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1 Divar-bedieningscentrum

1.1 Aan de slag
Met behulp van de toepassing Divar Control Center kunt u een of meerdere Divar XF's en Divar 
Classic DVR's volledig op afstand besturen via een pc. Een Divar die is aangesloten op het 
netwerk kan worden bestuurd en gelijktijdig worden gebruikt door maximaal acht gebruikers. 
Het is mogelijk meerdere Divar's gelijktijdig te besturen.
U hebt de beschikking over functies voor weergave van live-beelden, zoeken, afspelen en 
systeemconfiguratie. Tot de functies voor bediening op afstand behoren onder andere de 
regeling voor draaien, kantelen en zoomen van camera's (inclusief volledige AutoDome™-
besturing) en videoarchivering. Ook is een online statusoverzicht van de aangesloten 
apparaten beschikbaar.
Toegang tot het Configuration Tool om een Divar in te stellen is beperkt tot een gebruiker met 
configuratierechten (XF) of de systeembeheerder (Classic) en kan worden beveiligd met een 
wachtwoord. In de configuratie kunnen de beschikbare functies voor elke externe gebruiker 
worden beperkt. Te denken valt hierbij aan de mogelijkheid om videobeelden te archiveren. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Divar voor meer informatie hierover.
Ook de zoek- en afspeelfuncties kunnen worden geblokkeerd in de configuratie, zodat zij 
mogelijk niet direct beschikbaar zijn. Alle mogelijke operatorfuncties worden in deze 
handleiding beschreven, maar sommige van deze functies zijn mogelijk niet voor iedere 
gebruiker beschikbaar.
Met het meegeleverde programma Divar Archive Player kunnen gearchiveerde video-opnamen 
worden weergegeven buiten de toepassing Divar Control Center zonder dat hiervoor extra 
software moet worden geïnstalleerd. Alle opnamen zijn voorzien van een ingebakken 
verificatiecode. Hierdoor is het mogelijk de authenticiteit van de opnamen te controleren en 
vast te stellen of ze al dan niet zijn gemanipuleerd.

1.2 Systeemvereisten
Besturingsplatform: een pc met Windows XP of Windows Vista.
Voor het Control Center en de Archive Player gelden de volgende aanbevolen pc-vereisten:

– 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 gevolgd in Control Center 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.

1.2.1 Installatie van de software
1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van de pc;

– Het installatieprogramma wordt nu 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 om de installatie te voltooien.
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Het programma starten
Dubbelklik, nadat de installatie is voltooid, op het pictogram van de toepassing Divar 
Controlecentrum op het bureaublad om het programma te starten. U kunt het programma 
Divar Controlecentrum ook selecteren via de knop Start op de taakbalk en de menuoptie 
Programma's.

1.2.2 Conventies die worden gebruikt in de toepassing

De pictogramkleuren interpreteren
– Uitgeschakelde functies worden grijs weergegeven.
– Actieve selecties worden met de kleur geel of als ingedrukte knoppen gemarkeerd.

Kalendervenster
Het kalendervenster wordt weergegeven nadat u op het kalenderpictogram in Windows hebt 
geklikt. Hier moet een datum worden ingevuld.
– Klik op de pijltoetsen om de maanden te wijzigen.
– Klik op een datum om terug te gaan naar het datumvak. De geselecteerde datum is nu 

ingevuld.
– Druk op Escape om het venster te verlaten zonder de datum te wijzigen.

Lijsten
– In lijsten kunt u op een kolomkop klikken om de lijst te sorteren op basis van dat 

kolomitem.
– Klik nogmaals op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te sorteren.
– Gebruik de schuifbalken om lange lijsten door te bladeren.

Voortgangsbalk
– Er wordt een voortgangsbalk weergegeven wanneer een taak wordt uitgevoerd die enige 

tijd in beslag neemt.
– Klik op Annuleren om de taak te stoppen.

Bevestigingsvenster
Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven als u een bewerking selecteert die niet 
ongedaan kan worden gemaakt.
– Klik op Ja om door te gaan met de bewerking.
– Klik op Annuleren om de bewerking af te breken.

Foutvenster
Er wordt een foutvenster weergegeven als er een fout is opgetreden:
– Klik op OK om de foutmelding te verwijderen.

Vernieuwen
Vernieuwen van waarden en statusindicaties.

Lijsten uitvouwen en samenvouwen
In de boomstructuur van het systeembeheervenster wordt naast een pictogram telkens een + 
of - weergegeven. Klik op + als u de lijst wilt uitvouwen; klik op - als u de lijst wilt 
samenvouwen.

1.3 Aanmelden
Wanneer de toepassing Control Center voor het eerst wordt gestart, zijn de vakken voor 
gebruikersnaam en wachtwoord leeg. De apparaatlijst is eveneens leeg. Eerst moeten een of 
meer Divar's worden toegevoegd aan de lijst.
Klik op Bewerken om een Divar toe te voegen aan de lijst.
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U kunt als volgt de Divar-lijst aanpassen
Met behulp van het venster Apparaatlijst bewerken kunt u Divar's toevoegen aan de lijst of uit 
de lijst verwijderen. Wijzig hier ook de naam en het IP-adres van een geselecteerd apparaat.
U kunt de ingeschakelde Divar's als volgt automatisch in het netwerk laten detecteren:
1. Klik op Detecteren;

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

2. Selecteer de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op OK om de geselecteerde apparaten toe te voegen aan de lijst.
U kunt als volgt handmatig een Divar aan de lijst toevoegen:
1. Klik op Toevoegen.
2. Voer het IP-adres of de DNS-naam van het nieuwe apparaat in;

– Het IP-adres dat moet worden ingevuld, is ingesteld in het Menu Instellingen van het 
apparaat zelf. Neem indien nodig contact op met de systeembeheerder om toegang 
te krijgen tot het apparaat.

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 OK.
U kunt als volgt een Divar uit de lijst verwijderen:
1. Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijderen;

– Het geselecteerde apparaat wordt verwijderd uit de lijst.

Aanmelden
Start de toepassing Control Center. Het venster Aanmelden wordt dan weergegeven. (Klik op 
Annuleren om de aanmeldingsprocedure af te breken en de toepassing af te sluiten.)

Afbeelding 1.1 Aanmeldvenster met Divar-lijst

Om u bij een bepaalde Divar aan te melden, doet u het volgende:
1. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten waarbij u zich wilt aanmelden:

– Klik op  om alle apparaten in de lijst te selecteren of de volledige selectie op te 
heffen.

– Als er een aanmeldgroep is gedefinieerd, selecteert u deze groep om u aan te 
melden bij de apparaten van die groep.
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2. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord:
– De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn ingesteld in het apparaat zelf. Neem 

contact op met de systeembeheerder wanneer de toegang tot het apparaat wordt 
geweigerd.

– Schakel het selectievakje Aanmeldgegevens opslaan in wanneer u wilt dat het 
systeem de naam en het wachtwoord onthoudt voor volgende aanmeldingen bij het 
Control Center. Beheerderswachtwoorden worden niet opgeslagen.

3. Klik op Aanmelden.

1.4 Inleiding tot het hoofdvenster
Het live-videovenster wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt. Dit is het hoofdvenster. 
Het venster bestaat uit vier hoofdgedeelten: een horizontale werkbalk aan de bovenkant met 
knoppen voor schermbediening en systeeminstellingen. Een verticale werkbalk aan de zijkant 
met diverse bedieningselementen voor systeembeheer, camerabediening en relaisbesturing. 
Een videogebied met live-beelden van een of meer camera's en Divar's. Een statuslijst met 
actuele statusinformatie van alle aangesloten harddisk-recorders.

Afbeelding 1.2 Live-videovenster

1.4.1 Systeeminstellingen
Met het Control Center-pictogram  linksboven in het venster kan de gebruiker het 
vensterformaat wijzigen, de toepassing sluiten of systeeminstellingen selecteren.
U kunt de systeeminstellingen als volgt wijzigen:
1. Klik op de systeemknop en selecteer Instellingen.

– Het menu Systeeminstellingen wordt dan geopend.
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2. Schakel de selectievakjes in voor de items die u wilt activeren;
– De computer produceert een pieptoon als de ingestelde alarmen worden 

geactiveerd of vergroot het toepassingsvenster.
3. Stel in hoe lang een beurtelingsbeeld moet worden weergegeven. U kunt kiezen uit een 

waarnemingstijd van 5 tot 60 seconden.
4. Klik op OK om de instelling op te slaan of klik op Annuleren om het venster te sluiten 

zonder de wijzigingen door te voeren.

1.4.2 Knop Live voor meerdere Divar's

Het live-videovenster wordt weergegeven als u op Live  klikt. In dit venster kunt u het 
volgende doen:
– live-beelden bekijken
– verschillende multischermweergaven selecteren
– camera' s toewijzen aan deelschermen
– een venster openen voor direct afspelen van het actieve deelscherm
– een momentopname maken van het actieve deelscherm
– camera's besturen
– de status van de apparatuur en van alarmsituaties in de gaten houden
– zich aanmelden bij andere apparaten in het netwerk
– logische groepen en weergaven instellen

1.4.3 knop Afspelen voor één Divar

Klik op Afspelen  om het afspeelvenster weer te geven. Laat een grafisch overzicht van 
alle opnamen weergeven in de vorm van een tijdlijn of zoek naar opnamen op basis van 
gebeurtenissen en speel ze af.

1.4.4 Cameraweergaven
Als u een andere weergavemodus wilt instellen, klikt u op een van de weergavepictogrammen 

voor de camera's  en wijzigt u de weergaveconfiguratie voor deelvensters:
– U kunt kiezen uit de volgende multischermweergavenmodi: volledig scherm, 

kwadrantenscherm, 3x3 en 4x4.
Als u beelden van camera's in een bepaalde volgorde wilt weergeven, klikt u op het pictogram 

beurtelings  om te beginnen met de beurtelingse weergave van beelden van camera's in 

een lijst:
– Wanneer een groep is geselecteerd in het venster Systeembeheer, geeft Control 

Center beurtelings de beelden weer van alle camera's die deel uitmaken van die 
groep (maar niet van subgroepen).

– Als een weergave of camera is geselecteerd in het venster Systeembeheer, geeft 
Control Center beurtelings de beelden weer van alle directe leden van de 
bovenliggende groep van het geselecteerde item.

– Wanneer een Divar is geselecteerd in het venster Systeembeheer, geeft Control 
Center in volledig-schermmodus beurtelings de beelden weer van alle camera's die 
zijn verbonden met die Divar.

– Control Center gebruikt de waarnemingstijd die is ingesteld in de 
systeeminstellingen van Control Center.
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Multischermweergaven
Er zijn meerdere multischermweergaven beschikbaar, afhankelijk van het aantal ondersteunde 
video-ingangen. De huidige weergave wordt aangegeven door middel van een cijfer in het 

pictogram voor multischerm .
Elke weergave van het multischerm kan unieke toewijzingen van camera's aan deelschermen 
bevatten:
1. U kunt de beschikbare weergaven handmatig doorlopen door op het pictogram voor 

multischermweergave  te klikken.

1.4.5 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 het pictogram voor weergave van één camerabeeld  om de beelden van één 
camera te bekijken.

2. Klik op het pictogram  voor momentopnamen;
– Het pop-up-venster Momentopname wordt weergegeven.

3. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, typt u de nieuwe locatie voor het opslaan van het 
beeldbestand in het bestandssysteem van de pc.

4. U kunt de bestandsnaam wijzigen door de nieuwe naam voor het bestand in te voeren.
5. Klik op Opslaan.
De momentopname heeft dezelfde resolutie als het videobeeld (CIF, 2CIF of 4CIF, afhankelijk 
van de opname-instellingen). Onder het beeld wordt informatie over de authenticiteit 
weergegeven.

1.4.6 Direct afspelen
De 1 minuut eerder opgenomen videobeelden van een bepaalde camera weergeven:
1. Klik op het deelvenster van de camera dat de videobeelden bevat om deze te activeren.

2. Klik op het pictogram Direct afspelen ;
– Er wordt een nieuw venster geopend waarin de 1 minuut eerder opgenomen 

videobeelden van de camera worden afgespeeld.
– Gebruik de knoppen onder in het direct afspeelvenster om het afspelen te regelen of 

een momentopname te maken.
– Klik op de knop sluiten in de rechterbovenhoek van het direct afspelenvenster om 

het venster te sluiten.
U kunt het direct afspelenvenster ook openen door met de rechtermuisknop op een camera in 
het venster Systeembeheer te klikken en de optie Direct afspelen te selecteren.

1.4.7 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 deelvenster hoorbaar 
wanneer dit aanwezig is.

1.4.8 Streammodus van de monitor
Klik op  om directe DVR-bediening in te schakelen terwijl u een streaming-kanaal van een 
monitor bekijkt. Wanneer zij actief zijn, bepalen de weergavemodi direct wat er wordt 
weergegeven op de monitoruitgang die wordt bekeken.
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Afbeelding 1.3 Streamingvenster van de monitor

1.4.9 Knop Configuratie
Klik op Configuratie  om het configuratie gedeelte te starten. Hiermee kunt u alle 
configuratie-instellingen voor ondersteunde apparaten uitvoeren. Een dialoogvenster voor 
aanmelden wordt geopend met bekende apparaten waarvoor er een configuratietool is 
geïnstalleerd. Een andere manier om het Configuration Tool te openen is door met de 
rechtermuisknop op een DVR in het venster Systeembeheer te klikken en de optie 
Configureren te selecteren. U hebt alleen toegang tot dit programma als u over 
configuratierechten beschikt.

1.4.10 Statusinformatie weergeven

Statusgebied
In het statusvenster onder in het scherm verschijnen statusberichten over alle aangesloten 

apparaten, waaronder ingangsalarmen en bewegingsmeldingen. Klik op  om het 
statusgebied te vergroten of te minimaliseren.

1.4.11 De knop Help
Klik steeds op de knop Help om de helptekst over een onderwerp weer te geven. Er wordt dan 
een Help-venster geopend.

1.4.12 De knop Afmelden

Klik op Afmelden  om u bij alle aangesloten apparaten af te melden. Het aanmeldvenster 
wordt weergegeven. U kunt nu verbinding maken met een ander apparaat of het programma 
afsluiten door op Annuleren te klikken.
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1.5 Divar's, camera's, groepen en weergaven selecteren
Maak in de live-modus gebruik van het systeembeheervenster om een Divar te selecteren en 
een lijst van aangesloten camera's te openen of om groepen camera's en weergaven in te 
stellen en opnieuw op te roepen. De items staan in een boomstructuur. In de boomstructuur 
klikt u op + als u de lijst wilt uitvouwen en op - als u de lijst wilt samenvouwen. 

Afbeelding 1.4 Venster Systeembeheer

Snelmenu
Klik met de rechtermuisknop op een item in de boomstructuur om een takenmenu te openen:
– Schakel het selectievakje in bij Aanmeldingsgroepen weergeven of Logische groepen 

weergeven om de items in de boomstructuur te zien.
– Een nieuwe boomstructuur opslaan in een bestand (Systeemstructuur opslaan).
– Een op schijf opgeslagen boomstructuur openen (Systeemstructuur laden).
– Maak nieuwe groepen en weergaven, hernoem deze of verwijder deze.
– Logische groepen kopiëren (Opslaan als . . . ).
– Aanmelden of afmelden bij een aangesloten Divar of een hele groep Divar harddisk-

recorders.
– Configureer een bepaald apparaat.
– Alarmen bevestigen op een bepaald apparaat.
– Direct afgespeelde videobeelden op een camera starten.
– Bekijk de eigenschappen van de geselecteerde Divar, camera of cameraweergave.

Drop-downmenu
U kunt rechtstreeks naar een bovenliggende groep navigeren door in de drop-downlijst de 
gewenste groep te selecteren (Logische groepen weergeven moet geselecteerd zijn in het 
takenmenu).

Pictogrammen in het venster Systeembeheer

Beschikbare Divar harddisk-recorders - bevat een lijst van alle apparaten die in het 

netwerk zijn gedefinieerd.

Afzonderlijke apparaten - naam wordt in een vet lettertype weergegeven als u bent 
aangemeld.

 Beschikbare camera's - toont de beschikbare camera-ingangen op een apparaat. Namen 
van aangesloten camera's worden weergegeven in een vet lettertype.

Bestuurbare camera's - geeft alle bestuurbare camera's weer die zijn aangesloten op het 
apparaat.

 Streamingkanaal van monitor - toont camera-ingangen die gebruikt worden voor 
monitorstreaming.
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 Groepen - duidt een groep aan.

 Weergaven - duidt een weergave aan.

1.6 Controle van alarmen en bewegingsmeldingen
Bij een alarmconditie produceert de computer een pieptoon of wordt het venster van Control 
Center, indien verkleind, weer op normale grootte weergegeven op het scherm. Dit gebeurt 
alleen als u dit zo heeft ingesteld in het menu Systeeminstellingen. Inspecteer de relevante 
videobeelden voordat u een alarm bevestigt. Een Divar XF kan zo worden ingesteld dat deze 
een alarm automatisch bevestigd, waardoor de gebruiker niet hoeft te reageren.

Een ingangsalarm of alarm bij videoverlies bevestigen

1. Wanneer er een alarm optreedt, begint het pictogram Alarm  te knipperen.
– Om een enkelvoudig alarm te bevestigen, dubbelklikt u op de alarmmelding in het 

statusgebied.
– Om alle alarmen te kunnen bevestigen die gekoppeld zijn aan één Divar-apparaat, 

klikt u met de rechtermuisknop op een apparaat in de boomstructuur van het 
Systeembeheervenster en selecteert u Bevestigen.

– Om alle alarmen te kunnen bevestigen die gekoppeld zijn aan alle Divar-apparaten, 

dubbelklikt u op het knipperende alarm pictogram rechtsonder op het scherm.

2. Nadat alle alarmen zijn bevestigd, wordt het alarmpictogram weer  inactief.

Een alarm lokaliseren
Een klein alarmpictogram staat voor de Divar en een statusbericht verschijnt om te helpen 
vaststellen waar het alarm plaatsvindt. Een iets groter alarmpictogram wordt weergegeven in 
het deelvenster waar het camerapictogram voor de alarmtoestandsmodus staat.

Bewegingsmeldingen

Het pictogram  voor bewegingsmelding knippert wanneer beweging is gedetecteerd.
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1.7 Live-beelden weergeven

Afbeelding 1.5 Venster Live-video - camera's toewijzen aan deelvensters

1.7.1 Camera' s toewijzen aan deelvensters
Een deelvenster is één enkel camerabeeld in een multischermweergave. Een camerabeeld kan 
op slechts één deelvenster tegelijk worden weergegeven.
Om een camera toe te wijzen aan een deelvenster, klikt u op een van de pictogrammen voor 

cameraweergave  voor selectie van een multischermweergave.
1. Klik op een Divar.

– Meld u indien nodig aan.
2. Klik op de + naast de naam van het apparaat.

– Er verschijnt een lijst van aangesloten camera's.
3. Klik op het deelvenster waarin u het camerabeeld wilt weergeven.

– Er verschijnt een geel kader rondom het deelvenster.
4. Dubbelklik op een camera.

– Het camerabeeld wordt weergegeven in het deelvenster.
U kunt camera's ook naar deelvensters slepen.

Klik op Verwijderen  om een cameratoewijzing voor een deelvenster ongedaan te maken.
– Het deelvenster is leeg als de cameratoewijzing wordt verwijderd.

1.7.2 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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1.7.3 Groepen maken
Een groep wordt gebruikt om een logische verzameling Divar harddisk-recorder, camera's of 
weergaven samen te stellen, om ze vervolgens op een eenvoudige manier te kunnen 
selecteren. Zo kunnen bijvoorbeeld alle Divar harddisk-recorders in een specifiek gebouw of 
alle camera's op één etage van een gebouw worden gegroepeerd. Groepen kunnen worden 
genest en geordend, zodat onmiddellijk een logisch genoemde reeks kan worden opgevraagd. 
Weergaven worden onder groepen geplaatst.
Een nieuwe groep maken:
1. Selecteer de plaats in de boomstructuur waar u de nieuwe groep wilt plaatsen.

– Selecteer het pictogram van de kern om een groep van het hoogste niveau te maken.
– Een nieuwe groep kan ook onder een bestaande groep worden genest.

2. Klik met de rechtermuisknop op het item in de boomstructuur en selecteer Groep 
toevoegen.

3. Voer een naam in voor de nieuwe groep.
4. Herhaal deze procedure als u nog meer groepen wilt toevoegen.
5. Sleep de Divar harddisk-recorders, camera's en weergaven van uw keuze naar de groep.
Een groep verwijderen:
1. Selecteer de groep die u wilt verwijderen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de groep en selecteer Verwijderen.

– Alle subgroepen en weergaven onder deze groep worden ook verwijderd.
Een groep kopiëren:
1. Selecteer de groep die u wilt kopiëren.
2. Klik met de rechtermuisknop op de groep en selecteer Opslaan als . . .

– Voer een nieuwe naam in voor de groep.

1.7.4 Weergaven maken
Een weergave is een verzameling toewijzingen van camera's aan deelvensters waarmee live-
beelden kunnen worden getoond. Een weergave bevindt zich altijd onder een groep. 
Weergaven dienen logisch te worden gegroepeerd, bijvoorbeeld met alle camera's gericht op 
de ingangen van een gebouw.
Een weergave maken:

1. Klik op een van de weergavepictogrammen  om een multischermweergave te 
selecteren.

2. Camera's toewijzen aan de deelschermen.
– De camera's kunnen worden verbonden met verschillende apparaten.

3. Selecteer de groep waarin u de nieuwe weergave wilt opslaan.
4. Klik met de rechtermuisknop op een groep en selecteer Weergave toevoegen.
5. Voer een naam in voor de nieuwe weergave.
6. Klik op de naam van de weergave om een bepaald deelvenster op te roepen.

1.7.5 Camera's besturen
Een gebruiker kan bestuurbare camera's besturen door met de muis te klikken in het 
deelvenster of via de pictogrammen die worden weergegeven onder Camerabesturing.

De muis gebruiken voor draaien, kantelen en zoomen
1. Klik op het deelvenster van de camera om deze te activeren.

– De camera moet bestuurbaar zijn.
2. Plaats de aanwijzer op het actieve deelvenster (niet in het midden).

– De aanwijzer geeft de richting aan waarin de camera wordt bewogen.
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3. Houd de linkermuisknop ingedrukt.
– De camera wordt in de aangegeven richting verplaatst.
– Laat de muisknop los wanneer de camera in de gewenste positie staat.

4. U kunt de camera ook verplaatsen door de aanwijzer in de gewenste richting te slepen.
– Verplaats de aanwijzer horizontaal om de camera te draaien en verticaal om deze te 

kantelen.
5. Gebruik het muiswieltje om in en uit te zoomen.
De draai/kantel-snelheid is afhankelijk van de positie van de aanwijzer in het deelvenster. 
Naarmate u dichter bij de rand van het deelscherm klikt, neemt de snelheid toe en naarmate u 
dichter naar het midden toe klikt neemt de snelheid af.

Draaien en kantelen
1. Selecteer het deelvenster van de camera die u wilt besturen.
2. Klik op de pijltoetsen omhoog of omlaag voor kantelen.
3. Klik op de pijltoetsen links of rechts om te draaien.
4. Wanneer u een pijltoets ingedrukt houdt, neemt de snelheid geleidelijk toe.

Zoom, Focus en Iris

1. Selecteer het deelvenster van de camera die u wilt besturen.
2. Klik op de linkerzoomknop om uit te zoomen en op de rechterzoomknop om in te 

zoomen.
3. Klik op de linkerfocusknop voor een verre focus en op de rechterfocusknop voor een 

nabije focus.
4. Klik op de linkeririsknop om de iris te sluiten en op de rechteririsknop om de iris te 

openen.

Een camera verplaatsen naar een preset
U kunt de actieve camera als volgt naar een preset verplaatsen:
1. Voer een presetnummer in.
2. Klik op Shot (of druk op Enter).

Klik op knoppen één tot en met zes om de camera onmiddellijk naar één van de eerste zes 
presets te verplaatsen.
U kunt de huidige positie van de camera als volgt opslaan als preset:
1. Voer een presetnummer in.
2. Klik op Instellen.

Aux-functies
Aux-opdrachten zijn speciale opdrachten voor het besturen van camera's.
U kunt als volgt de opdracht Aux inschakelen:
1. Voer een Aux-nummer in.
2. Klik op Aux aan (of druk op Enter).
3. U kunt de opdracht Aux uitschakelen door op Uit te klikken.
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Uitgangsrelais activeren
Er kunnen zes genummerde posities worden toegewezen aan de uitgangsrelais van de 
aangesloten Divar-apparaten. Plaats de aanwijzer op een van deze zes knoppen om te zien 
welk apparaat en relais wordt bestuurd.
Een genummerde knop toewijzen aan een relais:
1. Klik met de rechtermuisknop op een van de genummerde Uitgang-knoppen.

– Het configuratievenster wordt geopend.
2. Selecteer een apparaat in de lijst.

– Alleen de uitgangsrelais waaraan geen specifieke functie is toegewezen op het 
apparaat kunnen worden geactiveerd.

3. Selecteer een relais voor dat apparaat.
Een relais activeren:
1. Klik op een van de genummerde Uitgang-knoppen om het uitgangsrelais te activeren of 

uit te schakelen.
– De knoppen worden in de kleur rood weergegeven voor een actieve uitgang en in de 

kleur blauw voor een inactieve uitgang.

1.8 Opnamen zoeken en afspelen

Klik op Afspelen  om het afspeelvenster weer te geven.

Afbeelding 1.6 Afspeelvenster

Het afspeelvenster bestaat uit twee tabbladen:
– Het tabblad Overzicht biedt een grafisch overzicht van de videobeelden die zijn 

opgeslagen op het apparaat.
– Met het tabblad Zoeken kunt u zoeken naar opnamen op basis van alarmen en 

bewegingsmeldingen.
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Het afspeelvenster voor de Divar Classic heeft drie tabbladen:
– Op het tabblad Smart Motion Search kan worden gezocht naar opnamen op basis van 

bewegingen in een aangewezen gebied van een specifiek camerabeeld.
– Op het tabblad Tekst kan gezocht worden naar opnamen gebaseerd op een tekenreeks.
– Met het tabblad Beveiligd kunt u beveiligde opnamen beheren.

1.8.1 Het weergavevenster voor afspelen

Het formaat van het weergavevenster voor afspelen selecteren
Het afspeelvenster heeft twee mogelijke formaten: normaal en vergroot. Bij een normaal 
formaat worden zoekcriteria en resultaten plus de video zelf weergegeven in de 
linkerbovenhoek van het scherm. Bij een vergroot formaat neemt de video het volledige 
middendeel van het scherm in beslag.

Klik op de knop afspeelvensterformaat om te schakelen tussen normaal en vergroot 
formaat.

Weergave van één camerabeeld of multischermweergave selecteren
In een afspeelvenster van normaal formaat:

1. Klik op het knop voor weergave van één camerabeeld  om de beelden van één camera 
te bekijken.

2. Klik op het knop voor weergave van vier camerabeelden  om de beelden van vier 
camera's te bekijken.
– De modi 3x3 en 4x4 zijn niet beschikbaar.

In een vergroot afspeelvenster:

1. Klik op één van de cameraweergaveknoppen  om de configuratie van de 
multischermweergave te wijzigen.

2.  U kunt de beschikbare weergaven handmatig doorlopen door op de knop voor 
multischermweergave te klikken.

Informatie deelvenster
Datum en tijd worden weergegeven in een balk onderaan in het spelervenster. Alle 
weergegeven camera's worden gesynchroniseerd met dezelfde speeltijd.
U kunt de informatie over de authenticiteit van het huidige stilstaande beeld weergeven door 

op het informatiepictogram  in de besturingsbalk te klikken.
Alleen keyframes
Als deze optie wordt geselecteerd, worden alleen de keyframes weergegeven. Hierdoor 
worden de beelden minder snel vernieuwd, maar vereist minder prestaties van de pc.

1.8.2 Een camera selecteren
Selecteer een Divar in de DVR-structuur in de linkerbovenhoek van het scherm. Dubbelklik op 
een genummerd camerapictogram om dit te selecteren.

Afbeelding 1.7 DVR-structuur in afspeelvenster
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1.8.3 Tekst (alleen Divar Classic)
U kunt de tekst van een Divar Classic weergeven, als daarop een ATM/POS-bridge met licentie 
geïnstalleerd is.
Opgenomen transacties weergeven:
1. Klik op een deelvenster om een bepaalde camera te selecteren.

2. Klik op het tekstpictogram .
– De tekstviewer wordt geopend.
– De gegevens van de geselecteerde camera worden weergegeven in de viewer.

1.9 Gebruik van bedieningselementen voor afspelen
Afspelen

Klik op Afspelen  om streaming video 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 bandbreedte van 

de verbinding en de afspeelsnelheid.

Achteruit afspelen

Klik op Achteruit afspelen  om streaming video 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 bandbreedte van 

de verbinding en de afspeelsnelheid.

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

Stilzetten

Klik op Stilzetten  om het beeld stil te zetten:
– Het laatste beeld van de streaming video wordt als stilstaand beeld weergegeven in 

het afspeelvenster.

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

1. Klik op Stap vooruit  om één frame vooruit te gaan.
2. Houd de knop ingedrukt om naar de volgende frames te gaan.

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

1. Klik op Stap achteruit  om één frame achteruit te gaan.
2. Houd de knop ingedrukt om naar de volgende frames te gaan.

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

1. Klik op het pictogram  voor momentopnamen;
– Het pop-up-venster Momentopname wordt weergegeven.

2. Navigeer naar de nieuwe locatie in het bestandssysteem van de pc om de 
standaardlocatie voor het opslaan van beelden te wijzigen.

3. Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, voert u een nieuwe bestandsnaam in.
4. Klik op Opslaan.
De momentopname heeft dezelfde resolutie als het videobeeld, afhankelijk van de opname-
instellingen. Onder het beeld wordt informatie over de authenticiteit weergegeven.

1.10 Tabblad Overzicht
Het tabblad Overzicht biedt u een grafische weergave van de videobeelden die zijn opgeslagen 
in het opslagsysteem van de Divar. U kunt deze videobeelden afspelen, of een selectie maken 
voor een verificatietest, archiveren, exporteren, verwijderen of beveiligen.

Afbeelding 1.8 Afspeelvenster - Tabblad Overzicht voor Divar Classic

Gebruik van het tabblad Overzicht

Eerste en laatste opnametijd
– Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de schijf.
– Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de nieuwste (meest recente) opname op 

de schijf.

Datum en tijd van geselecteerd beeldgebied
De inhoud van de vakjes Van en Tot geeft de positie in de tijd aan van de verticale 
markeringen voor begin en einde in de weergegeven tijdlijn.
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Schaal voor tijdlijn
Pas de tijdlijn aan door één van de volgende tijdschalen te selecteren:
– 15 minuten, 1 uur, 1 dag, 1 week, 1 maand of Alle.
Met Alle worden alle opnamen van de eerste tot de laatste weergegeven.
U kunt inzoomen op een kleinere sectie van de tijdlijn door een kortere tijdsperiode te 
selecteren.

Weergave van tijdlijn
In eerste instantie bevat de weergave van de tijdlijn de opnamen van alle camera´s in het 
Divar-opslagsysteem. De cameralijn laat de periodes zien waarin opnamen zijn gemaakt plus 
de geregistreerde alarmen en gebeurtenissen. De kleuren op de cameralijnen betekenen het 
volgende:
– Semi-transparant: er zijn geen opnamen gemaakt
– Blauw: de camerabeelden zijn opgenomen
– Geel: er heeft een bewegingsmelding plaatsgevonden
– Zwart: er is videoverlies opgetreden
– Rood: er is een extern alarm opgetreden
– Zwart luikje: beveiligde opnamen

Als zich meerdere gebeurtenissen hebben voorgedaan, worden deze in de onderstaande 
volgorde weergegeven:
– Videoverlies
– Externe alarmen
– Bewegingsmeldingen
– Opnamen
– Geen opnamen

Datum/tijd-as
Het bovenste deel van de datum/tijd-as geeft de datummarkeringen aan, het onderste deel de 
tijdmarkeringen.

Opnamen selecteren
1. Klik op een positie op de tijdlijn om een markering aan te brengen.
2. Selecteer een andere tijdschaal om in of uit te zoomen ten opzichte van deze positie.
3. Sleep de markeringstreep voor het selecteren van een interval;

– In het afspeelvenster wordt een stilstaand beeld van de geselecteerde camera op de 
positie van de markeringsstreep weergegeven.

– Het gebied waarover gesleept kan worden, is gearceerd.
4. Gebruik de bedieningselementen voor afspelen om het afspelen van de selectie te 

starten.
De gedetailleerde datum en tijd van de markeringsstrepen wordt weergegeven in de vakjes 
Van en Tot.

Gebruik schijfruimte (alleen Divar Classic)
Een gebruiksbalk geeft het percentage van het opslagsysteem van de Divar aan dat is gebruikt. 
Het totale gebruikte percentage wordt donkerblauw weergegeven. Het gedeelte dat beveiligd 
is tegen overschrijven, heeft een lichtblauwe kleur. In Lineaire modus verandert de kleur van 
de balk in rood zodra het schijfgebruik boven de drempelwaarde uitkomt die is gedefinieerd in 

de configuratie. Klik op de informatieknop  naast de gebruiksbalk om gedetailleerde 
informatie over het opslagsysteem weer te geven.
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1.11 Tabblad Zoeken
Op het tabblad Zoeken van het afspeelvenster kunt u een zoekfilter voor gebeurtenissen 
instellen. Selecteer opgenomen videobeelden voor weergave in de lijst met zoekresultaten.

Afbeelding 1.9 Afspeelvenster - tabblad Zoeken

Zoeken op gebeurtenis

Eerste en laatste opnametijd
– Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de schijf.
– Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de nieuwste (meest recente) opname op 

de schijf.

De zoekperiode instellen
Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste zoekperiode te definiëren:

– Het vakje Tot geeft de datum en tijd weer van de laatste (nieuwste) opname. Het 
vakje Van geeft standaard de eerste (oudste) opname weer.

Functie Ga naar
Voer een datum en tijd in het vakje Van in en klik vervolgens op een besturingselement voor 
afspelen, het afspelen wordt gestart vanaf de ingevoerde tijd en datum.

Cameraselectie
Schakel het selectievakje voor een camera in om te bepalen van welke camera's naar beelden 

wordt gezocht. Klik op  om alle camera's of geen enkele camera te selecteren.

Gebeurtenisfilter
Geef het type gebeurtenis op waarnaar u wilt zoeken.
Geen: er wordt gezocht naar alle opgenomen beelden voor de geselecteerde camera's tijdens 
de gedefinieerde periode (met inbegrip van alarmen en bewegingsmeldingen).
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Alarmen: er wordt gezocht naar alle opgenomen beelden bij alarmen voor de geselecteerde 
camera's tijdens de gedefinieerde periode.
Alarmen en bewegingsmeldingen: er wordt gezocht naar alle opgenomen beelden bij alarmen 
en bewegingsmeldingen voor de geselecteerde camera's tijdens de gedefinieerde periode.
Bewegingsmeldingen: er wordt gezocht naar alle opgenomen beelden bij 
bewegingsmeldingen voor de geselecteerde camera's tijdens de gedefinieerde periode.

Zoeken starten
Klik op Zoeken starten om de zoekopdracht te starten.

Zoekresultaten
Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van videoclips weergegeven die voldoen aan de 
filtercriteria. De meest recente gebeurtenisopnamen worden bovenaan de lijst weergegeven 
en de oudste opnamen onderaan.
1. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van dat kolomitem. Klik nogmaals 

op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te sorteren.
2. Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken.
3. Klik op een item in de lijst om dit te selecteren.

– De geselecteerde gebeurtenis wordt weergegeven in het afspeelvenster.
4. Gebruik de bedieningselementen voor afspelen om de afspeelsnelheid en -richting te 

bepalen.

1.12 Tabblad Smart Motion Search (alleen Divar Classic)
Stel een zoekfilter in om naar beweging te zoeken in bepaalde gedeelten van een camerabeeld 
in het tabblad Smart Motion/Search. Selecteer de zones waar u bewegingen wilt detecteren 
door in het beeldraster in het tabblad Smart Motion/Area te klikken. Selecteer de 
opgenomen videobeelden voor afspelen vanuit de lijst met zoekresultaten.
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Afbeelding 1.10 Afspeelvenster - tabblad Smart Motion Search

Smart Motion/Search

Eerste en laatste opnametijd
– Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de schijf.
– Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de nieuwste (meest recente) opname op 

de schijf.

De zoekperiode instellen
Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste zoekperiode te definiëren:

– Het vakje Tot geeft de datum en tijd weer van de laatste (nieuwste) opname. Het 
vakje Van geeft standaard de eerste (oudste) opname weer.

Functie Ga naar

Voer een datum en tijd in het vakje Van in en klik vervolgens op een besturingselement ; het 
afspelen wordt gestart vanaf de ingevoerde tijd en datum. Klik anders op het 

besturingselement  om het afspelen te starten vanaf de ingevoerde tijd Tot.

Cameraselectie
Schakel het selectievakje voor een camera in om te bepalen van welke camera's naar beelden 

wordt gezocht. Klik op  om alle camera's of geen enkele camera te selecteren.

Zoekrichting
Selecteer Vooruit om te zoeken van de begintijd tot de eindtijd of Achteruit om te zoeken 
vanaf de eindtijd tot de begintijd.
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Gevoeligheid
Stel met de regelschuif Gevoeligheid het bewegingsniveau in dat moet worden gedetecteerd. 
Als u de hoogste waarde instelt, wordt zelfs de kleinste beweging gedetecteerd.

Smart Motion/Area
Selecteer Toevoegen, Verwijderen of Schakelen om te bepalen hoe een schermgebied 
reageert wanneer u erop klikt. Selecteer optioneel alle gebieden of wis alle gebieden.

Raster tonen
Selecteer Raster tonen om het beeld op te delen in zones.

Zoeken starten
Klik op Zoeken starten om de zoekopdracht te starten.

Zoekresultaten
Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van videoclips weergegeven die voldoen aan de 
filtercriteria. De meest recente gebeurtenisopnamen worden bovenaan de lijst weergegeven 
en de oudste opnamen onderaan.
1. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van dat kolomitem. Klik nogmaals 

op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te sorteren.
2. Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken.
3. Klik op een item in de lijst om dit te selecteren.

– De geselecteerde gebeurtenis wordt weergegeven in het afspeelvenster.
4. Gebruik de bedieningselementen voor afspelen om de afspeelsnelheid en -richting te 

bepalen.

1.13 Tabblad Tekst (alleen Divar Classic)
Op het tabblad Text van het afspeelvenster kunt u een zoekfilter instellen om opnamen te 
zoeken via een tekenreeks. De Divar moet zijn aangesloten via een ATM/POS-brug en zijn 
ingesteld om textgegevens op te nemen. Selecteer de opgenomen videobeelden voor afspelen 
vanuit de lijst met zoekresultaten.
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Afbeelding 1.11 Afspeelvenster - tabblad Tekst

Zoeken naar tekst

Eerste en laatste opnametijd
– Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de schijf.
– Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de nieuwste (meest recente) opname op 

de schijf.

De zoekperiode instellen
Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste zoekperiode te definiëren:

– Het vakje Tot geeft de datum en tijd weer van de laatste (nieuwste) opname. Het 
vakje Van geeft standaard de eerste (oudste) opname weer.

Functie Ga naar
Als u een datum en tijd invoert in het vakje Van en vervolgens op een besturingselement voor 
afspelen klikt, wordt het afspelen gestart vanaf de ingevoerde tijd en datum.

Cameraselectie
Schakel het selectievakje voor een camera in om te bepalen van welke camera's naar beelden 

wordt gezocht. Klik op  om alle camera's of geen enkele camera te selecteren.

Zoeken in vrije-tekstgevens
Voer de tekenreeks in die u wilt zoeken (bijv. een naam of een nummer van een credit card).

Hoofdlettergevoelig zoeken
Selecteer Hoofdlettergevoelig zoeken.
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Zoekresultaten
Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van videoclips weergegeven die voldoen aan de 
filtercriteria. De meest recente gebeurtenisopnamen worden bovenaan de lijst weergegeven 
en de oudste opnamen onderaan.
1. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van dat kolomitem. Klik nogmaals 

op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te sorteren.
2. Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken.
3. Klik op een item in de lijst om dit te selecteren.

– De geselecteerde gebeurtenis wordt weergegeven in het afspeelvenster.
4. Gebruik de bedieningselementen voor afspelen om de afspeelsnelheid en -richting te 

bepalen.

1.14 Tabblad Beveiligd (alleen Divar Classic)
Het tabblad Beveiligd van het afspeelvenster biedt een overzicht van de beveiligde opnamen 
op de Divar. Selecteer beveiligde videobeelden voor weergave of beveiliging uit, controleer de 
authenticiteit, en archiveer of exporteer beveiligde opnamen.

Afbeelding 1.12 Afspeelvenster - tabblad Beveiligd

Beveiligde videobeelden beheren

Eerste en laatste opnametijd
– Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de schijf.
– Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de nieuwste (meest recente) opname op 

de schijf.

Gebruikte schijfruimte
Een gebruiksbalk geeft het percentage van het opslagsysteem van de Divar aan dat is gebruikt. 
Het totale gebruikte percentage wordt donkerblauw weergegeven. Het gedeelte dat beveiligd 
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is tegen overschrijven, heeft een lichtblauwe kleur. De kleur van deze balk verandert in rood 
zodra het schijfgebruik boven de drempelwaarde uitkomt die is gedefinieerd in de 
configuratie.
Klik op het pictogram in de vorm van een vraagteken binnen de gebruiksbalk als u 
gedetailleerde informatie wilt weergeven over het opslagsysteem.

De zoekperiode instellen
Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste zoekperiode te definiëren:

– Het vakje Tot geeft de datum en tijd weer van de laatste (nieuwste) opname. Het 
vakje Van geeft standaard de eerste (oudste) opname weer.

Bezig met zoeken naar beveiligde opnamen

Zoeken starten
Klik op Zoeken starten om de zoekopdracht te starten.

Zoekresultaten
Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van videoclips weergegeven die voldoen aan de 
filtercriteria. De meest recente gebeurtenisopnamen worden bovenaan de lijst weergegeven 
en de oudste opnamen onderaan:
1. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van dat kolomitem. Klik nogmaals 

op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te sorteren.
2. Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken.
3. Klik op een item in de lijst om dit te selecteren.

– De geselecteerde gebeurtenis wordt weergegeven in het afspeelvenster.
4. Gebruik de bedieningselementen voor afspelen om de afspeelsnelheid en -richting te 

bepalen.
5. Automatisch beveiligde clips in de lijst worden aangegeven met Auto!
6. Beveiliging opheffen stelt u in staat de beveiliging van de geselecteerde videoclips op te 

heffen.

1.15 Opnamen verwerken

1.15.1 Authenticiteit controleren
1. Selecteer een video-opname.
2. Klik op Verifiëren om de authenticiteit van het geselecteerde video te verifiëren.

– Een informatievenster geeft de authenticiteit van de geselecteerde video aan.

Klik op  op de besturingsbalk voor authenticiteit van afzonderlijke frames. Hiermee opent 
u het venster Verificatiegegevens. Dit venster bevat details van het videoframe dat werd 
weergegeven op het desbetreffende deelvenster op het moment dat u op het pictogram 
klikte.
Klik op OK om het venster te sluiten.

1.15.2 Opnamen exporteren naar vaste schijf van pc
Opnamen die worden geëxporteerd naar de vaste schijf van de lokale pc hebben een speciale 
Divar-bestandsindeling. Het programma Archive Player, dat nodig is voor het afspelen van 
beelden uit het archief, wordt automatisch gekopieerd vanuit Control Center naar de locatie 
waar het archief is opgeslagen. Een afzonderlijke installatie van Archive Player is niet nodig. 
De video-opname wordt gearchiveerd in de eigen, interne indeling om de authenticiteit ervan 
te kunnen vaststellen.
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U kunt als volgt opnamen van een geselecteerde periode opslaan op de vaste schijf van een 
pc:
1. Selecteer een opnameperiode op het tabblad Overzicht, Zoeken of Beveiligd.
2. Klik op Exporteren; 

– Het pop-up-venster Exporteren wordt weergegeven.
3. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, bladert u naar de gewenste locatie voor 

archiefbestanden in het bestandssysteem van de pc.
4. Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, voert u een nieuwe bestandsnaam in.
5. Selecteer welke camera's u wilt archiveren in het bevestigingsvenster dat wordt 

weergegeven;
– Standaard worden alle camera's geselecteerd.

6. Voer nieuwe waarden in de vakken Van en Tot om de selectie van de begindatum en -tijd 
en einddatum en -tijd te wijzigen;
– De grootte van het archiefbestand wordt bij benadering aangegeven. Controleer of 

er voldoende ruimte is om dit bestand op te slaan.
7. Klik op Exporteren om het opslaan van het archiefbestand te starten.
Tijdens het exporteren geeft een voortgangsbalk de voortgang aan. Tijdens het exporteren zijn 
alle besturingselementen uitgeschakeld, behalve Annuleren.

1.15.3 Opnamen verwijderen
Op het tabblad Overzicht bevindt zich de knop Verwijderen.
Welke videobeelden worden verwijderd, wordt bepaald door de positie van de 
markeringsstreep.
1. Klik op de knop Verwijderen om alle beelden te wissen die ouder zijn dan de huidige 

eindpositie van de markeringsstreep.
2. Bevestig of annuleer de verwijdering in het bevestigingsvenster.

1.15.4 Opnamen beveiligen (alleen Divar Classic)
Klik op de knop Beveiligen om te voorkomen dat de geselecteerde opname op het tabblad 
Overzicht of Zoeken wordt gewist of overschreven:
– Typ een naam voor de beveiligde opnamen in het venster dat wordt weergegeven.
– De standaardnaam is de begindatum en -tijd, bijvoorbeeld: 20021114 173125.
– Er kunnen maximaal 1000 beveiligde opnamen worden opgeslagen.
– Als u besluit het resultaat van een zoekbewerking te beveiligen, wordt in eerste instantie 

een standaard tijdbereik weergegeven. De standaard begintijd is 30 seconden 
voorafgaand aan de gebeurtenis. De standaard eindtijd is ingesteld op 1 minuut na de 
begintijd.

– De indicator voor de schijfruimte geeft het geschatte percentage van het beveiligde 
gebied van de schijf aan nadat de beveiligingsprocedure is voltooid.

1.15.5 Onbeveiligde opnamen (alleen Divar Classic)
De knop Beveiliging opheffen is alleen beschikbaar op het tabblad Beveiligd.
1. Maak een keuze uit de lijst met beveiligde opnames.
2. Klik op de knop Beveiliging opheffen om de beveiliging van het geselecteerde item op te 

heffen.
3. Bevestig of annuleer het opheffen van de beveiliging in het bevestigingsvenster dat wordt 

weergegeven.
Nadat de beveiliging van videobeelden is opgeheven, kunnen deze onmiddellijk worden 
overschreven als dit de oudste videobeelden op de schijf zijn. De functie voor het opheffen 
van de beveiliging kan alleen worden gebruikt door de systeembeheerder.
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2 Divar archiefspeler

2.1 Aan de slag
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 gevolgd in Control Center 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. Tijdens het achteraf kopiëren van een archiefbestand naar een cd of dvd, moet u ervoor 
zorgen dat u ook het bestand ArchivePlayer.exe kopieert.
Als u een externe cd/dvd-brander gebruikt, wordt de software voor het afspelen van 
videobeelden op een pc (Archive Player) 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.

2.2 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 bestanden voor 
Divar Classic .dvr of .dva.
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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, drukt u op de knop Annuleren of Sluiten.

2.3 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. Een videogebied waarin de videobeelden en een weergaveschuifbalk worden 
weergegeven.

Afbeelding 2.2 Archive Player - hoofdvenster
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2.3.1 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
U schakelt als volgt 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.

2.5 Tekstknop (alleen Divar Classic)
Om gearchiveerde tekst te bekijken met een Divar Classic die is aangesloten op een ATM/
POS-bridge:

1. Klik op het tekstpictogram .
– De tekstviewer wordt geopend.
– De gegevens van de camera worden weergegeven.

2.6 Beelden weergeven

2.6.1 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.

2.7 Gebruik van bedieningselementen voor afspelen

Afbeelding 2.3 Bedieningselementen voor afspelen
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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.

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.

Afspeelsnelheid
Met de schuifregelaar 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 met het beeld één frame vooruit te gaan.
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 met het beeld één frame achteruit te gaan.
2. Houd de knop ingedrukt om vooruit te blijven gaan met stappen van maximaal 3 beelden 

per seconde.

2.7.1 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.
Onder het beeld wordt informatie over de authenticiteit weergegeven.



Divar  Divar archiefspeler | nl 35

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

2.8 Beeld zoeken

1. Vul een datum en een tijd in.
2. Klik op Start;

– Weergave begint op de gespecificeerde datum en tijd.

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

2.10 Authenticiteit controleren
1. Klik op Controleren om de authenticiteit van het archief te verifiëren:

– Als dit enige tijd in beslag neemt, wordt mogelijk een voortgangsbalk weergegeven.
– 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.

2.11 De knop Help

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

2.12 De knop Afsluiten

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