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1 Inleiding
Divar Archive Player biedt u de mogelijkheid video-opnamen die zijn gearchiveerd met behulp 
van de toepassing Control Center weer te geven op een pc. Ook stelt dit programma u in staat 
een verificatie uit te voeren voor de gearchiveerde videobeelden.

Systeemvereisten
Besturingsplatform: een pc met Windows XP of Windows Vista.
De aanbevolen pc-vereisten zijn:
– Processor: Intel Pentium DualCore, 3.0 GHz of vergelijkbaar
– RAM-geheugen: 2048 MB
– Vrije ruimte op harde schijf: 10 GB
– Grafische kaart: NVIDIA GeForce 8600 of hoger
– Videogeheugen: 256 MB
– Netwerkinterface: 10/100-BaseT

Opmerking:
Voor iedere camera die wordt bekeken in Archive Player is 9 MB videogeheugen gereserveerd. 
Als er onvoldoende videogeheugen beschikbaar is om de multischermweergave te tonen, 
verschijnt er een waarschuwingsmelding en wordt de multischermweergave niet getoond.

Installatie
Tijdens het archiveren van video wordt de Archive Player automatisch naar dezelfde map 
gekopieerd als het archiefbestand. Een afzonderlijke installatie van Archive Player is niet 
nodig. Als u uw archiefbestand achteraf naar een cd of dvd kopieert, moet u ervoor zorgen dat 
u ook het bestand ArchivePlayer.exe kopieert.
Als u een externe cd/dvd-brander gebruikt, wordt de software (Archive Player) voor het 
afspelen van videobeelden op een pc naar de schijf gekopieerd wanneer een lokaal archief 
wordt gemaakt.
U kunt optioneel een stand-alone Archive Player op uw pc installeren via de installer. 
Zodoende worden alle bestanden van dat type standaard met de Archive Player geopend als u 
hierop dubbelklikt.
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2 Bediening

2.1 Het programma starten
Dubbelklik op het bestand ArchivePlayer.exe om het programma te starten.

U opent als volgt een videoarchief:
Bij het starten van het programma wordt een lijst van beschikbare archiefbestanden 
weergegeven. Archiefbestanden voor Divar XF hebben de extensie .dxa en de extensie .dvr 
of .dva voor Divar Classic.

Afbeelding 2.1 Een archiefbestand openen

1. Selecteer een archiefbestand om te bekijken;
– Als het bestand niet in de lijst staat, navigeert u omlaag in de lijst of kiest u de juiste 

locatie.
2. Klik op Openen.
Om het programma af te sluiten, klikt u op de knop Annuleren of Sluiten.
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2.2 Inleiding tot het hoofdvenster
Nadat een archiefbestand is geselecteerd, wordt het hoofdvenster weergegeven. Het venster 
bestaat uit drie hoofdgedeelten:
– een horizontale werkbalk met knoppen voor schermbediening
– een verticale werkbalk met knoppen voor het selecteren van camera's en het afspelen
– het videogebied waarin de videobeelden en een afspeelschuifbalk worden weergegeven.

Afbeelding 2.2 Archive Player - hoofdvenster

2.3 Knop Openen

Om een archief te openen klikt u op Openen . Het venster Video openen wordt 
weergegeven. Selecteer een ander archiefbestand en klik op Openen.

2.4 Cameraweergaven
Overschakelen naar de weergavemodus:

1. Klik op één van de weergavepictogrammen om de configuratie van de 
deelvensterweergave te wijzigen.

– U kunt kiezen uit de volgende weergavemodi: volledig scherm , 

kwadrantenscherm  3x3 , 4x4  en multischermweergave .
2. U kunt de zoomfactor wijzigen met de schuifregelaar voor zoomen.
Als u de zoomfunctie hebt geselecteerd, kunt u met de linkermuisknop op het deelvenster 
klikken om in te zoomen. Klik met de rechtermuisknop om uit te zoomen. U kunt het beeld 
bewegen door op het deelvenster te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en het venster 
te verslepen.
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2.5 Tekstknop

Klik op het tekstpictogram  om gearchiveerde tekst te bekijken met een Divar Classic die is 
aangesloten op een ATM/POS-bridge.
– De tekstviewer wordt geopend.
– De gegevens van de camera worden weergegeven.

2.6 Deelvensters toewijzen
Een deelvenster is één enkel camerabeeld in een multischermweergave.
U kunt als volgt een camera toewijzen aan een deelvenster:
1. Klik op een deelvenster;

– het geselecteerde deelvenster is voorzien van een geel kader.
2.  Dubbelklik op een camera uit de lijst.
U kunt als volgt een cameratoewijzing voor een deelvenster ongedaan maken:
– Klik op de knop Sluiten van het deelvenster.

2.6.1 Deelvensterpictogrammen
Elk deelvenster bevat de volgende drie statuspictogrammen:

 Alarm - camera in alarmmodus

 Beweging - beweging gedetecteerd

 Beeldverlies- beeldverlies gedetecteerd, veroorzaakt door onvoldoende bandbreedte
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2.7 De bedieningselementen voor de weergave gebruiken

Afspelen

Klik op Afspelen  om opgenomen videobeelden vooruit af te spelen in het afspeelvenster:
– De afspeelsnelheid is afhankelijk van de instelling van de schuifregelaar voor de snelheid 

.
– Sommige frames worden mogelijk overgeslagen, afhankelijk van de snelheid van de pc en 

de afspeelsnelheid. Dit wordt weergegeven door het pictogram Beeldverlies dat geel 
oplicht.

Achteruit afspelen

Klik op Achteruit afspelen  om opgenomen videobeelden achteruit af te spelen in het 
afspeelvenster:
– De afspeelsnelheid is afhankelijk van de instelling van de schuifregelaar voor de snelheid 

.
– Sommige frames worden mogelijk overgeslagen, afhankelijk van de snelheid van de pc en 

de afspeelsnelheid. Dit wordt weergegeven door het pictogram Beeldverlies dat geel 
oplicht.

Afspeelsnelheid
Met de schuifregelaar voor de snelheid bepaalt u de snelheid waarmee de videobeelden 
continu vooruit en achteruit worden afgespeeld.

Stilzetten

Klik op Stilzetten  om het afspelen te pauzeren;
– Het laatste beeld wordt stilstaand weergegeven in het afspeelvenster.

Stap vooruit
De functie voor stapsgewijs voor- of achteruit gaan is alleen beschikbaar in de modus voor 
stilstaande beelden.

1. Klik op Stap vooruit  om het beeld met één frame tegelijk vooruit af te spelen.
2. Houd de knop ingedrukt om vooruit te blijven gaan met stappen van maximaal 3 beelden 

per seconde.

Stap achteruit
De functie voor stapsgewijs voor- of achteruit gaan is alleen beschikbaar in de modus voor 
stilstaande beelden.

1. Klik op Stap achteruit  om het beeld met één frame tegelijk achteruit af te spelen.
2. Houd de knop ingedrukt om vooruit te blijven gaan met stappen van maximaal 3 beelden 

per seconde.
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2.8 Een stilstaand beeld vastleggen
U kunt stilstaande beelden van een volledig scherm van een camera vastleggen en in 
bitmapformaat opslaan op de harde schijf van een pc.
U kunt als volgt een beeld uit het actieve deelvenster opslaan op de harde schijf van de pc:

1. Klik op Vastleggen ;
– Het pop-up-venster Momentopname wordt weergegeven.

2. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, bladert u naar de gewenste locatie op de pc waar 
u het beeldbestand wilt opslaan.

3. Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, voert u een nieuwe bestandsnaam in.
4. Klik op Opslaan.
Informatie over de authenticiteit wordt onder het beeld weergegeven en samen met het beeld 
opgeslagen.

2.9 Audio

Klik op audio  om de audio-streaming in of uit te schakelen of het volume aan te passen. Bij 
een ingeschakelde audio-streaming is het geluid van het geselecteerde archiefbestand 
hoorbaar wanneer dit aanwezig is.

2.10 Beeld zoeken

1. Vul een datum en een tijd in.

2. Klik op Start 
– Weergave begint op de gespecificeerde datum en tijd.

2.11 Videoschuifbalk
De videoschuifbalk toont de relatieve weergavetijd binnen de video-interval en kan hiermee 
worden aangepast.

2.12 Authenticiteit controleren
Klik op Controleren om de authenticiteit van het archief te verifiëren:
– Er wordt een voortgangsbalk weergegeven, als deze controle enige tijd in beslag neemt.
– Een informatievenster geeft de authenticiteit van het archief aan.

Verificatie uitvoeren voor afzonderlijke frames
U kunt de authenticiteit van afzonderlijke frames verifiëren door het afspelen te pauzeren en 

vervolgens op het informatiepictogram  te klikken. Hiermee opent u het informatievenster 
van de Authenticiteit. Dit venster bevat details van het videoframe dat werd weergegeven op 
het deelvenster op het moment dat u op het pictogram klikte.

2.13 De knop Help

U kunt altijd op Help  klikken om Help-tekst weer te geven. Er wordt dan een Help-
venster geopend.
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2.14 De knop Afsluiten

Als u wilt stoppen met het gebruik van Archive Player, klikt u op Afsluiten .
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