van de pagina of lijst afdrukken wanneer de pagina 
Overzicht of Onderhoud actief is:

1. Klik op Afdrukken  om de huidige instellingen af te drukken.
2. Klik op OK om te beginnen met afdrukken.

Opslaan

Klik op Opslaan  om de volledige inhoud van de pagina of lijst af te drukken wanneer de 
pagina Overzicht of Onderhoud actief is.

Instellingen nauwkeurig specificeren
Wanneer u Importeren, Exporteren of Downloaden kiest, kunt u in een dialoogvenster drie 
groepen instellingen selecteren. Kies Alle instellingen, Alle instellingen behalve of Alleen om 
te bepalen hoe de lijst wordt samengesteld.

Ongedaan maken / Opnieuw

Klik op  om de laatste handeling ongedaan te maken of op  om deze handeling 
opnieuw uit te voeren. Er kunnen maximaal 100 handelingen ongedaan worden gemaakt.

Fabrieksinstellingen

Klik op de knop Fabrieksinstellingen  om de standaardwaarden van alle instellingen op de 
actieve pagina te herstellen. Raadpleeg hoofdstuk 7 van de installatie- en 
bedieningshandleiding voor een lijst van standaardwaarden.
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Update

Klik op Vernieuwen  om de inhoud van alleen de instellingen op de huidige pagina te 
vernieuwen.
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3 Configuratie
Gebruik van de menustructuur

Nadat u op Instellingen  hebt geklikt, wordt de menustructuur links in het middelste 
deelvenster weergegeven. Gebruik deze boomstructuur om binnen het menusysteem te 
navigeren.
– Klik op + om een tak van de structuur uit te vouwen.
– Klik op - om deze samen te vouwen.
– Klik op een optie om de parameters voor die tak weer te geven.
– Selecteer de gewenste waarden voor de parameters of voer ze in.
– Deze waarden worden onmiddellijk bijgewerkt in het apparaat.

De volgende paragrafen geven details over de items in de menustructuur.

3.1 Internationaal

3.1.1 Taal
– Kies uw Taal in de vervolgkeuzelijst.
– Kies de gewenste Temperatuureenheid.

3.1.2 Tijd/datum
– Selecteer een Tijdzone in de lijst (de zomer- en wintertijd wordt automatisch aangepast).
– Selecteer een 12- of 24-uurs Tijdnotatie.
– Vul de huidige Tijd in. (Zie de opmerking hieronder.)
– Kies een Datumnotatie waarin eerst de maand (MM), dag (DD) of het jaar (JJJJ) wordt 

weergegeven.
– Vul de huidige Datum in.
– Stel de Zomertijd in op Automatisch om deze optie in te schakelen. Stel hem in op 

Handmatig en vul de dag, de maand en het tijdstip in voor zowel Start als Eindtijd, en een 
waarde voor Tijdsverandering in als deze afwijkt van de informatie die bij uw tijdzone 
hoort.

Opmerking:
Als u handmatig synchroniseert en de actuele tijd/datum met meer dan 10 minuten wordt 
teruggezet, wordt al het videomateriaal op de harde schijf gewist (na een controlevraag). Als 
de tijd minder dan 10 minuten wordt teruggezet, gaat het opnemen door, maar de 
tijdstempels die zijn opgeslagen met de videoframes worden gewijzigd.

De tijdstempels worden verhoogd met 1/90000ste van een seconde voor elk frame totdat de 
tijd van de DVR700 de tijdstempelwaarde heeft bereikt van het laatst opgeslagen videoframe 
(van voor het terugzetten van de tijd). Daarom kan de videostream nog steeds met 
achtereenvolgende beelden worden afgespeeld.
Wanneer de actuele tijd/datum vooruit wordt gezet, wordt ook de klok vooruit gezet op de 
ingevoerde waarde zonder dat dit verdere gevolgen heeft.

3.1.3 Tijdserver
– De functie Tijdserver gebruiken zorgt ervoor dat de tijd van het apparaat wordt 

gesynchroniseerd met de tijd van een tijdserver in het netwerk of een ander Divar 
apparaat. Voer het IP-adres van de netwerktijdserver in. Wanneer zich geen tijdserver in 
hetzelfde subnet bevindt, zoekt het apparaat naar een geschikte tijdserver buiten zijn 
eigen netwerk. Zorg ervoor dat de gateway van de Divar correct is ingesteld, zodat naar 
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de tijdserver kan worden gezocht. Het NTP-verkeer via poort 123 mag niet worden 
geblokkeerd door firewalls.

– Klik op Synchroniseren om de tijdsynchronisatie te starten.
Automatische tijdsynchronisatie (elke vier dagen) kan de klok slechts maximaal 10 minuten 
vooruit- of terugzetten. (zie Opmerking in paragraaf 4.1.2 Tijd/datum).

3.2 Video & Audio
Gebruik dit menu om de video- en audio-ingangen te configureren. Onthoud dat voor 8-
kanaals hybride-apparaten de IP-camera's genummerd zijn van 9 tot 16 en voor 16-kanaals 
hybride-apparaten zijn de IP-camera's genummerd van17 tot 32. Voor de digitale 
netwerkrecorder die geen analoge ingangen heeft, moeten de IP-cameranummers beginnen 
bij 1.

3.3 Tijdschema

3.3.1 De dynamische eigenschappen instellen
Met de instellingen in het menu Tijdschema kunt u de veelzijdige functies van het apparaat 
optimaal benutten. Door enige tijd te besteden aan het plannen en instellen van de 
beschikbare profielen zorgt u voor efficiënt gebruik van de beschikbare systeembronnen voor 
de meeste werksituaties.
De profielen worden gepland in een weekschema, waardoor de opname en het gedrag tijdens 
gebeurtenissen op een bepaalde datum of tijd verandert (bijvoorbeeld in het weekend of 's 
nachts).
De zes profielen die zijn gedefinieerd in het menu Opname verschijnen hier.

3.3.2 Tijdschema

Configuratie
– Het gebruik van profielen wordt gedefinieerd in een kalender die één week beslaat. Deze 

kalender wordt dan gekopieerd voor de daaropvolgende weken.
– Een profiel wordt met intervallen van 15 minuten voor elk dag van de week gepland.
– U kunt uitzonderingsdagen programmeren om ervoor te zorgen dat van profiel wordt 

gewisseld op feestdagen en andere speciale dagen.

1. Selecteer een profielnummer. Het geselecteerde profiel wordt gemarkeerd.
2. Klik op Geselecteerde profielnaam wijzigen om de naam van het geselecteerde profiel te 

wijzigen.
3. Navigeer omlaag in het schema. Gebruik de pijltoetsen en de Enter-toets, of de muis, om 

een gebied te selecteren waarin het profiel actief moet zijn.
4. Klik vervolgens op Opslaan om het gewijzigde schema te activeren.

3.3.3 Uitzonderingen
– Er kunnen tot 32 uitzonderingsdagen worden ingesteld die voorrang hebben ten opzichte 

van het schema.
– Om een uitzonderingsdag toe te voegen, kiest u Toevoegen. Voer Datum, Tijd, Duur en 

Profiel in.
– Als u een uitzondering wilt doorvoeren, selecteert u de desbetreffende waarde en klikt u 

op de knop Wijzigen....
– Als u een uitzondering wilt verwijderen klikt u op de knop Verwijderen.
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3.4 Opname
Met het menu Opname kunt u de instelling van de opname voor elk van de zes profielen 
configureren.

Opmerking:
De audio/video-instellingen in een profiel zijn ook van toepassing op de stream voor weergave 
van live-beelden.

Het opnamegedrag van elk van de zes profielen wordt opgegeven met behulp van drie 
submenu's en vervolgens voor elk afzonderlijk kanaal.
1. Selecteer een profiel.
2. Selecteer een submenu voor opname van  Normaal, Contact, of Bewegingsopname.

– Opname Normaal - de standaard opnamemodus
– Contactopname - wordt geactiveerd in het geval van een contactingangsgebeurtenis
– Bewegingsopname - wordt geactiveerd wanneer beweging is gedetecteerd

3. Kies een apart ingangskanaal om de instellingen voor de video- en audio-opnamen hiervan 
te configureren.

3.4.1 Normaal
Kies de waarden voor elk van de volgende velden:
– Normale opnamemodus:

– Continu - kies deze optie om continu op te nemen
– Alleen gebeurtenis - alleen gebeurtenissen opnemen
– Geen opname - de opname uitschakelen

– Tijdsduur vóór gebeurtenis:
– stel een tijdsduur van 1 tot 120 seconden in (alleen van toepassing bij het opnemen 

van Alleen gebeurtenis).
De opname voor de gebeurtenis start al zoveel tijd eerder dan de gebeurtenis zelf 
plaatsvindt.

– Resolutie:
– stel de videoresolutie in op 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/240 

PAL/NTSC) of CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– Kwaliteit:

– stel de videokwaliteit in op Hoog, Middel of Standaard.
– Beeldfrequentie:

– stel de beeldfrequentie voor video in op 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 of 1/1 
ips (beelden per seconde in PAL/NTSC).

– Audio opnemen:
– aanvinken om audio-opname in te schakelen.

– Audiokwaliteit:
– stel de audiokwaliteit in op Hoog, Middel of Standaard.

Opmerking:
Om de efficiëntste beeldcompressie te bereiken, moet beeldruis worden vermeden door de 
camera correct in te stellen en voor voldoende verlichting te zorgen. Bovendien moet de 
camera goed vastgemonteerd zijn zodat hij niet kan worden bewogen door de wind of andere 
factoren die van invloed zijn.

3.4.2 Contact
De velden hebben dezelfde parameters als die onder het tabblad Normaal. Extra velden zijn 
beschikbaar voor contactopname.
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– Contactopname:
– Vaste tijdsduur - activeert opname voor de ingestelde tijdsduur vanaf het begin van 

de gebeurtenis.
– Blijven volgen - activeert opname zolang de gebeurtenis actief is en laat opname 

doorlopen nadat de gebeurtenis al inactief is geworden gedurende de tijd die in het 
veld Tijdsduur is ingesteld.

– Opvolgen - activeert de opname zolang de gebeurtenis actief is.
– Geen opnamen

– Stelt de tijdsduur in minuten en seconden in.

3.4.3 Bewegingsmelding
De velden hebben dezelfde parameters als die onder het tabblad Normaal. Extra velden zijn 
beschikbaar voor bewegingsopname.
– Bewegingsopnamen:

– Vaste tijdsduur - activeert opname voor de ingestelde tijdsduur vanaf het begin van 
de gebeurtenis.

– Geen opnamen
– Stelt de tijdsduur in minuten en seconden in.

Opmerking:
Als de opname van Alleen gebeurtenis is geselecteerd bij het tabblad Normaal, is de tijdsduur 
vóór de gebeurtenis ook van toepassing op opnames van contact en beweging.

3.5 Contacten
Gebruik het menu Contacten om de alarmingangen en relaisuitgangen in te stellen.

3.5.1 Contactingangen
Standaard zijn alle contactingangen maakcontacten (NO). Markeer zonodig contactingangen 
die als verbreekcontacten (NC) moeten werken (markeer het ongenummerde vakje om alles te 
selecteren).

3.5.2 Relaisuitgangen
Standaard zijn alle relaisuitgangscontacten maakcontacten (NO). Markeer zonodig 
relaisuitgangen die als verbreekcontacten (NC) moeten werken.

3.5.3 Eigenschappen van contactingangen
Aan elk van de 16 contactingangen kan een naam en een modus voor het negeren van 
profielen worden gegeven.

Profiel negeren
Een alarmingang kan zorgen dat een profiel wordt genegeerd. Er zijn drie modi beschikbaar:
– Niet negeren (standaard)
– Opvolgen: het profiel Negeren blijft werkzaam zolang de ingang actief is (er kan geen tijd 

voor negeren worden ingesteld).
– Vaste tijd: het profiel Negeren start zodra de ingang actief wordt en blijft werkzaam tot 

de ingestelde tijd in het veld tijd voor negeren is verstreken.
Wanneer een te negeren profiel is geselecteerd, kiest u vervolgens een van de zes profielen als 
het te negeren profiel en de tijdsduur voor het negeren.
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3.6 Bewegingsmelding
De bewegingsdetectie kan worden geconfigureerd door de tabbladen voor elke analoge video-
ingang te activeren. Bewegingsdetectie op IP-kanalen is mogelijk, maar eerst moet de IP-
camera of encoder(met bewegingsdetectie) worden geconfigureerd om het complete 
gezichtsveld te bestrijken met de camera of de configuratietool van de encoder.
1. Definieer het bewegingsgevoelige gebied in het Bewegingsgebied van het actieve 

voorbeeldscherm met behulp van de keuzerondjes. Klik op:
– Toevoegen om een detectiegebied in het actieve deelvenster te bepalen of uit te 

breiden.
– Verwijderen om een detectiegebied in het actieve deelvenster te wissen of te 

verkleinen.
– Schakelen - om het voor detectie bepaalde gebied in het actieve deelvenster te laten 

overgaan naar de tegengestelde modus (actief naar inactief, inactief naar actief).
2. Om het gehele gebied te activeren of te wissen, selecteert u een van de volgende 

mogelijkheden:
– Selecteer alles om het gehele bewegingsdetectiegebied te activeren.
– Wis alles om het gehele bewegingsdetectiegebied te wissen.
– Schakel het selectievakje Raster tonen in om het beeld op te delen in rasterzones.

3. Stel met de schuifregelaar Activeringsniveau het bewegingsniveau in dat moet worden 
gedetecteerd. Door de schuifregelaar naar rechts te verplaatsen, wordt de gevoeligheid 
verhoogd. Als de schuifregelaar naar links wordt verplaatst, neemt de gevoeligheid af. Als 
u de hoogste waarde instelt, wordt zelfs de kleinste beweging gedetecteerd.

4. De Bewegingsindicator geeft een visuele indicatie van de gedetecteerde activiteit.
5. Kies Indicator wissen om het piekniveau te resetten.

Opmerking:
Tips voor probleemloze bewegingsdetectie: 
– De omvang van een bewegingsgebied is van invloed op de gevoeligheid in dit gebied. Een 

klein bewegingsgebied dient te worden gebruikt voor detectie van kleine objecten (hoge 
gevoeligheid); een groot gebied dient te worden gebruikt voor detectie van grote 
objecten (lage gevoeligheid). 

– Ruis in het camerabeeld kan ongewenste bewegingsgebeurtenissen creëren, vooral bij 
het detecteren van kleine objecten. Zorg ervoor dat de camera goed is ingesteld en er 
voldoende verlichting is voor de camera om een ruisvrij beeld te krijgen. 

– Zorg ervoor dat de camera is vastgemonteerd zodat hij niet kan worden bewogen door de 
wind of andere invloedsfactoren.

3.7 Tekstgegevens
Bridges en terminals voor het leveren van tekstgegevens worden hier geconfigureerd.
– Poort: voer de poortgegevens in voor de bridge.
– Bridge toevoegen: klik hierop om het IP-adres van een bridge in te voeren.
– Instellingen: klik hierop om de instellingen van het geselecteerde apparaat te wijzigen.
– Verwijderen: selecteer een apparaat in de lijst en klik op Verwijderen om het te 

verwijderen.

Opmerking:
Voor deze optionele functie moet eerst een softwarelicentie zijn verkregen, voordat ze kan 
worden geactiveerd. Zie hoofdstuk 4.12.2 Licenties, pagina 25.
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3.8 Gebeurtenis
Gebruik het menu Gebeurtenis om het gewenste gedrag voor een actieve contactingang, een 
bewegingsmelding of beeldverlies te specificeren. Het algemene gedrag bij gebeurtenissen 
wordt hier ook ingesteld. Elk van de zes profielen heeft een tabblad met Algemeen, Contact, 
Bewegingsmelding en Geen sign..

3.8.1 Algemeen

Alarmen automatisch bevestigen
– Schakel deze opties in wanneer alarmen automatisch bevestigd moeten worden. 

Standaard moet een alarm handmatig worden bevestigd.

Waarnemingstijd alarm
– Stel een periode van 1 tot 59 seconden in waarbinnen het uitgangsrelais en de zoemer 

actief blijven, nadat het alarm is geactiveerd.

Bij alarm zoemer aan
– Een waarschuwingstoon weergeven in het geval van een alarm.

Bij beeldverlies zoemer aan
– Een waarschuwingstoon weergeven in het geval van videoverlies.

Acties bij invoeren van dit profiel
Klik op Bewerken... om de presets voor PTZ camera's te specificeren wanneer dit profiel 
wordt gestart. 
– Voer een presetnummer in vanaf 1-1023 voor elke PTZ-camera die moet worden 

bewogen (PTZ moet worden ingeschakeld voor de desbetreffende camera-ingang).
Alle acties die zijn geconfigureerd worden genoemd in de lijst.

3.8.2 Contact
Het gedrag tijdens gebeurtenissen kan achtereenvolgens worden geconfigureerd voor elk van 
de 16 ingangscontacten.
– Schakel het selectievakje Ingeschakeld in wanneer het ingangscontact een gebeurtenis 

moet activeren.
– Schakel het selectievakje Alarm in wanneer het ingangscontact een alarm moet 

activeren.

Acties
Klik op Bewerken... voor het instellen van Opname, Monitor en PTZ-acties die zouden moeten 
worden uitgevoerd, wanneer dit contact actief is. 
– Opname: markeer de op te nemen videokanalen bij contactopname-instellingen wanneer 

dit ingangscontact actief is (markeer het ongenummerde vakje om alles te selecteren). 
Een lijst van geselecteerde kanalen met hun opname-eigenschappen wordt weergegeven.

– Monitor: markeer de videokanalen die moeten weergegeven op monitor A en B wanneer 
dit ingangscontact actief is (markeer het ongenummerde vakje om alles te selecteren).

– PTZ: Voer een presetnummer in vanaf 1-1023 voor elke PTZ-camera die moet worden 
bewogen (PTZ moet worden ingeschakeld voor de desbetreffende camera-ingang).

Alle acties die zijn geconfigureerd worden genoemd in de lijst.
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3.8.3 Bewegingsmelding
Het gedrag tijdens gebeurtenissen bij de bewegingsdetectie kan voor elk videokanaal 
achtereenvolgens worden geconfigureerd .
– Schakel het selectievakje Ingeschakeld in wanneer de bewegingdetectie een gebeurtenis 

moet activeren.
– Schakel het selectievakje Alarm in wanneer de bewegingsdetectie een alarm moet 

activeren.

Acties
Klik op Bewerken... voor het instellen van Opname, Monitor en PTZ-acties die zouden moeten 
worden uitgevoerd, wanneer beweging wordt gedetecteerd. 
– Opname: markeer de op te nemen videokanalen bij bewegingsopname-instellingen 

wanneer beweging wordt gedetecteerd (markeer het ongenummerde vakje om alles te 
selecteren). Een lijst van geselecteerde kanalen met hun opname-eigenschappen wordt 
weergegeven.

– Monitor: markeer de videokanalen die moeten weergegeven op monitor A en B wanneer 
beweging is gedetecteerd (markeer het ongenummerde vakje om alles te selecteren).

– PTZ: Voer een presetnummer in vanaf 1-1023 voor elke PTZ-camera die moet worden 
bewogen (PTZ moet worden ingeschakeld voor de desbetreffende camera-ingang).

Alle acties die zijn geconfigureerd worden genoemd in de lijst. 

3.8.4 Geen sign.
Het gedrag tijdens gebeurtenissen bij signalen van videoverlies kan voor elk videokanaal 
achtereenvolgens worden geconfigureerd .
– Schakel het selectievakje Ingeschakeld in voor elk videokanaal wanneer beeldverlies een 

gebeurtenis moet activeren.
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3.9 Netwerk

3.9.1 Instellingen - Algemeen
– Voer een unieke DVR-naam in die u wilt gebruiken in het netwerk.
– Als Herkenning is ingeschakeld, kan het apparaat automatisch worden herkend en het IP-

adres worden gelezen.
– Als DHCP voor DNS niet is ingeschakeld, vult u het adres van de DNS Server in.
– Wijzig, indien nodig, de waarde (80) voor de standaard HTTP-poort.

3.9.2 Instellingen - Aansluitingen
Voor apparaten met een secundaire Ethernet-aansluiting worden de velden weergegeven voor 
het configureren van zowel deze poort als de primaire poort.
– Schakel DHCP in als u het IP-adres, subnetmasker en standaard gateway automatisch 

wilt laten toewijzen door de DHCP-server van het netwerk. De actuele waarden worden 
weergegeven.

– Als DHCP is uitgeschakeld, voert u het IP-adres, Subnetmasker, de Standaardgateway 
en het adres voor de recorder in.

– Het MAC-adres is alleen-lezen; dit is het MAC-adres van de Ethernet-adapter.
– Verbinding geeft de status van de fysieke netwerkaansluiting weer. 
– Beperk de bandbreedte van het netwerk door een waarde tussen 0,1 en 100 Mbps in te 

voeren voor de Bandbreedtebeperking.

3.9.3 IP-bereik
– U kunt acht IP-bereiken invoeren om toegang mogelijk te maken.
– Voer hetzelfde begin- en eindadres in als u één enkel IP-adres wilt opgeven. Voer 

verschillende begin- en eindadressen in als u een bereik van IP-adressen wilt opgeven.
Alleen via werkstations (met Control Center of Configuration Tool) die een IP-adres in een van 
de gespecificeerde bereiken hebben, kan toegang tot het apparaat worden verkregen.

3.9.4 Monitor streaming
Met de monitorfunctie voor streaming op afstand kan/kunnen monitoruitgang A en/of B op 
afstand worden gestreamd via één of meer analoge video-ingangen. Het voornaamste voordeel 
van het gebruik van deze functie is, dat beelden op meerdere schermen op afstand kunnen 
worden bekeken met slechts één videostream, waardoor slechts een beperkte 
netwerkbandbreedte en een beperkte hoeveelheid systeembronnen van de computer vereist 
zijn.
Elk van de analoge video-ingangen kan worden geconfigureerd als:
– Camera-ingang (standaard).
– Uitgang A streaming (ingang wordt gebruikt voor het streamen van monitoruitgang A).
– Uitgang B streaming (ingang wordt gebruikt voor het streamen van monitoruitgang B).

Opmerking:
Op het tabblad Opname wordt de opname van een kanaal voor de monitorstreaming 
uitgeschakeld.
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3.10 Opslag
Het menu Opslag biedt toegang tot informatie over de harde schijf/schijven.

3.10.1 Schijvenset
De eigenschappen van actieve schijvenset zijn van toepassing op de complete set actieve 
harde schijven:
– Schijven in set geeft weer welke harde schijven worden gebruikt.
– Beveilig schijvenset tegen schrijven geeft aan of de schijvenset wordt gebruikt voor 

lezen en/of schrijven. Klik op Aanpassen om een andere modus in te stellen dan die 
welke wordt weergegeven.

– Interne RAID (Redundant Array of Independent Disks) activeert een redundant 
opslagmechanisme (RAID 4) dat zorgt voor een grotere betrouwbaarheid van de 
opgenomen inhoud. Om de RAID-functie te activeren, moeten vier harde schijven worden 
geïnstalleerd en moet een RAID-licensie worden geactiveerd. Wanneer RAID 4 actief is, is 
de beschikbare opslagruimte voor video-opnamen drie keer groter dan de kleinste 
schijfgrootte in de set. De vierde schijf wordt gebruikt voor pariteitsinformatie. 
Als een schijf defect raakt, gaan er geen gegevens verloren. De opnamen worden dan 
vastgelegd op drie schijven zonder de beveiliging van RAID 4. Wanneer de defecte schijf 
is vervangen, worden de gegevens op de nieuwe schijf hersteld (dit is een proces dat 
normaal ca. 24 uur duurt). Tijdens dit proces wordt de normale werking niet 
onderbroken.

– Overschrijven na - De oudste video wordt automatisch overschreven wanneer de 
schijvenset vol is. Overschrijven kan worden geforceerd naar een kortere tijdsperiode 
indien nodig, bijv. voor juridische doeleinden.

– De totale capaciteit van de schijvenset wordt aangegeven in gigabytes.

3.10.2 Schijven

In gebruik
Bekijk de eigenschappen van de in gebruik zijnde schijven in de actieve schijvenset.
– De capaciteit van iedere schijf wordt aangegeven in gigabytes.
– Verwijder de schijven uit de actieve schijvenset door te klikken op Verwijderen.
– Selecteer een harde schijf uit de lijst door erop te klikken.

– Klik op Eigenschappen  om de status van de geselecteerde schijf te bekijken.

Alle schijven
Alle beschikbare schijven worden in de lijst weergegeven. 
– Selecteer Interne schijven om een lijst te bekijken van geïnstalleerde interne schijven 

met hun capaciteit in gigabytes.
– De iSCSI-schijflocaties worden ook weergegeven. Locaties kunnen aan de lijst worden 

toegevoegd of eruit worden verwijderd door te klikken op Locatie toevoegen of Locatie 
verwijderen.
– Wanneer Locatie toevoegen wordt geselecteerd, verschijnt er een pup-up-venster 

waarin het IP-adres en de poort van de toe te voegen iSCSI-array moet worden 
ingevuld.

– Selecteer een enkele harde schijf uit de lijst en klik op Eigenschappen  om de status van 
de geselecteerde schijf te bekijken.

3.10.3 Onderhoud
– Opname wissen tot... - een submenu openen om video te wissen die ouder is dan de 

opgegeven datum.
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– Alle opnamen wissen - alle videomateriaal op alle harde schijven in de actieve schijvenset 
wissen (ook beveiligde stations worden gewist).

– Opname pauzeren... - alle opnamen gedurende een opgegeven tijdsperiode pauzeren.

3.11 Gebruikers

3.11.1 Algemeen
– Standaardgebruiker instellen. Deze gebruiker wordt standaard aangemeld bij het 

inschakelen van het apparaat.

3.11.2 Beheerder
– Voer een Gebruikersnaam in (max. 16 tekens).
– Voer een Wachtwoord in (max. 12 tekens).
– Vink Sta lokaal inloggen toe aan om externe toegang toe te staan (altijd ingeschakeld 

laten).
– Vink Sta extern inloggen toe aan om externe toegang toe te staan.
– Vink Automatisch uitloggen aan om automatische afmelding na een inactieve periode van 

3 minuten in te schakelen.

3.11.3 Gebruikers 1 tot 7
Met de 7 tabbladen kunnen maximaal 7 gebruikers worden gedefinieerd.
– Voer een Gebruikersnaam in (max. 16 tekens).
– Voer een Wachtwoord in van max. 12 tekens.
– Stel de verschillende gebruikersrechten in door de selectievakjes in te schakelen.
– Met behulp van het tabblad Controlerechten kunt u de rechten voor cameraweergave, 

camerabesturing, prepositioning en relaisbesturing instellen.
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3.12 Systeem

3.12.1 Seriële poorten

KBD
KBD wordt gebruikt voor: 
– het instellen van een uniek ID-nummer van 1 tot 16 wanneer meerdere Divar eenheden 

met één bedieningspaneel worden bediend.
– het instellen van een eerste cameranummer om een systeem met meerdere Divars te 

creëren (bijv. bij Divar 1 horen de camera's 1-16 en bij Divar 2 camera's 17-32).
– het instellen van de toegangsrechten voor elk bedieningspaneel wanneer meerdere 

bedieningspanelen worden gebruikt met een uitbreidingsunit voor bedieningspanelen om 
een DIVAR te besturen.

COM-poort
De COM-poort wordt gebruikt voor service- en integratiedoeleinden.

3.12.2 Licenties
Voor een aantal optionele functies moet eerst een softwarelicentie zijn verkregen voordat ze 
kunnen worden geactiveerd.
– MAC-adres geeft het MAC-adres van het apparaat weer. Het MAC-adres is tezamen met 

een geldig licentienummer vereist om een activeringssleutel te verkrijgen via:
https://activation.boschsecurity.com

Het licentienummer en de instructies over hoe de activeringssleutel kan worden 
verkregen, vindt u in de brief die u ontvangt bij de aanschaf van een Divar-licentie.

– Bij Geïnstalleerde sleutels treft u alle licentiecodes aan die al in het systeem zijn 
geïnstalleerd.

– Klik op Installeer sleutel om een nieuwe licentie-activeringscode in te voeren.
– Bij Beschikbare onderdelen vindt u alle geïnstalleerde optionele functies.

3.12.3 Loggen
Selecteer de te registreren items.
– Contacten registreren in logboek 
– Bewegingen registreren 
– Netwerktoegang registreren 
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3.13 Monitoren configureren
Het submenu met monitorinstellingen bevat beeldscherminstellingen voor monitor A en B.

Monitor A configureren
(of)
Monitor B configureren
Selecteer een transparante achtergrond om de cameraweergave achter de menu's te kunnen 
zien. 
Selecteer de kleur voor de deelschermkaders (zwart, wit of grijs).

Multimodi
Selecteer de multischermen die u wilt bekijken.

Gebeurtenissen
Schakel de selectievakjes Contact-ingang gebeurtenissen, Alarmen bij videoverlies of 
Gebeurtenissen bewegingsdetectie in om deze gebeurtenissen op het scherm weer te geven.
Geef de tijdsduur voor het weergeven van deze gebeurtenissen op het scherm in het veld 
Tijdsduur van weergave (alleen gebeurtenissen zonder alarm) op en voer het aantal regels in 
dat in de gebeurtenissenlijst moet worden weergegeven.

Volgordelijst
Kies de tijdsduur dat een camera op het scherm zichtbaar moet blijven (1 tot 60 seconden) 
met behulp van de schuifbalk Volgorde actief gedurende.
Gebruik de toets + om de camera-ingangen naar de volgordelijst te verplaatsen. Gebruik de 
pijltoets Omhoog of Omlaag om ze in de gewenste volgorde te plaatsen. Gebruik de toets - als 
u een item uit de volgordelijst wilt schrappen.
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