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1 Programma starten/aanmelding

1.1 Programma starten
Na het voltooien van de installatie kunt u het programma starten.
1. Schakel de computer in en wacht tot de bureaublad-interface wordt weergegeven.
2. Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram voor Bosch Recording Station of kies 

Start > Alle Programma's > Bosch Recording Station. De computer start dan het 
programma en geeft het dialoogvenster voor aanmelding weer.

1.2 Aanmelden bij het systeem
Na het starten van het programma verschijnt een dialoogvenster voor het aanmelden bij het 
systeem. Dit dialoogvenster ziet er bij aanmelding met LDAP-verbinding anders uit dan bij 
aanmelding zonder LDAP-verbinding.

1.2.1 Aanmelden bij het systeem (standaard)
Bij systemen zonder koppeling aan een LDAP-server zijn alleen de naam en het wachtwoord 
vereist.
1. Voer de aanmeld-ID in het invoervak voor de naam in.
2. Voer het wachtwoord in het invoervak voor het wachtwoord in.
3. Klik op OK. U komt in de live-modus terecht.

1.2.2 Aanmelden bij het systeem met LDAP-verbinding
Bij systemen met koppeling aan een LDAP-server wordt ook een vervolgkeuzelijst 
weergegeven.
1. Voer de aanmeld-ID in het invoervak voor de naam in.
2. Voer het wachtwoord in het invoervak voor het wachtwoord in.
3. Open de vervolgkeuzelijst en selecteer de LDAP-server wanneer de aanmelding via LDAP 

moet plaatsvinden. Bij een lokale aanmelding moet het lokale systeem worden 
geselecteerd.

4. Klik op OK. U komt in de live-modus terecht.
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2 De interface

Bij het opnieuw starten van het systeem en bij elke aanmelding komt u automatisch in de live-
modus. Hier hebt u onder meer de mogelijkheid live-beelden van de geselecteerde camera's te 
bekijken.
Door op een knop in de menubalk te klikken kan snel naar de weergavemodus en terug 
worden geschakeld.

De live-modus
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De weergavemodus

1 Menubalk met actuele datum en tijd (zie Paragraaf 2.1 De menubalk (Live-modus))

2 Weergavebalk (zie Paragraaf 2.3 De weergavebalk)

3 Apparatenlijst met camera's en externe stations (zie Paragraaf 2.4 De apparaatlijst)

4 Beeldbereik met beeldvenster (zie Paragraaf 2.5 Het beeldbereik)

5 Besturings- en statusveld (zie Paragraaf 2.6 Het besturings- en statusveld (alleen in Live-
modus))

6 Gebeurtenisveld (zie Paragraaf 2.7 Het gebeurtenissenveld)

7 Tijdbalkbereik en zoekresultaten (zie Paragraaf 2.8 Het tijdbalkbereik)
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2.1 De menubalk (Live-modus)
De menubalk bevat de volgende functies:

Systeem

Configuratie-wizard Helpt u snel een basisconfiguratie van het systeem in te stellen.

Configuratie Toont de configuratie.

Database-informatie Geeft informatie over de camera's weer, bijv. gebruikte en vrije 
schijfruimte, gemiddeld beeldformaat enz. Deze informatie wordt 
weergegeven voor het lokale systeem en voor geconfigureerde en 
verbonden externe stations.

Logboek Toont bepaalde gebeurtenissen van het lokale systeem of van een 
extern station.

Afmelden/andere 
gebruiker

Meldt de gebruiker bij het systeem af. Het systeem loopt op de 
achtergrond door. Een andere gebruiker kan zich aanmelden.

Wachtwoord wijzigen Het bestaande wachtwoord wordt gewijzigd nadat een nieuw 
wachtwoord is ingevoerd.

Afsluiten Sluit het programma af (beheerdersrechten vereist).

Geselecteerd 
beeldvenster

Beeld opslaan Slaat het in het geselecteerde beeldvenster weergegeven beeld 
op. Het bestand kan als HTML-, BMP-, JPG-, GIF-, TIF- of PNG-
bestand opgeslagen worden. Bij HTML worden ook de 
aanvullende gegevens opgeslagen.

Beeld afdrukken Het in het geselecteerde beeldvenster weergegeven beeld 
(inclusief de aanvullende gegevens) afdrukken.

Bewegingsgegevens Toont in het geselecteerde beeldvenster de bereiken waarin een 
beweging plaatsvindt. Voor het verbergen, de opdracht nogmaals 
selecteren.
Opmerking: bewegingsdetectie is alleen mogelijk bij lokaal 
aangesloten camera's.

Beeld

Pictogrammen groot Geeft in de apparatenlijst de pictogrammen groot weer. Voor het 
verkleinen de opdracht nogmaals selecteren.

Beeldbereik groot Vergroot het beeldbereik en verkleint het gebeurtenissenveld. 
Voor het verkleinen van het beeldbereik de opdracht nogmaals 
selecteren.

Apparatenlijst groot Vergroot de apparatenlijst en verkleint het besturings- en 
statusveld. Voor het verkleinen van de apparatenlijst de opdracht 
nogmaals selecteren.

Lokale tijd weergeven De werkelijke opnamedatum en opnametijd tonen van het 
apparaat waarop de camera is aangesloten.

?
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Help De online Help-functie weergeven.

Info Systeeminformatie weergeven.
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2.2 De menubalk (weergavemodus)
De menubalk bevat de volgende functies.

Systeem

Configuratie-wizard Helpt u snel een basisconfiguratie van het systeem in te stellen.

Configuratie Toont de configuratie.

Database-informatie Geeft informatie over de camera's, bijv. gebruikte en vrije 
schijfruimte, gemiddeld beeldformaat enz.

Logboek Toont bepaalde gebeurtenissen van het lokale systeem of van een 
extern station.

Afmelden/andere 
gebruiker

Meldt de gebruiker bij het systeem af. Het systeem loopt op de 
achtergrond door. Een andere gebruiker kan zich aanmelden.

Wachtwoord wijzigen Het bestaande wachtwoord wordt gewijzigd nadat een nieuw 
wachtwoord is ingevoerd.

Afsluiten Sluit het programma af (beheerdersrechten vereist).

Geselecteerd 
beeldvenster

Beeld opslaan Slaat het in het geselecteerde beeldvenster weergegeven beeld 
op. Het bestand kan als BMP-, JPG- of HTML-bestand opgeslagen 
worden. Bij HTML worden ook de aanvullende gegevens 
opgeslagen.

Beeld afdrukken Het in het geselecteerde beeldvenster weergegeven beeld 
(inclusief de aanvullende gegevens) afdrukken.

Beeldeigenschappen Geeft de eigenschappen van het geselecteerde beeld weer, zoals 
opnametijd, beeldformaat, beeldcompressie en authenticatie. De 
eigenschappen worden direct onder het beeld getoond.

Bewegingsgegevens Toont in het geselecteerde beeldvenster de bereiken waarin een 
beweging plaatsvindt. Voor het verbergen, de opdracht nogmaals 
selecteren.
Opmerking: bewegingsdetectie is alleen mogelijk bij lokaal 
aangesloten camera's.

Aanvullende gegevens Toont in het geselecteerde beeldvenster de aanvullende gegevens 
onder het camerabeeld. Voor het verbergen, de opdracht 
nogmaals selecteren.

Authentificeren Er wordt gecontroleerd of in het beeld van het geselecteerde 
beeldvenster een wijziging is aangebracht. Alleen het 
weergegeven beeld wordt gecontroleerd.

Zoeken naar beweging Controleert het beeld van het geselecteerde beeldvenster op 
bewegingsinformatie. U kunt een periode invoeren en de 
beeldbereiken markeren.
Opmerking: bewegingsdetectie is alleen mogelijk bij lokaal 
aangesloten camera's.
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Registratie

Opslaan Slaat video- en audiogegevens op een cd/dvd-station, een 
netwerkstation of een USB-station op. De gegevens worden 
opgeslagen in Bosch Recording Station-formaat of in ASF-formaat. 
Bij het opslaan van gegevens in Bosch Recording Station-formaat 
kan ook de Bosch Export Viewer worden opgeslagen. Voor de 
installatie van de Bosch Export Viewer zijn beheerdersrechten 
vereist. Voor het afspelen zijn gebruikersrechten voldoende. De 
Bosch Export Viewer kan op alle Windows XP- en Windows 7-
systemen worden uitgevoerd.
Opgeslagen bestanden in het ASF-formaat kunnen met 
standaardsoftware, zoals bijv. Windows Media Player, afgespeeld 
worden.

Opslaan weergeven Geeft opgeslagen bestanden weer.

Opslag verbergen Verbergt opgeslagen bestanden.

Authenticatie Controleert in de beelden van alle camera's die in het beeldbereik 
worden weergegeven, of wijzigingen in het beeld zijn 
aangebracht.
De periode kan ingevoerd of met de positie-aanduiding in het 
tijdbalkbereik gemarkeerd worden.

Aanvullende gegevens 
van de weergegeven 
camera's zoeken

Doorzoekt de opgeslagen beelden van alle in het beeldbereik 
weergegeven camera's op aanvullende gegevens, bijv. gegevens 
van geldautomaten.
De periode kan ingevoerd of met de positie-aanduiding in het 
tijdbalkbereik gemarkeerd worden.

Aanvullende gegevens 
van alle camera's zoeken

De opgeslagen beelden van alle lokale camera's en van alle 
camera's die via externe netwerkstations zijn aangesloten 
doorzoeken op aanvullende gegevens, bijv. gegevens van 
geldautomaten.
De periode kan ingevoerd of met de positie-aanduiding in het 
tijdbalkbereik gemarkeerd worden.

Registratie beveiligen Na de selectie wordt een dialoogvenster weergegeven. Hierin 
moet de periode worden ingevoerd waarbinnen de opgeslagen 
beelden beveiligd zijn tegen automatisch overschrijven. Alleen 
beelden van een hele dag kunnen worden beveiligd.
Opmerking: deze functie geldt voor alle camera's die in het 
beeldbereik worden weergegeven.
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Opname: beveiliging 
opheffen

Na de selectie wordt een dialoogvenster weergegeven. Hierin 
moet de periode worden ingevoerd waarbinnen de 
overschrijfbeveiliging van de opgeslagen beelden wordt 
opgeheven. De beveiliging tegen schrijven kan alleen worden 
opgeheven bij beelden van een hele dag.
Opmerking: deze functie geldt voor alle camera's die in het 
beeldbereik worden weergegeven.

Registratie wissen Na de selectie wordt een dialoogvenster weergegeven. Hierin 
moet de periode worden ingevoerd waarbinnen de opgeslagen 
beelden worden gewist. Alleen beelden van een hele dag kunnen 
worden gewist.
Opmerking: deze functie geldt voor alle camera's die in het 
beeldbereik worden weergegeven.

Beeld

Pictogrammen groot Geeft in de apparatenlijst de pictogrammen groot weer. Voor het 
verkleinen de opdracht nogmaals selecteren.

Beeldbereik groot Vergroot het beeldbereik en verkleint het gebeurtenissenveld. 
Voor het verkleinen van het beeldbereik de opdracht nogmaals 
selecteren.

Lokale tijd weergeven De werkelijke opnamedatum en opnametijd tonen van het 
apparaat waarop de camera is aangesloten.

?

Help De online Help-functie weergeven.

Info Systeeminformatie weergeven.
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2.3 De weergavebalk
De weergavebalk bevat de volgende knoppen:

2.3.1 Knoppen voor live- en weergavemodus

2.3.2 Knop voor volledig beeld

2.3.3 Knoppen voor de beeldweergave

De afzonderlijke knoppen geven aan hoeveel beeldvensters in het beeldbereik worden 
weergegeven.

–  Beeldformaat 4:3
Bij deze knoppen wordt het beeldbereik in even grote beeldvensters onderverdeeld.

–  Beeldformaat 4:3
Met een klik op de pijl naar beneden worden de afzonderlijke beeldweergaven 
weergegeven.

Opmerking: het laatst gebruikte beeld wordt in de weergavebalk overgenomen.

–  Beeldformaat 16:9
Met deze knop kan het beeldbereik voor breedbeeldweergaven worden geoptimaliseerd. 
Met een klik op de pijl naar beneden worden de afzonderlijke beeldweergaven 
weergegeven.

Opmerking: het laatst gebruikte beeld wordt in de weergavebalk overgenomen.

In elke door u gekozen weergave is 1 beeldvenster geselecteerd. Een gele rand geeft de 
selectie aan. In dit beeldvenster wordt bijv. het beeld van de camera weergegeven waarop u in 
de apparatenlijst dubbelklikt.
Het cijfer rechts onder de knoppen toont de gebruiker hoe vaak hij al op deze knop heeft 
geklikt. Dit cijfer geeft ook aan welke camera's zijn geselecteerd of welke camera's worden 
geselecteerd wanneer de gebruiker de eerstvolgende keer op deze knop drukt.

Knop voor live-modus.

Knop voor weergavemodus.

Vergroot het beeldbereik tot een volledig beeld.
Als u op de ESC-toets drukt, of dubbelklikt met de rechtermuisknop wordt 
opnieuw de oorspronkelijke beeldweergave geactiveerd.
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Voorbeeld:
Bij 12 camera's en 2x 2-beeldvensters betekent dit:
U kunt drie keer op de knop klikken, zodat alle camera's worden weergegeven.

2.3.4 Knop voor camera-rotatie

2.3.5 Knop voor het in- en uitschakelen van het geluid

De camera's 1 t/m 4 worden weergegeven (het cijfer 1 staat rechts onder de 
knop).

De camera's 5 t/m 8 worden weergegeven (het cijfer 2 staat rechts onder de 
knop).

De camera's 9 t/m 12 worden weergegeven (het cijfer 3 staat rechts onder de 
knop).

Nadat op deze knop is geklikt, wordt er een dialoogvenster geopend. Voer de tijd 
in waarna van de ene camera naar de volgende moet worden overgeschakeld. 
Tijdens de cameraronde worden alle in het beeldbereik geselecteerde camera's 
achter elkaar weergegeven.
Opmerking: door opnieuw op de knop te klikken wordt de cameraronde 
afgesloten.

Door op de knop te klikken wordt het geluid in- of uitgeschakeld.
Voor het instellen van het volume klikt u op de pijl omlaag.

Stel met de volumeregelaar het gewenste volume in.
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2.4 De apparaatlijst
De apparatenlijst bevindt zich links in het beeldscherm. Naar keuze wordt het volgende 
weergegeven:
– geconfigureerde camera's en/of Bosch Recording Stations
– Favorietenbeeld
– Inkomende alarmen
– Opgeslagen gegevens weergeven (alleen weergavemodus)

 Geconfigureerde camera's en/of Bosch Recording Stations
Alle lokaal aangesloten camera's worden in een lijst weergegeven.
Zijn er externe stations geconfigureerd, dan worden deze en de daarop aangesloten camera's 
in een lijst weergegeven.
Externe netwerkstations worden automatisch verbonden met het lokale systeem.

–  Bosch Recording Station (localhost of extern station)
Klik met de rechtermuisknop op het symbool om de volgende opdrachten op te roepen:

Verbinden

De verbinding met Bosch Recording Station tot stand brengen.

Verbreken

De verbinding met Bosch Recording Station verbreken. De verbinding blijft verbroken 
(ook na opnieuw opstarten) totdat handmatig een verbinding met Bosch Recording 
Station tot stand wordt gebracht.

Externe RAS-stations moeten eveneens handmatig worden verbonden.

Configuratie

Bij localhost: opent de standaardconfiguratie.

Bij externe stations: de configuratie openen in Remote-modus.

Alle camera's weergeven

Alle camera's van Bosch Recording Station weergeven in het schermgebied.

 Favorietenweergave
Opgeslagen favorieten worden in een lijst weergegeven en kunnen met een dubbelklik op het 
pictogram opgeroepen worden. Er kunnen nieuwe favorieten gemaakt worden.
Opmerking: met een favoriet wordt een aantal camera's bedoeld, die op een bepaalde manier 
weergegeven worden, bijv. camera 1 t/m 4 in de weergave 2x2-beeldvensters.

 Inkomende alarmen
Het pictogram knippert in de kleur rood nadat alarmen door het systeem ontvangen zijn. Het 
wordt alleen weergegeven wanneer er zich alarmen in het systeem bevinden.

 Opgeslagen gegevens weergeven (alleen weergavemodus)
Dit pictogram wordt alleen weergegeven als opgeslagen beelden worden weergegeven.

Automatische weergave van alarmcamera's
De automatische weergave van alarmcamera's kan worden geconfigureerd. 

Het tabblad  knippert in de kleur rood en de alarmcamera's worden weergegeven. Er 
klinkt een geluidsignaal als dit zo is geconfigureerd.
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Automatische alarmregistratie
Inkomende alarmen kunnen op de ontvanger automatisch (standaardinstelling) of handmatig 
worden opgenomen. De selectie vindt in de configuratie plaats. In beide gevallen worden alle 
camera's opgenomen die in de apparaatlijst zijn toegewezen aan het alarm. Alleen het beeld 
wordt opgenomen; geen geluid.

Het tabblad  knippert in de kleur rood.

Vergroten en verkleinen van de apparatenlijst
Klik op de balk tussen de apparatenlijst en het besturings- en statusveld.

Opmerking:
Pictogrammen die in de apparatenlijst worden weergegeven; zie Paragraaf 4 Het 
pictogrammenoverzicht.

Verkleint de apparatenlijst.

Vergroot de apparatenlijst.
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2.5 Het beeldbereik
Opgeslagen beelden worden in het midden en rechtergedeelte van het beeldscherm 
weergegeven.
Stel dit bereik naar eigen wens in.

2.5.1 Opmaak van het beeldbereik

Aantal en plaats van de beeldvensters in het beeldbereik vastleggen
In de weergavebalk kan de opmaak van het beeldbereik, d.w.z. aantal en plaats van de 
beeldvensters, worden vastgelegd (zie Paragraaf 2.3.3 Knoppen voor de beeldweergave).

Afzonderlijke camera's in het schermgebied plaatsen
Nadat u de beeldweergave vastgelegd heeft, wilt u bepaalde camera's laten weergeven.
U beschikt over de volgende mogelijkheden:
– Plaatsen door dubbelklikken

Als u op een camerapictogram in de apparatenlijst dubbelklikt, plaatst u de weergave van 
deze camera in het geselecteerde (geel omrande) beeldvenster.
Selecteer een ander beeldvenster door er met de linkermuisknop op te klikken. Een 
dubbelklik op een ander camerapictogram plaatst het beeld ervan in het nieuw 
geselecteerde beeldvenster.

– Plaatsen door middel van slepen en neerzetten
Sleep het camerapictogram met ingedrukte linkermuisknop van de apparatenlijst in een 
beeldvenster. Na het loslaten van de muisknop wordt het beeld van deze camera in dit 
beeldvenster weergegeven.

Opmerking:
In het beeldbereik kan elke camera maar één keer worden weergegeven.

Camera's binnen het beeldbereik verschuiven
Bij een multibeeldweergave kunt u camera's binnen het beeldbereik verschuiven.
Plaats daartoe de muisaanwijzer in de titelbalk van een beeldvenster en sleep de camera met 
ingedrukte linkermuisknop in een ander beeldvenster. Na het loslaten van de muisknop wordt 
het beeld van de camera in dit beeldvenster weergegeven.

Vergroten en verkleinen van het beeldbereik
Klik op de balk onder het beeldbereik.

Verkleint het beeldbereik.

Vergroot het beeldbereik.
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2.5.2 Het beeldvenster
Het beeldbereik wordt in een of meer beeldvensters onderverdeeld afhankelijk van de knop 
die in de weergavebalk voor de opmaak van het beeldbereik is geselecteerd.

In de Live-modus geeft een gele rand, en in weergavemodus een blauwe rand, aan dat het 
beeldvenster is geselecteerd. In dit beeldvenster wordt bijv. het beeld van de camera 
weergegeven waarop u in de apparatenlijst dubbelklikt. Is aan de camera een audiobron 
toegewezen, dan wordt deze ook geselecteerd. Heeft een gebruiker de machtiging om live-
beelden of opgeslagen beelden te bekijken, dan heeft hij ook de machtiging om een 
bijbehorende audioregistratie te beluisteren.
Elk beeldvenster beschikt - naast de weergave van het camerabeeld - over een titelbalk met 
informatie en knoppen voor dit beeld en over een zoomfunctie.

De titelbalk van het beeldvenster
De titelbalk bevat
– Een pictogram dat het type van de camera beschrijft (zie Paragraaf 4 Het 

pictogrammenoverzicht)
– de naam van de camera
– een pictogram dat aangeeft of er bij het beeld een audiobron aanwezig is

 : Camera met audiobron / audio-opname

– een pictogram dat beweging in het gevoelige bereik van het beeld weergeeft (in Live-
modus)

 : Het systeem herkent een beweging in het gevoelige bereik van het beeld. De 
weergave vindt alleen plaats als in de configuratie de sensoriek van de camera is 
geactiveerd.

– Knoppen voor het vergroten, verkleinen en voor het ongedaan maken van de selectie van 
het beeld

 : Het beeldvenster vergroten tot de de grootte van het schermgebied.

 : Het beeldvenster verkleinen tot de oorspronkelijke grootte.

 : De selectie van de camera opheffen. Geen weergave van camerabeelden. Het 
beeldvenster is blauw.
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Zoomfunctie van het beeldvenster
Elk afzonderlijk beeldvenster beschikt over een zoomfunctie. Plaats daartoe uw muisaanwijzer 
in een beeldvenster. De muiswijzer verandert daarbij van een pijl in een vergrootglas.

Zoomen bij vaste camera's:
Klik met de linkermuisknop of draai aan het muiswieltje. Het beeld wordt digitaal 
vergroot. Om weer te geven dat een beeld vergroot werd, wordt in de hoek 
rechtsonder in het beeldvenster een vergrootglas weergegeven. 
Klik met de rechtermuisknop of draai aan het muiswieltje. Het beeld wordt naar 
het oorspronkelijke formaat teruggezet. Het vergrootglas in de hoek rechtsonder 
in het beeldscherm verdwijnt.
Opmerking: er wordt op die plaats gezoomd waar het vergrootglas zich bevindt.

Zoomen bij domecamera's en pan/tilt-camera's (alleen in Live-modus):
Met dome- en pan/tilt-camera's kan in het beeldvenster met behulp van de eigen 
besturingsfuncties gezoomd worden. Plaats daartoe de muisaanwijzer in het 
midden van het beeldvenster tot er een vergrootglas met plus- of minteken 
verschijnt. Door vervolgens te klikken met de linkermuisknop of aan het 
muiswieltje te draaien, vergroot of verkleint u het bereik.
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2.6 Het besturings- en statusveld (alleen in Live-modus)
 Het besturings- en statusveld bevindt zich links op het beeldscherm. Afhankelijk van de 
selectie wordt het volgende weergegeven:

2.6.1 Besturingsveld voor domecamera's en pan/tilt-camera's:

Na selectie van het tabblad  wordt het besturingsveld voor domecamera's en draai-/
kantelcamera's weergegeven. 
Het besturingsveld is pas actief als in het geselecteerde beeldvenster een domecamera of 
pan/tilt-camera wordt weergegeven. Als u hier met de muisaanwijzer over beweegt, worden 
de afzonderlijke elementen optisch geaccentueerd.
Is er geen domecamera of pan/tilt-camera geselecteerd, dan is het besturingsveld 
uitgeschakeld.

Het besturingsveld voor domecamera's en pan/tilt-camera's wordt weergegeven 
(zie Paragraaf 2.6.1 Besturingsveld voor domecamera's en pan/tilt-camera's:).

De geconfigureerde relais worden weergegeven (zie Paragraaf 2.6.2 Weergave 
van de relais).

De geconfigureerde alarmingangen worden weergegeven (zie 
Paragraaf 2.6.3 Weergave van de alarmingangen).

De onmiddellijke, uitgestelde beeldweergave (Instant Playback) wordt gestart 
(zie Paragraaf 2.6.4 Onmiddellijke, uitgestelde beeldweergave (Instant Playback)).

 

Draaien van de camera naar links/rechts.

 
Draaien van de camera naar beneden/boven.

Draait de camera in alle richtingen. Beweeg daarvoor de 
muisaanwijzer op het pictogram en sleep dit met ingedrukte 
linkermuisknop in de richting waarin de camera gedraaid moet 
worden.

 

Beeldhoek verkleinen (tele) / beeldhoek vergroten (groothoek)

 

Focus veraf/focus dichtbij (scherpstellen)

 

Diafragma dicht/diafragma open

Instellen van de pan-, tilt- en zoomsnelheid.
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Opmerking:
De besturing is ook in het beeldvenster mogelijk.

2.6.2 Weergave van de relais

Na selectie van het tabblad  worden alle lokaal geconfigureerde relais en hun 
toestanden weergegeven.
Zijn er externe stations geconfigureerd, dan verschijnt er een keuzeveld in het onderste 
gedeelte. Klik op de pijl naar beneden en selecteer het externe station om de daarop 
aangesloten relais in een lijst weer te geven.

De relais kunnen als volgt geactiveerd of uitgeschakeld worden:
– Dubbelklik met de linkermuisknop op het relaispictogram 
of
– Klik er met de rechtermuisknop op en selecteer de opdracht Activeren of Uitschakelen

2.6.3 Weergave van de alarmingangen

Na selectie van het tabblad  worden alle lokaal geconfigureerde alarmingangen en hun 
toestanden weergegeven.
Als externe stations zijn geselecteerd, wordt een keuzevak weergegeven. Klik op de pijl 
omlaag en selecteer het externe station om de daarop aangesloten alarmingangen in een lijst 
weer te geven.

(links)

Ingestelde cameraposities kunnen opgeroepen worden. Klik daartoe 
op de pijl omlaag en maak een keuze.

(rechts)

Opgeslagen cameraopdrachten kunnen opgeroepen worden. Klik 
daartoe op de pijl omlaag en maak een keuze.

Het relais is uitgeschakeld.

Het relais is geactiveerd.
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Opmerking:
U kunt alarmsimulatie-ingangen door te dubbelklikken of met de rechtermuisknop activeren/
uitschakelen.

2.6.4 Onmiddellijke, uitgestelde beeldweergave (Instant Playback)

Na selectie van het tabblad  worden de opgeslagen beelden van de geselecteerde 
camera uitgesteld ten opzichte van het live-beeld afgespeeld. U ziet daardoor het live-beeld 
van de camera en het opgeslagen beeld van deze camera van bijv. 30 seconden geleden. De 
weergave vindt in real-time plaats. De chronologische verschuiving wordt in de configuratie 
ingesteld.

Weergave in het besturings- 
en statusveld

Vergrote weergave

Naam van de camera.

Vergroot het beeld. Het beeld wordt weergegeven in een 
verschuifbaar venster waarvan de grootte kan worden gewijzigd. 

Het beeld verkleinen (pictogram bevindt zich in de 
rechterbovenhoek van het vergrote beeld).

Weergave achteruit (real-time)

Eén beeld terug
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Opmerking:
In het venster van de onmiddellijke, uitgestelde beeldweergave wordt een zwart beeld 
weergegeven als een camera geen beelden opneemt.

Pauze

Eén beeld vooruit

Weergave vooruit (real-time)

Schuifregelaar voor het wijzigen van de afspeelsnelheid bij 
vergrote weergave. 
Zie Paragraaf 2.8.9 Afspeelsnelheid wijzigen voor een verklaring 
van de pictogrammen.

Tijdstip van de weergave.
In het vergrote beeld kunt u de weergave van een bepaald tijdstip 
starten. Klik daartoe op dag, maand, jaar, uur, minuut, seconde 
en voer het gewenste tijdstip in. Bevestig de invoer met de toets 
Enter. 
Het beeld van dat tijdstip wordt dan weergegeven.

Weergave vanaf het geconfigureerde tijdstip. De in de 
configuratie ingestelde waarde wordt gebruikt. Zo vindt de 
weergave bijv. 30 seconden uitgesteld ten opzichte van het live-
beeld plaats.
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2.7 Het gebeurtenissenveld
Het gebeurtenissenveld bevindt zich direct onder het beeldbereik.
Het gebeurtenissenveld bevat het volgende:
– Een gebeurtenissenlijst
– Een knop voor het filteren van deze gebeurtenissen
– Een knop voor het weergeven van het logboek

Het gebeurtenissenveld verkleinen of vergroten
Bij een verkleind gebeurtenissenveld bevat de gebeurtenissenlijst maar één melding.

2.7.1 De gebeurtenissenlijst
In het gebeurtenissenveld staan de 100 meest recente gebeurtenissen in een 
gebeurtenissenlijst vermeld. Bevat de lijst meer items dan op het beeldscherm kunnen 
worden weergegeven, dan moet de lijst met het muiswieltje of de balk aan de rechterkant 
worden verschoven.

De lijst sorteren
De items worden met Categorie, Type, Datum en Melding weergegeven. U kunt ook op deze 
criteria sorteren.
Klik met de linkermuisknop op een veld van de titelbalk, bijv. Categorie. Rechts van het veld 
verschijnt een pijl.

Een pijl in een veld van de titelbalk geeft aan dat de items op dit criterium gesorteerd werden. 
De richting van de pijl - omhoog of omlaag - geeft aan of de kolom oplopend of aflopend 
gesorteerd is. U schakelt tussen op- en aflopende sortering door opnieuw met de muis te 
klikken.

De volgorde van de kolommen wijzigen
Sleep een veld van de titelbalk met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste plaats in de 
titelbalk. Na het loslaten van de muisknop wordt het geselecteerde veld op deze plaats 
ingevoegd.

De kolombreedte aanpassen
Klik op de scheidingslijn tussen de kolommen tot er een kruisje met pijlpunten naar rechts en 
links verschijnt. Verschuif dit kruisje met ingedrukte linkermuisknop naar rechts of links. De 
kolombreedte verandert.

2.7.2 Knop voor het filteren van deze gebeurtenissen
Om een sneller overzicht over het aanwezig zijn van bepaalde gebeurtenissen te zien, kunt u 
de lijst aan de hand van bepaalde criteria filteren, bijv. start- en shutdown-procedures, 

Verkleint het beeldbereik en vergroot het gebeurtenissenveld.

Vergroot het beeldbereik en verkleint het gebeurtenissenveld.

De kolom is oplopend gesorteerd.
Opmerking: alleen bij oplopende sortering van de kolom Datum worden de meest 
recente gebeurtenissen helemaal boven in de lijst weergegeven.

De kolom is aflopend gesorteerd.

Het verschuiven naar links of rechts verandert de kolombreedte.
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ingangen, camera's enz. Na het filteren worden alleen gebeurtenissen met deze criteria 
weergegeven.

2.7.3 Knop voor het weergeven van het logboek
Met deze functie kan naar bepaalde gebeurtenissen in het lokale systeem of in een extern 
station op afstand gezocht worden, zoals bijv. start- en afsluitprocedures, systeemmeldingen, 
backup-procedures. Het logboek bevat maximaal 250.000 items.

Het dialoogvenster voor het filteren opvragen.

Het logboek opvragen.
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2.8 Het tijdbalkbereik
Het tijdbalkbereik bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Tabbladen om te selecteren of een cameralijst met tijdbalk of een lijst met 
zoekresultaten moet worden weergegeven (zie Paragraaf 2.8.1 Cameralijst met 
tijdbalk/lijst met zoekresultaten).

2 Cameralijst met tijdbalk of lijst met zoekresultaten (zie Paragraaf 2.8.2 Cameralijst 
met tijdbalk en Paragraaf 2.8.3 Lijst met zoekresultaten)

3 Schaal van de tijdbalk (maand, dag enz.) of titelbalk van de zoekresultaten 
(zie Paragraaf 2.8.4 Schaal van de tijdbalk/titelbalk van de zoekresultaten)

4 Datum en tijd van het geselecteerde beeld (zie Paragraaf 2.8.5 Datum en tijd)

5 Vorige/volgende gebeurtenis selecteren (zie Paragraaf 2.8.6 Een vorige of volgende 
gebeurtenis zoeken)

6 Recorderknoppen voor de weergave van de opgeslagen beeldsequenties 
(zie Paragraaf 2.8.7 De recorderknoppen)

7 Snelheidsregelaar voor het wijzigen van de afspeelsnelheid 
(zie Paragraaf 2.8.9 Afspeelsnelheid wijzigen)

8 Verkleinen/vergroten van het tijdbalkbereik (zie Paragraaf 2.8.8 Tijdbalkbereik 
verkleinen/vergroten)

9 Knop voor zoekfunctie (zie Paragraaf 2.8.10 Zoekfuncties opvragen)

10 Knop voor het opslaan van gegevens (zie Paragraaf 2.8.11 Opslaan van beeldgegevens)



Bosch Recording Station  De interface | nl 27

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Bedieningshandleiding - | V1 | 2010.08

2.8.1 Cameralijst met tijdbalk/lijst met zoekresultaten
De weergave in dit bereik hangt af van het feit of het tabblad voor de weergave van de 
cameralijst met tijdbalk het tabblad voor de weergave van de zoekresultaten is geselecteerd.

2.8.2 Cameralijst met tijdbalk

(het tabblad  moet zijn geactiveerd)
Een cameralijst met tijdbalk wordt voor elke camera in het beeldbereik weergegeven.
De tijdbalk bevat de volgende informatie:

Behalve informatie over de registratiewijze en de gegevens kan in de tijdbalk een periode of 
een tijdstip worden geselecteerd.

Een periode via de positie-aanduiding van de tijdbalk selecteren

(het tabblad  moet zijn geactiveerd)
Via de positie-aanduiding kunt u een periode in de tijdbalk selecteren.
Deze selectie is bij de volgende handelingen nodig:
– zoeken naar beweging (zie Paragraaf 3.11 Zoeken naar beweging)
– Zoeken naar aanvullende gegevens (zie Paragraaf 3.12 Zoeken naar aanvullende gegevens)
– Opslaan van bestanden (zie Paragraaf 3.15 Opslaan van bestanden)
– Authenticatie van beelden van meerdere camera's (zie Paragraaf 3.13 Authenticatie van 

beelden van meerdere camera's)
– Registratie beveiligen (zie Paragraaf 3.17 Registratie beveiligen)
– Opname: beveiliging opheffen (zie Paragraaf 3.18 Opname: beveiliging opheffen)
– Registratie wissen (zie Paragraaf 3.19 Registratie wissen)

Beweeg de muisaanwijzer op de onderste verankering van de positie-aanduiding en maak een 
selectie van de gewenste periode.

Toont een cameralijst met tijdbalk bij elke zich in het schermbereik bevindende 
camera.

Toont een lijst met zoekresultaten.
Pas na een zoekactie krijgt u het tabblad te zien dat het aanwezig zijn van 
zoekresultaten weergeeft.

alarmregistratie rood

bewegingsregistratie geel

continue registratie blauw

videosignaal niet aanwezig zwart

beveiligde gegevens arcering

audiogegevens beschikbaar smalle groene lijn boven de tijdbalk

geen registratie lichtblauw
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Een tijdstip via de positie-aanduiding van de tijdbalk selecteren

(het tabblad  moet zijn geactiveerd)
Via de positie-aanduiding kunt u naar een bepaald tijdstip in de tijdbalk komen.

Plaats de muisaanwijzer op de bovenste verankering van de positie-aanduiding en sleep deze 
naar de gewenste tijd. In het beeldbereik worden de gevonden beelden weergegeven.

Opmerking:
Als u met de linkermuisknop op de tijdbalk klikt, wordt de positie-aanduiding op deze plaats 
gezet.

2.8.3 Lijst met zoekresultaten

(het tabblad  moet zijn geactiveerd)
Na de zoekactie krijgt u een lijst met zoekresultaten te zien. Een dubbelklik met de 
linkermuisknop op een zoekresultaat toont de beeldsequentie in het geselecteerde 
beeldvenster.
Door te klikken met de linkermuisknop selecteert u het item. Dit geselecteerde item kan op 
een gegevensdrager worden opgeslagen (zie Paragraaf 3.15 Opslaan van bestanden).

2.8.4 Schaal van de tijdbalk/titelbalk van de zoekresultaten
De weergave in dit bereik hangt af van het feit of het tabblad voor de weergave van de 
cameralijst met tijdbalk het tabblad voor de weergave van de zoekresultaten is geselecteerd.

De schaal van de tijdbalk wijzigen

(het tabblad  moet zijn geactiveerd)
U kunt vier verschillende schalen - 1 maand, 1 dag, 4 uur, 15 minuten - instellen.

Klik op de pijl omlaag (links) en selecteer de schaal.
Navigatie in de tijdbalk (vooruit en achteruit):
– Gebruik de pijlen naar links of rechts
of
– Plaats de muisaanwijzer in de regel en draai aan het muiswieltje

De titelbalk van de zoekresultaten

(het tabblad  moet zijn geactiveerd)

De zoekresultaten kunnen gesorteerd worden. De kolombreedte en de volgorde van de 
kolommen kan gewijzigd worden.

2.8.5 Datum en tijd
De opgeslagen beelden kunnen op datum en tijd worden doorzocht (zie Paragraaf 3.9 Zoeken 
naar datum en tijd).
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2.8.6 Een vorige of volgende gebeurtenis zoeken
Met de pijltoetsen springt u naar de volgende of de vorige opgeslagen gebeurtenis van de 
weergegeven camera's (zie Paragraaf 3.10 Zoeken naar gebeurtenissen).

De volgende gebeurtenissen kunnen worden geselecteerd:
– Alarm
– Beweging
– Video loss
– Tijdregistratie
– Beveiligd

2.8.7 De recorderknoppen
De recorderknoppen dienen voor de weergave van de opgeslagen beeldsequenties. In de 
weergave met meerdere beelden worden de beelden in alle beeldvensters synchroon 
weergegeven. Heeft een gebruiker de machtiging om opgeslagen beelden te bekijken, dan 
heeft hij ook de machtiging om een bijbehorende audioregistratie te beluisteren.

De positie-aanduiding wordt in het midden van het 
tijdbalkbereik gepositioneerd.

Geeft de datum van het geselecteerde beeldvenster weer. 

1 Spring naar het begin van de registratie

2 Weergave achteruit in real-time of met gewijzigde snelheid. De instelling van de 
snelheid vindt met de snelheidsregelaar plaats.
Opmerking: deze functie is niet beschikbaar als in het beeldbereik meer dan 4 
camera's worden weergegeven.

3 Eén beeld terug
Opmerking: deze functie is niet beschikbaar als in het beeldbereik meer dan 4 
camera's worden weergegeven.

4 Pauze

5 Eén beeld vooruit

6 Weergave vooruit in real-time of met gewijzigde snelheid. De instelling van de 
snelheid vindt met de snelheidsregelaar plaats.
Opmerking: de audioweergave vindt alleen in de real-time-modus plaats.

7 Spring naar het eind van de opname.
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2.8.8 Tijdbalkbereik verkleinen/vergroten
Klik op de balk boven het tijdbalkbereik.

Bij een verkleind tijdbalkbereik worden de opgeslagen gebeurtenissen van de weergegeven 
camera's op één enkele tijdbalk weergegeven. Elkaar overlappende gebeurtenissen worden 
naar de volgende prioriteit weergegeven:

2.8.9 Afspeelsnelheid wijzigen
Als u de schuifregelaar - met ingedrukte linkermuisknop - naar links verschuift, neemt de 
afspeelsnelheid af. Als u de schuifregelaar naar rechts verschuift, neemt de afspeelsnelheid 
toe.
U kunt de afspeelsnelheid ook wijzigen door te draaien aan het muiswieltje. De muisaanwijzer 
moet zich daarbij direct boven de schuifbalk bevinden.

2.8.10 Zoekfuncties opvragen

Verkleint het beeldbereik en vergroot het tijdbalkbereik.

Vergroot het beeldbereik en verkleint het tijdbalkbereik.

Prioriteit 1 geen camerasignaal

Prioriteit 2 alarmregistratie

Prioriteit 3 bewegingsregistratie

Prioriteit 4 Tijdregistratie

Prioriteit 5 geen registratie

Afspelen met 1/16 van de opnamesnelheid

1/8 Afspelen met een achtste van de opnamesnelheid

1/4 Afspelen met een kwart van de opnamesnelheid

1/2 Afspelen met halve opnamesnelheid

1 Afspeelsnelheid is opnamesnelheid

2 Afspelen met dubbele opnamesnelheid

4 Afspelen met viervoudige opnamesnelheid

8 Afspelen met achtvoudige opnamesnelheid

Afspelen van I-frames (maximale afspeelsnelheid)

Als u op de pijl omlaag klikt, kunnen de volgende zoekfuncties worden 
geselecteerd.

Zoeken naar 
beweging

Opent een dialoogvenster. Bij het Zoeken naar beweging kan het beeld in 
het geselecteerde beeldvenster op beweging worden onderzocht (zie 
Paragraaf 3.11 Zoeken naar beweging).
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De zoekresultaten worden in het onderste gedeelte van het beeldscherm weergegeven. Een 

extra tabblad  wordt op de beeldschermrand rechtsonder weergegeven. 

2.8.11 Opslaan van beeldgegevens

Weergegeven 
camera's 
zoeken

Doorzoekt de opgeslagen beelden van alle in het beeldbereik weergegeven 
camera's op aanvullende gegevens, bijv. gegevens van geldautomaten (zie 
Paragraaf 3.12 Zoeken naar aanvullende gegevens).

Alle camera's 
zoeken

De opgeslagen beelden van alle lokale camera's en van alle camera's die via 
externe netwerkstations zijn aangesloten doorzoeken op aanvullende 
gegevens, bijv. gegevens van geldautomaten (zie Paragraaf 3.12 Zoeken naar 
aanvullende gegevens).

Slaat video- en audiogegevens op een cd/dvd-station, een netwerkstation of een 
USB-station op. De gegevens worden opgeslagen in Bosch Recording Station-
formaat of in ASF-formaat. 
Bij het opslaan van gegevens in Bosch Recording Station-formaat kan ook de 
Bosch Export Viewer worden opgeslagen. Voor de installatie van de Bosch Export 
Viewer zijn beheerdersrechten vereist. Voor het afspelen zijn gebruikersrechten 
voldoende.
Opgeslagen bestanden in het ASF-formaat kunnen met standaardsoftware, zoals 
bijv. Windows Media Player, afgespeeld worden.
Afzonderlijke zoekresultaten of geselecteerde perioden kunnen worden 
opgeslagen.
Opmerking: er kan altijd maar één zoek-item geëxporteerd worden. Moeten er 
meerdere items geëxporteerd worden, dan moet de handeling meermaals 
herhaald worden.
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3 Bediening

3.1 Inkomende alarmen weergeven
Inkomende alarmen van camera's kunnen automatisch of niet automatisch worden 
weergegeven.

3.1.1 Inkomende alarmen niet automatisch weergeven

In de interface >  of 

Bij inkomende alarmen wordt een rood knipperend tabblad  in de apparaatlijst 
ingevoegd. Er klinkt een geluidsignaal als dit zo is geconfigureerd.
1. Selecteer het tabblad. De camera's of externe stations met een alarmstatus worden in 

een lijst weergegeven. Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld.
2. Een dubbelklik op het camerapictogram geeft het beeld in het geselecteerde venster van 

het beeldbereik weer. Door middel van slepen en neerzetten kan het beeld in elk 
willekeurig venster worden weergegeven.

3. Door met de rechtermuisknop op het pictogram van het externe station te klikken kunt u 
het alarm bevestigen, het alarm wissen of alle zich in alarmstatus bevindende camera's 
weergeven.

Opmerking:
De inkomende alarmen worden opgeslagen in het logboek.

3.1.2 Inkomende alarmen automatisch weergeven

In de interface >  of 

Bij inkomende alarmen wordt een rood knipperend tabblad  in de apparaatlijst 
ingevoegd. De camera's of externe stations met alarmstatus worden in de apparatenlijst 
weergegeven en de beelden worden automatisch getoond. Er klinkt een geluidsignaal als dit 
zo is geconfigureerd.
 Door met de rechtermuisknop op het pictogram van het externe station te klikken kunt u 

het alarm bevestigen, het alarm wissen of alle zich in alarmstatus bevindende camera's 
weergeven.

Opmerking:
De automatische weergave van inkomende alarmen in live- en afspeelmodus moet worden 
geconfigureerd.

Alarm bevestigen Bevestigt het alarm. Het knipperen van het tabblad stopt.

Alarm wissen Het externe station verwijderen uit de apparatenlijst.

Alle alarmen 
weergeven

Alle alarmen worden in het beeldbereik weergegeven. Het systeem kiest 
daarbij automatisch de beste weergave.

Alarm bevestigen Bevestigt het alarm. Het knipperen van het tabblad stopt.

Alarm wissen Het externe station verwijderen uit de apparatenlijst.

Alle alarmen 
weergeven

Alle alarmen worden in het beeldbereik weergegeven. Het systeem kiest 
daarbij automatisch de beste weergave.
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De inkomende alarmen worden opgeslagen in het logboek.

3.2 Automatische alarmregistratie

In de interface >  of 
Inkomende alarmen kunnen op de ontvanger automatisch (standaardinstelling) of handmatig 
worden opgenomen. De selectie vindt in de configuratie plaats. In beide gevallen worden alle 
camera's opgenomen die in de apparaatlijst zijn toegewezen aan het alarm. Alleen het beeld 
wordt opgenomen; geen geluid.

Het tabblad  knippert in de kleur rood. Er klinkt een geluidsignaal als dit zo is 
geconfigureerd.

1. Klik op het tabblad . De camera's of externe stations met een alarmstatus 
worden in een lijst weergegeven. Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld.

De knop voor de alarmregistratie  wordt weergegeven.

2. Klik op de knop  wanneer u de alarmregistratie wilt stoppen.

Opmerking:
– De alarmregistratie wordt beëindigd zodra het alarm wordt verwijderd.
– De knop voor de alarmopname wordt onmiddellijk weergegeven,als inkomende alarmen 

automatisch worden getoond (zie Paragraaf 3.1.2 Inkomende alarmen automatisch 
weergeven).

3.3 Favorieten maken/wijzigen

In de interface >  of 
Met een favoriet wordt een aantal camera's bedoeld die voor een beter overzicht tot 
cameragroepen worden samengevoegd, bijv. camera 1 t/m 4 in van de weergave 2x2-
beeldvensters worden als favoriet Ingang samengevoegd. De favorieten zijn in de live- en in de 
weergavemodus beschikbaar.

Een nieuwe favoriet maken:
1. Selecteer in de weergavebalk een beeldweergave (zie Paragraaf 2.3.3 Knoppen voor de 

beeldweergave).

2. Sleep met de muis een camera van de apparatenlijst naar een beeldvenster. Ga zo door, 
tot alle benodigde camera's in de afzonderlijke beeldvensters ingevoegd zijn. 
Opmerking: tijdens het selecteren van een favoriet wordt in de live-modus het live-beeld 
en in de weergavemodus het opgeslagen beeld van de camera weergegeven.

De alarmregistratie is gestopt.
Klik op de knop om de alarmregistratie te starten.

De alarmregistratie is gestart.
Klik op de knop om de alarmregistratie te stoppen.
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3. Klik op het tabblad . U ziet dan de favorietenlijst.
4. Klik met de rechtermuisknop in de apparatenlijst. Selecteer de opdracht Nieuwe 

favoriet.
5. Voer in het dialoogvenster de naam van de favoriet in en klik op OK. De eerder geplaatste 

camera's en de geselecteerde weergave worden onder deze naam opgeslagen en kunnen 
weer opgeroepen worden.

Een favoriet oproepen

1. Klik op het tabblad . De al opgeslagen favorieten worden weergegeven.
2. Dubbelklik op de favoriet of klik met de rechtermuisknop op de favoriet en selecteer de 

opdracht Opvragen. De instelling van de favoriet wordt in het beeldbereik weergegeven.

Een favoriet wijzigen
1. Dubbelklik op de favoriet die u wilt wijzigen.
2. Breng de wijzigingen aan, bijv. met betrekking tot de beeldverdeling en camera's.
3. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de favoriet en klik er met de rechtermuisknop 

op. Selecteer de opdracht Favoriet opslaan.

De naam van een favoriet wijzigen
1. Klik op het favoriet-pictogram.
2. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de favoriet en klik er met de rechtermuisknop 

op. Selecteer de opdracht Naam wijzigen.
3. Voer in het dialoogvenster de naam van de favoriet in en klik op OK.

De volgorde van de favorieten wijzigen
 Sleep de favoriet met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste positie en laat de 

muisknop los.
De favoriet wordt op deze positie ingevoegd.

Een favoriet wissen
1. Klik op het favoriet-pictogram.
2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de favoriet. Selecteer de opdracht Wissen.

3.4 Logboek weergeven

In de interface >  of  > menu Systeem > Dagboek
Met deze functie kunnen bepaalde lokale gebeurtenissen of gebeurtenissen van een extern 
station worden weergegeven.
1. In de Live-modus:

– Selecteer het menu Systeem > Logboek.
of

– Klik op het pictogram  onder het beeldbereik.
In de Weergavemodus:

Selecteer het menu Systeem > Logboek.

2. Selecteer onder Extern station het station waarin u naar bepaalde gebeurtenissen wilt 
zoeken.

3. Voer onder Periode de periode in.
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4. Selecteer onder Gebeurtenissen de gebeurtenissen waarnaar binnen de periode gezocht 
moet worden. 
Te selecteren gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: start- en shutdown-procedures, aan- en 
afmeldprocedures, ingangen, camera's, systeemberichten en opslagprocessen.

5. Klik op Zoeken. De zoekresultaten worden in het onderste gedeelte van het 
dialoogvenster in een lijst weergegeven. De gebeurtenissen kunnen indien nodig 
gesorteerd worden. Een aanpassing van de kolombreedte is mogelijk. Maximaal 
1000 items worden weergegeven.

6. Klik op Afdrukken om het dagboek af te drukken.
Opmerking: om de zoekresultaten op te slaan, selecteert u in het afdrukdialoogvenster 
als printernaam Fax en activeert u Naar bestand. Bevestig de invoer door op OK te 
klikken. Het bestand wordt opgeslagen in de map C:\Program Files\Bosch Recording 
Station. Het kan met het programma Windows Picture and Fax Viewer geopend worden.

De lijst sorteren
De items worden met Categorie, Type, Datum en Melding weergegeven. U kunt ook op deze 
criteria sorteren.
Klik met de linkermuisknop op een veld van de titelbalk, bijv. Categorie. Rechts van het veld 
verschijnt een pijl.

Een pijl in een veld van de titelbalk geeft aan dat de items op dit criterium gesorteerd werden. 
De richting van de pijl - omhoog of omlaag - geeft aan of de kolom oplopend of aflopend 
gesorteerd is. U schakelt tussen op- en aflopende sortering door opnieuw met de muis te 
klikken.

De volgorde van de kolommen wijzigen
Sleep een veld van de titelbalk met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste plaats in de 
titelbalk. Na het loslaten van de muisknop wordt het geselecteerde veld op deze plaats 
ingevoegd.

De kolombreedte aanpassen
Klik op de scheidingslijn tussen de kolommen tot er een kruisje met pijlpunten naar rechts en 
links verschijnt. Verschuif dit kruisje met ingedrukte linkermuisknop naar rechts of links. De 
kolombreedte verandert.

3.5 Cameraronde starten/afsluiten

In de interface >  of  > 
Tijdens de cameraronde worden alle in het beeldbereik geselecteerde camera's achter elkaar 
weergegeven. De weergave vindt in de 1-beeldmodus plaats.

De kolom is oplopend gesorteerd.
Opmerking: alleen bij oplopende sortering van de kolom Datum worden de meest 
recente gebeurtenissen helemaal boven in de lijst weergegeven.

De kolom is aflopend gesorteerd.

Het verschuiven naar links of rechts verandert de 
kolombreedte.
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1. Klik op het pictogram  in de weergavelijst om de cameraronde te starten.
2. Voer onder Tijdsinterval in seconden de tijd in waarna van één camera naar de volgende 

geschakeld wordt.
3. Klik op OK. De cameraronde wordt gestart.

4. Om de cameraronde af te sluiten, klikt u opnieuw op het pictogram .

3.6 Afmelden/andere gebruiker

In de interface >  of  > menu Systeem > Afmelden/Andere 
gebruiker
1. Selecteer het menu Systeem > Afmelden/Andere gebruiker.
2. Voer de naam en het wachtwoord van de nieuwe gebruiker in.
3. Klik op OK.

3.7 Gebeurtenissenlijst filteren

In de interface >  > Pictogram 
In het gebeurtenissenveld staan de 100 meest recente gebeurtenissen in een 
gebeurtenissenlijst vermeld. De lijst bevat gebeurtenissen die sinds de laatste aanmelding 
binnengekomen zijn.
Om alleen bepaalde gebeurtenissen te laten weergeven kan de gebeurtenissenlijst aan de 
hand van deze criteria gefilterd worden.

1. Klik op het pictogram  onder het beeldbereik. Er wordt een dialoogvenster geopend.
2. Selecteer de criteria.
3. Klik op OK.

De lijst sorteren
De items worden met Categorie, Type, Datum en Melding weergegeven. U kunt ook op deze 
criteria sorteren.
Klik met de linkermuisknop op een veld van de titelbalk, bijv. Categorie. Rechts van het veld 
verschijnt een pijl.

Een pijl in een veld van de titelbalk geeft aan dat de items op dit criterium gesorteerd werden. 
De richting van de pijl - omhoog of omlaag - geeft aan of de kolom oplopend of aflopend 
gesorteerd is. U schakelt tussen op- en aflopende sortering door opnieuw met de muis te 
klikken.
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De volgorde van de kolommen wijzigen
Sleep een veld van de titelbalk met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste plaats in de 
titelbalk. Na het loslaten van de muisknop wordt het geselecteerde veld op deze plaats 
ingevoegd.

De kolombreedte aanpassen
Klik op de scheidingslijn tussen de kolommen tot er een kruisje met pijlpunten naar rechts en 
links verschijnt. Verschuif dit kruisje met ingedrukte linkermuisknop naar rechts of links. De 
kolombreedte verandert.

De kolom is oplopend gesorteerd.
Opmerking: alleen bij oplopende sortering van de kolom Datum worden de meest 
recente gebeurtenissen helemaal boven in de lijst weergegeven.

De kolom is aflopend gesorteerd.

Het verschuiven naar links of rechts verandert de kolombreedte.
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3.8 Domecamera's en pan/tilt-camera's zoomen/besturen

In de interface > 
Het zoomen en besturen kan zowel in het besturings- en statusveld als direct in het 
beeldvenster plaatsvinden.

Besturen/zoomen in het besturings- en statusveld
1. Selecteer het beeldvenster van de camera waarmee u wilt zoomen of die u wilt besturen. 

Het beeldvenster heeft een gele rand.

2. Klik in het besturings- en statusveld op het tabblad . Het besturingsveld van de 
domecamera's en draai-/kantelcamera's wordt weergegeven.

3. Klik op de desbetreffende besturingselementen om de camera's te zoomen, draaien enz.

 

Draaien van de camera naar links/rechts.

 
Draaien van de camera naar beneden/boven.

Draait de camera in alle richtingen. Beweeg daarvoor de 
muisaanwijzer op het pictogram en sleep dit met ingedrukte 
linkermuisknop in de richting waarin de camera gedraaid moet 
worden.

 

Beeldhoek verkleinen (tele) / beeldhoek vergroten (groothoek)

 

Focus veraf/focus dichtbij (scherpstellen)

 

Diafragma dicht/diafragma open

Instellen van de pan-, tilt- en zoomsnelheid.

(links)

Ingestelde cameraposities kunnen opgeroepen worden. Klik daartoe 
op de pijl omlaag en maak een keuze.

(rechts)

Opgeslagen cameraopdrachten kunnen opgeroepen worden. Klik 
daartoe op de pijl omlaag en maak een keuze.
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Besturen/zoomen in het beeldvenster
1. Plaats de muisaanwijzer in het beeldvenster van een dome- of pan/tilt-camera. De vorm 

van de muisaanwijzer verandert daarbij.

2. Klik met de rechtermuisknop op het beeldvenster om de volgende opdracht op te roepen:
– Focus dichtbij/veraf
– Diafragma dicht/open
– Opgeslagen posities oproepen
– Opgeslagen macro's oproepen

Opmerking:
De digitale zoomfunctie is niet voor dome- en pan/tilt-camera's beschikbaar.

3.9 Zoeken naar datum en tijd

In de interface > 
De opgeslagen beelden kunnen op datum en tijd worden doorzocht.

Ga als volgt te werk:
1. Selecteer met de muisaanwijzer de datums- en tijdelementen die u wilt wijzigen en voer 

de gegevens in.
2. Druk op Enter.

De beelden worden in het beeldbereik weergegeven.

3.10 Zoeken naar gebeurtenissen

In de interface >  > 
Met de pijltoetsen springt u naar de volgende of de vorige opgeslagen gebeurtenis van de 
weergegeven camera's.

Ga als volgt te werk:
1. Klik naast het keuzeveld op de pijl omlaag en selecteer de gebeurtenis. De 

gebeurtenissen Alarm, Beweging, Video Loss, Tijdregistratie en Beveiligd kunnen worden 
geselecteerd.

Met de pijltjestoetsen draait u de camera in de desbetreffende richting. Houd 
daartoe de linkermuisknop ingedrukt.

Draaien naar links/rechts.
enz.
Opmerking: hoe dichter u bij de beeldrand klikt, des te sneller 
draait of kantelt de camera.

Beeldhoek vergroten (groothoek)/beeldhoek verkleinen (tele)
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2. Klik op de pijl  als u naar de vorige gebeurtenis wilt springen.
of

Klik op de pijl  als u naar de volgende gebeurtenis wilt springen.

De beelden worden in het beeldbereik weergegeven.

Opmerking:
Bij de gebeurtenissen Alarm, Video loss, Tijdregistratie en Beveiligd springt het systeem naar 
de volgende of vorige gebeurtenis. Bij de gebeurtenis Beweging springt het systeem naar het 
volgende of vorige beeld met bewegingsinformatie.

3.11 Zoeken naar beweging

In de interface >  > menu Geselecteerd beeldvenster > Zoeken naar beweging
Het beeld in het geselecteerde beeldvenster kan op beweging onderzocht worden. Het zoeken 
naar beweging is alleen bij lokaal aangesloten camera's mogelijk en niet bij IP-camera's.
1. Selecteer het beeldvenster van de camera waarvan u de beelden op beweging wilt 

controleren. Het beeldvenster heeft een gele rand.
2. Markeer met de positie-aanduiding de periode op de tijdbalk.
3. Selecteer het menu Geselecteerd beeldvenster > Zoeken naar beweging of klik op het 

pictogram  onder het beeldbereik.
4. In de velden van en tot wordt voor de begin- en eindtijd en de datum de huidige waarde 

van de positie-aanduiding van de tijdbalk overgenomen. Wilt u de periode aanpassen, klik 
dan naast de velden van en tot op de pijl omlaag en selecteer de datum en tijd.

5. Selecteer Raster weergeven. Een raster wordt over het beeld geplaatst. Elke cel van het 
raster kan voor het zoeken geselecteerd worden.

6. Kies de cellen die op beweging onderzocht moet worden. Door te klikken met de 
linkermuisknop of een selectie te maken met ingedrukte linkermuisknop selecteert u de 
cellen.

Geselecteerde vlakken:
– Klikken met de linkermuisknop
of
– Selecteren van een vlak met ingedrukte linkermuisknop
Bij de muisaanwijzer verschijnt een plusteken dat weergeeft 
dat het bereik geselecteerd is en bij het zoeken geanalyseerd 
wordt.
Opmerking: vlakken die zijn geselecteerd voor de zoekactie, 
zijn gearceerd.



Bosch Recording Station  Bediening | nl 41

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Bedieningshandleiding - | V1 | 2010.08

7. Klik op OK. De zoekresultaten worden in het tijdbalkbereik in een lijst weergegeven.

3.12 Zoeken naar aanvullende gegevens

In de interface >  > menu Opnname > Aanvullende gegevens van de 
weergegeven camera's zoeken 
of 

In de interface >  > menu Opname > Aanvullende gegevens van alle camera's 
zoeken
Hier kunt u aanvullende gegevens zoeken voor de in het beeldbereik weergegeven camera's of 
alle aangesloten camera's.
Zoeken naar aanvullende gegevens:
1. Markeer met de positie-aanduiding de periode op de tijdbalk.
2. Selecteer het menu Registratie > Aanvullende gegevens van de weergegeven camera's 

zoeken, Registratie > Aanvullende gegevens van alle camera's zoeken of klik op het 

pictogram  onder het beeldbereik.
3. In de velden van en tot wordt voor de begin- en eindtijd en de datum de huidige waarde 

van de positie-aanduiding van de tijdbalk overgenomen. Wilt u de periode aanpassen, klik 
dan naast de velden van en tot op de pijl omlaag en selecteer de datum en tijd.

4. Selecteer de criteria waarop u wilt zoeken.
5. Klik op OK. De zoekresultaten worden in een lijst weergegeven.

Opmerking:
Aangesloten geldautomaten en leeseenheden verzenden vooraf vastgelegde gegevens via een 
RS 232-poort naar Bosch Recording Station. Daarbij kunnen bovendien vrij gedefinieerde 
gegevens via virtuele melders worden geconfigureerd.
Opgeslagen toegangsgegevens zijn:
– Gegevens van de geldautomaat (afhankelijk van het protocol van de geldautomaat)

– Bankcodenummer
– Bedrag
– Datum/tijd
– Transactienummer
– Rekeningnummer (of creditcardnummer)

Niet-geselecteerde vlakken:
– Klikken met de rechtermuisknop
of
– Selecteren van een vlak met ingedrukte rechtermuisknop
Bij de muisaanwijzer verschijnt een minteken dat weergeeft 
dat het bereik niet geselecteerd is en bij het zoeken niet 
geanalyseerd wordt.
Opmerking: vlakken die niet worden doorzocht, worden 
zonder arcering weergegeven.
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– Gegevens van de leeseenheid
– Bankcodenummer
– Rekeningnummer (of creditcardnummer)

– Gegevens van een POS-server/een ATM/POS-bridge
De afzonderlijke gegevensvelden van de gegevensstroom kunnen als aanvullende 
gegevens worden opgeslagen, bijv. datum, tijd, apparaatnummer.

– Vrij definieerbare gegevens
Het vastleggen vindt in de configuratie plaats.

3.13 Authenticatie van beelden van meerdere camera's

In de interface >  > menu Opname > Authenticatie
De opgenomen beelden kunnen op veranderingen worden gecontroleerd. De controle vindt 
plaats bij de beelden van de camera's die in het beeldbereik worden weergegeven.
1. Markeer met de positie-aanduiding de periode op de tijdbalk.
2. Selecteer het menu Registratie > Authenticatie.
3. In de velden van en tot wordt voor de begin- en eindtijd en de datum de huidige waarde 

van de positie-aanduiding van de tijdbalk overgenomen. Wilt u de periode aanpassen, klik 
dan naast de velden van en tot op de pijl omlaag en selecteer de datum en tijd.

4. Klik op Starten om de authenticatie te starten.

3.14 Authenticatie van één afzonderlijk beeld

In de interface >  > menu Geselecteerd beeldvenster > Authenticatie
Het beeld van het geselecteerde beeldvenster wordt gecontroleerd op aangebrachte 
wijzigingen. Alleen het weergegeven beeld wordt gecontroleerd.
1. Selecteer het beeldvenster van de camera waarvan u het beeld wilt controleren.
2. Klik op het menu Geselecteerd beeldvenster > Verifiëren. Een melding geeft aan of het 

beeld gewijzigd werd of niet.

3.15 Opslaan van bestanden

In de interface >  > Pictogram 
Slaat video- en audiogegevens op een cd/dvd-station, een netwerkstation of een USB-station 
op. De gegevens worden opgeslagen in Bosch Recording Station-formaat of in ASF-formaat. 
Bij het opslaan van gegevens in Bosch Recording Station-formaat kan ook de Bosch Export 
Viewer worden opgeslagen. Voor de installatie van de Bosch Export Viewer zijn 
beheerdersrechten vereist. Voor het afspelen zijn gebruikersrechten voldoende. De Bosch 
Export Viewer kan op alle Windows XP- en Windows 7-systemen worden uitgevoerd.
Opgeslagen bestanden in het ASF-formaat kunnen met standaardsoftware, zoals bijv. 
Windows Media Player, afgespeeld worden.
Afzonderlijke zoekresultaten of geselecteerde perioden kunnen worden opgeslagen.

Opmerking:
De opgeslagen beelden bevatten de tijd uit de tijdzone waarin de beelden zijn opgenomen.
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Gegevens van een periode opslaan
De video- en audiogegevens van de weergegeven camera's kunnen voor een in de tijdbalk 
geselecteerde periode opgeslagen worden.
1. Markeer met de positie-aanduiding de periode op de tijdbalk (zie 

Paragraaf 2.8.2 Cameralijst met tijdbalk).

2. Klik op het pictogram . Het dialoogvenster voor het opslaan wordt geopend.
3. Selecteer onder Gegevensdrager het medium waarop u wilt opslaan.
4. Leg Format en eventueel Kwaliteit van de opgeslagen bestanden vast.
5. In de velden van en tot wordt voor de begin- en eindtijd en de datum de huidige waarde 

van de positie-aanduiding van de tijdbalk overgenomen. Wilt u de periode aanpassen, klik 
dan naast de velden van en tot op de pijl omlaag en selecteer de datum en tijd.

6. Klik op OK. De bestanden worden opgeslagen.

Gegevens van afzonderlijke zoekacties opslaan
De gegevens van afzonderlijke zoekacties kunnen worden opgeslagen. Wanneer u de gegevens 
van verschillende zoekacties wilt opslaan, dient u deze procedure te herhalen.
1. Selecteer met de linkermuisknop een item in het zoekresultaat.

2. Klik op het pictogram . Het dialoogvenster voor het opslaan wordt geopend.
3. Selecteer onder Gegevensdrager het medium waarop u wilt opslaan.
4. Leg Format en eventueel Kwaliteit van de opgeslagen bestanden vast.
5. In de velden van en tot wordt voor de begin- en eindtijd en de datum van het 

geselecteerde item overgenomen. In deze tijd is de vooralarm- en nalooptijd van de 
gebeurtenis inbegrepen. Wilt u de periode aanpassen, klik dan naast de velden van en tot 
op de pijl omlaag en selecteer de datum en tijd.

6. Klik op OK. De bestanden worden opgeslagen.

3.16 Opgeslagen bestanden weergeven

In de interface >  > Opname > Opslaan weergeven
Opgeslagen audio- en videobestanden kunnen worden getoond om de opgeslagen beelden 
ervan weer te geven.
1. Selecteer het menu Registratie > Opslaan weergeven.
2. Selecteer het station waarop de opgeslagen bestanden zich bevinden. In de daaronder 

staande keuzelijst worden de bestanden weergegeven.
3. Klik in de keuzelijst op het bestand waarvan u de beelden wilt bekijken.
4. Klik op OK.

In de apparatenlijst wordt een extra tabblad  ingevoegd en de namen van de 
camera's waarvan beelden zijn opgeslagen worden getoond.

5. Een dubbelklik op het camerapictogram geeft het beeld in het geselecteerde venster van 
het beeldbereik weer. Door middel van slepen en neerzetten kan het beeld ook in elk 
willekeurig venster weergegeven worden. Als aan verschillende camera's een extern 
station is toegewezen, dient u eerst te dubbelklikken op het externe station. Dan pas 
worden de camera's in een lijst weergegeven en kunnen ze door middel van 
dubbelklikken geselecteerd worden.
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Opmerking:
– Op de tijdbalk wordt de tijd weergegeven in de tijdzone die is ingesteld voor het systeem 

en waarin de gegevens zijn geïmporteerd.
– Selecteer het menu Registratie > Opslaan verbergen om opgeslagen bestanden niet 

meer weer te geven.

3.17 Registratie beveiligen

In de interface >  > menu Opname > Opname beveiligen
Met deze functie kunt u video- en audiogegevens van de weergegeven camera's tegen 
automatisch overschrijven beveiligen.
1. Markeer met de positie-aanduiding de periode op de tijdbalk (zie 

Paragraaf 2.8.2 Cameralijst met tijdbalk).
2. Selecteer het menu Registratie > Registratie beveiligen.
3. In de velden van en tot wordt voor de datum de huidige waarde van de positie-

aanduiding van de tijdbalk overgenomen. Wilt u de periode aanpassen, klik dan naast de 
velden van en tot op de pijl omlaag en selecteer de datum.
Opmerking: de gegevens kunnen gedurende één dag of een periode van een aantal dagen 
naar keuze worden beveiligd. De beveiliging van de gegevens begint elke dag om 00:00 
uur en eindigt om 24:00 uur.

4. Klik op Starten. De beschermde gegevens worden op de tijdbalk met een arcering 
weergegeven.

3.18 Opname: beveiliging opheffen

In de interface >  > menu Opname > Opname: beveiliging opheffen
Metdeze functie heft de u beveiliging tegen overschrijven op van de audio- en videogegevens 
voor de getoonde camera.
De beveiligde gegevens worden op de tijdbalk met een arcering weergegeven.
1. Markeer met de positie-aanduiding de periode op de tijdbalk (zie 

Paragraaf 2.8.2 Cameralijst met tijdbalk).
2. Selecteer het menu Registratie > Opname: beveiliging opheffen.
3. In de velden van en tot wordt voor de datum de huidige waarde van de positie-

aanduiding van de tijdbalk overgenomen. Wilt u de periode aanpassen, klik dan naast de 
velden van en tot op de pijl omlaag en selecteer de datum.
Opmerking: De beveiliging van de gegevens kan voor één dag of een periode van een 
aantal dagen naar keuze worden opgeheven. De opheffing van de beveiliging van de 
gegevens begint elke dag om 00:00 uur en eindigt om 24:00 uur.

4. Klik op Starten. De arcering op de tijdbalk wordt verwijderd.

3.19 Registratie wissen
Menu Registratie > Registratie wissen
Met deze functie kunt u beelden van de weergegeven camera's wissen. 
1. Markeer met de positie-aanduiding de periode op de tijdbalk (zie 

Paragraaf 2.8.2 Cameralijst met tijdbalk).
2. Selecteer het menu Registratie > Registratie wissen.
3. Selecteer de periode:
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4. In de velden van en tot wordt voor de datum de huidige waarde van de positie-
aanduiding van de tijdbalk overgenomen. Wilt u de periode aanpassen, klik dan naast de 
velden van en tot op de pijl omlaag en selecteer de datum.
Opmerking: de beelden van één dag of een periode van een aantal dagen naar keuze 
worden gewist. Het wissen van de beelden begint elke dag om 00:00 uur en eindigt om 
24:00 uur.

5. Klik op Starten.

Beelden in de periode wissen Alleen de beelden van deze periode worden gewist. 

Even oude en oudere beelden 
wissen

Alle beelden die ouder dan de eindtijd zijn, worden gewist.
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4 Het pictogrammenoverzicht
In de live- en weergavemodus worden de volgende pictogrammen getoond:

Netwerk-domecamera: live-beelden worden alleen weergegeven (niet opgeslagen)

Netwerk-domecamera: slechte beeldkwaliteit (te licht, te donker, met veel ruis), 
vergelijking met referentiebeeld mislukt
Netwerk-domecamera: live-beelden worden weergegeven en opgeslagen

Netwerk-domecamera: geen camerasignaal van de domecamera op de 
netwerkmodule
Netwerkcamera: verbinding bestaat

Netwerkcamera: slechte beeldkwaliteit (te licht, te donker, met veel ruis), 
vergelijking met referentiebeeld mislukt

Netwerkcamera neemt op

Netwerkcamera: geen camerasignaal aanwezig

Extern netwerkstationDiBos 8: verbinding tot stand gebracht

Extern netwerkstation DiBos 8: verbinding wordt tot stand gebracht/verbinding kan 
niet tot stand gebracht worden
Extern netwerkstation DiBos 8: verbinding is verbroken

Extern netwerkstationDiBos 7: verbinding tot stand gebracht

Extern netwerkstation DiBos 7: verbinding wordt tot stand gebracht/verbinding kan 
niet tot stand gebracht worden
Extern netwerkstation DiBos 7: verbinding is verbroken

Extern RAS-station DiBos 8: verbinding tot stand gebracht

Extern RAS-station DiBos 8: verbinding wordt tot stand gebracht/verbinding kan 
niet tot stand gebracht worden

Extern RAS-station DiBos 8: verbinding is verbroken

Extern RAS-station DiBos 7: verbinding tot stand gebracht

Extern RAS-station DiBos 7: verbinding wordt tot stand gebracht/verbinding kan 
niet tot stand gebracht worden

Extern RAS-station DiBos 7: verbinding is verbroken
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