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1 Innledning
Konfigurasjonsverktøyet er et program som gjør at installeringen og konfigurasjonen av en 
enhet går raskere og enklere. Konfigurasjonsverktøyet kjøres på en PC som er koblet til Divar-
enheten via en Ethernet-nettverkstilkobling.
Selv om alle innstillingene også kan konfigureres med visningsmenyen på skjermen til Divar-
enheten, er konfigurasjonsverktøyet et svært brukervennlig alternativ. Det tillater også 
konfigurasjonsinnstillinger som skal lagres på PC-harddisken. Disse kan gjenopprettes senere 
og brukes for å konfigurere andre enheter.

1.1 Komme i gang
Hvis du vil bruke konfigurasjonsverktøyet for å endre innstillingene, kan du koble enheten til 
en PC via en nettverkstilkobling. Konfigurasjonsverktøyet må installeres på PCen.

1.1.1 Systemkrav
Operativsystem: en PC som kjører Windows XP eller Windows Vista.
De anbefaltePC-kravene for konfigurasjonsverktøyet er:
– Prosessor: Intel Pentium 4 eller tilsvarende
– RAM-minne: 512 MB
– Ledig plass på harddisken: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 6200 eller høyere
– Nettverksgrensesnitt: 10/100-BaseT

1.1.2 Installere konfigurasjonsverktøyet
Konfigurasjonsverktøyet kan installeres på PCen når programmet Kontrollsenter er installert. 
Slik installerer du separat:
1. Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen på PCen.

– Installasjonsprogrammet starter automatisk.
2. Hvis installasjonen ikke starter automatisk, må du finne Setup.exe-filen på CDen og 

dobbeltklikke på den.
3. Følg instruksjonene på skjermen, og velg Installer konfigurasjonsverktøy for å fullføre 

installasjonen.

1.1.3 Starte konfigurasjonsverktøyet

Nettverkstilkobling
Hvis du ønsker å starte konfigurasjonsverktøyet uten å bruke Control Center, dobbeltklikker 
du på konfigurasjonsverktøyikonet i skrivebordsvinduet for å starte programmet. Velg 
eventuelt programmet Divar-konfigurasjonsverktøy med Start-knappen på oppgavelinjen og 
menyelementet Programmer. Følg pålogggingsprosedyren.
Hvis du ønsker å starte konfigurasjonsverktøyet via Control Center, klikker du på Konfig-
knappen i Control Center-vinduet. Dette viser en påloggingsdialogboks for 
konfigurasjonsverktøyet CT med alle kjente Divar-enheter.

Offline-konfigurasjon
Hvis du ønsker å logge på med en offline-konfigurasjon, velger du Divar-versjon, modell, 
videostandard og kameraene som er tilkoblet.
Det er mulig å klargjøre et sett med innstillinger for en hvilken som helst type Divar, lagre dem 
i en fil og laste opp innstillingene i filen til en kompatibel Divar. 
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1.1.4 kompatibilitet

Konfigurasjonsfiler
Ta følgende med i betraktningen ved bruk av konfigurasjonsinnstillingsfiler:
– Innstillingsfiler er ikke utbyttbare mellom CT-programvareversjoner. For eksempel kan 

ikke en CT 1.0 innstillingsfil importeres inn i en CT-versjon 2.5.
– En hver versjon av CT kan bare kobles til Divar-enheter med samme firmware-versjon. For 

eksempel kan CT 2.5 bare kobles til Divar-enheter med firmware-versjon 2.5.
– Innstillingsfiler er ikke utbyttbare mellom Divar-versjoner. For eksempel kan ikke en 

innstillingsfil fra CT 3.0 for en Divar DHR-751 importeres inn i en CT 3.0 for bruk med en 
Divar DNR-730
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2 Bruk

2.1 Pålogging
Når konfigurasjonsverktøyet startes via et nettverk, vises vinduet Pålogging. (Klikk på Avbryt 
for å avbryte påloggingen og avslutte programmet.)

Illustrasjon 2.1 Logg på vindu via et nettverk

Når konfigurasjonsverktøyet startes for første gang, er Divar-listen tom. En Divar-enhet må 
først legges til i listen. Hvis du vil legge til en Divar-enhet i listen eller endre en Divar-
oppføring, klikker du på Rediger >>.

Slik endrer du Divar-listen
Vinduet Rediger Divar-liste gjør det mulig å legge til eller slette Divar-enheter fra listen.

Illustrasjon 2.2 Påloggingsvinduet viser Rediger Divar-listen

Slik finner du alle aktiverte Divar-enheter automatisk i nettverket:
1. Klikk på Finn.

– Hvis du vil finne en Divar-enhet, må Søk være aktivert på den Divar-enheten.
2. Velg en Divar-enhet, og klikk på OK for å legge til den valgte Divar-enheten i listen.
Slik legger du til en Divar-enhet i listen manuelt:
1. Klikk på Legg til.
2. Angi IP-adressen eller DNS-navnet til den nye Divar-enheten.

– IP-adressen som skal fylles ut, er definert i menyen Konfigurasjon/nettverk for selve 
Divar-enheten.
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3. Angi et navn i boksen Navn, eller hent det fra Divar-enheten ved å merke av i boksen Hent 
fra Divar.

4. Klikk på Legg til.
Slik sletter du en Divar-enhet fra listen:
1. I listen velger du Divar-enheten som skal slettes.
2. Klikk på Slett.

– Den valgte Divar-enheten fjernes fra listen.

Pålogging
Når konfigurasjonsverktøyet starter, vises vinduet Pålogging. (Klikk på Avbryt for å avbryte 
påloggingen og avslutte programmet.)

Illustrasjon 2.3 Påloggingsvinduet viser Velg Divar-listen

Slik kontrollerer du en bestemt Divar-enhet:
1. Velg ved å dobbeltklikke eller velge den.
2. Angi brukernavn og passord.

– Brukernavnet og passordet som skal fylles ut, er angitt i tilgangsmenyen 
Konfigurasjon/nettverk på Divar-enheten. Ta kontakt med administratoren for å få 
tilgang til enheten hvis påloggingen blir avvist.

– Hvis du vil at systemet skal huske navn og passord til etterfølgende brukere av 
konfigurasjonsverktøyet, merker du av i boksen Lagre påloggingsinformasjon.

3. Klikk på Rediger... eller Logg på.

Maks. antall brukere
Hvis maks. antall brukere (åtte) er overskredet, vises et vindu.
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2.2 Introduksjon av hovedvinduet
Vinduet Konfigurasjonsverktøy er inndelt i 3 ruter. Knappene i venstre rute er alltid 
tilgjengelige. Hvis du klikker på én av disse knappene, endres innholdet i ruten i midten. 
Knappene i øverste rute er kontrollknapper som gir direkte tilgang til forskjellige oppgaver.

Illustrasjon 2.4 Konfigurasjonsverktøy – Innstillinger-vindu

2.2.1 Oversikt-knapp

Klikk på knappen Oversikt  for å få generell informasjon om Divar-enheten som er 
tilkoblet.

2.2.2 Loggbok-knapp

Klikk på Loggbok  for å vise en liste over hendelsene i ruten i midten. Denne listen kan 
filtreres til å vise bare bestemte hendelser.
– Fyll ut dato-/klokkeslettverdier for å begrense perioden for visning av hendelser.
– Fjern merket for hendelsestyper som skal filtreres (vises ikke).
Den siste hendelsen vises først.

2.2.3 Innstillinger-knapp

Klikk på Innstillinger  for å vise menyen for konfigurering av Divar-enheten. 
Menytrestrukturen og den valgte undermenyen vises i ruten i midten.
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2.2.4 Service-knapp

Klikk på Service  for å få en liste over diagnosemeldinger.
– Klikk på Start enhet på nytt... for å starte enheten på nytt. Forbindelsen til enheten fra 

konfigurasjonsverktøyet vil gå tapt.
– Klikk på Standardinnstillinger... for å tilbakestille enheten til standardinnstillingene fra 

fabrikken. Se Kapittel 7 i håndboken for installering og drift for en liste over 
standardverdier.

– Klikk på Fremtving avlogging av alle brukere... for å logge av alle brukere bortsett fra deg 
selv.

2.2.5 Hjelp-knapp

Klikk på Hjelp  når som helst for å få hjelp. Det vises et dialogboks for hjelp.

2.2.6 Avloggingsknapp
For å gå tilbake til programmet Control Center eller logge på en annen enhet, klikk på 

Avlogging .

2.2.7 Indikator for nettverkstilkobling

Indikerer om det er tilkobling til  nettverket eller ikke.
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2.3 Bruke kontrollknappene
Øverste rute i hovedvinduet har flere knapper som gjør at du raskt kan utføre vanlige 
oppgaver:

Importer/Eksporter
Alle opptaksinnstillingene som angis i konfigurasjonsverktøyet, kan lagres i en fil som lagres 
på PC-harddisken. Ved arbeid med flere opptakere skal innstillingene for den enkelte 
opptaker lagres til en separat fil med et unikt navn. Innstillingene i disse filene kan lastes 
tilbake til konfigurasjonsverktøyet, enten fullstendig eller i undergrupper. Selv om disse filene 
lagres som tekstfiler og kan vises med en tekstvisningsprogram, må du ikke endre eller 
redigere dem, fordi det vil gjøre dem ubrukelige.

Importer

1. Klikk på Importer  for å åpne en innstillingsfil.
2. I dialogboksen velger du plasseringen av og navnet på filen du vil åpne.
3. Velg hvilke innstillingsgrupper du vil laste inn, og klikk på OK.
4. De valgte innstillingene lastes ned til enheten umiddelbart.

Eksporter

1. Klikk på Eksporter  for å lagre de gjeldende innstillingene i en PC-fil.
2. I dialogboksen velger du plassering og angir et navn på filen du vil lagre.
3. Velg hvilke innstillingsgrupper du vil lagre, og klikk på OK for å lagre innstillingene.

Skriv ut
Hvordan skrive ut det fullstendige innholdet på siden eller listen til en fil når oversikts- eller 
servicesiden er aktiv:

1. Klikk på Skriv ut  for å skrive ut de gjeldende innstillingene.
2. Klikk på OK for å skrive ut.

Lagre

Klikk på Lagre  for å lagre det fullstendige innholdet på siden eller listen når oversikts- 
eller servicesiden er aktiv.

Finjustere innstillinger
Når du velger Importer, Eksporter eller Last ned, gir et dialogboks deg muligheten til å velge 
tre grupper med innstillinger. Velg Alle innstillinger, Alle innstillinger bortsett fra eller Bare 
for å avgjøre hvordan listen settes sammen.

Angre/Gjenta

Klikk på  for å angre eller  for å gjenta den siste handlingen. Opptil 100 handlinger kan 
angres.

Standardinnstillinger

Klikk på knappen Standardinnstillinger  for å sette alle innstillingene på den aktive siden 
tilbake til standardverdiene. Se Kapittel 7 i håndboken for installering og drift for en liste over 
standardverdier.

Oppdater

Klikk på Oppdater  for å oppdatere innholdet for bare den gjeldende siden.
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3 Konfigurasjon
Bruke menytreet

Etter å ha klikket på Innstillinger , vises menytreet til venstre for ruten i midten. Bruk 
dette treet for å navigere gjennom menysystemet.
– Klikk på + for å utvide grenen i treet.
– Klikk på – for å skjule den.
– Klikk på en oppføring for å vise parameterne for den grenen.
– Velg eller angi parameterverdiene.
– Disse verdiene oppdateres umiddelbart i enheten.

Følgende avsnitt gir detaljer om elementene i menytreet.

3.1 Internasjonal

3.1.1 Språk
– Velg Språk fra rullegardinlisten.
– Velg ønsket Temperaturenhet.

3.1.2 Klokkeslett/dato
– Velg en Tidssone fra listen (sommertid justeres tilsvarende).
– Velg enten 12-timers eller 24-timers som Tidsformat.
– Fyll ut gjeldende Klokkeslett. (Se Merk nedenfor.)
– Velg et Datoformat som viser enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) først.
– Angi gjeldende Dato.
– Sett Sommertid til Automatisk for å aktivere den. Sett til Manuell og fyll ut dagen, 

måneden og klokkeslettet for både Start- og Slutttidspunkt, og Forskyvning hvis den er 
forskjellig fra informasjonen som tilhører din tidssone.

Merk:
Hvis man synkroniserer manuelt og det gjeldende klokkeslettet tilbakestilles mer enn 
10 minutter, slettes alt videoinnholdet på harddisken (det vises en melding). Ved 
tilbakestilling under 10 minutter, fortsetter opptaket, men tidsstemplene som lagres med 
videobildene manipuleres.

Tidsstemplene er trinnvise med 1/90000. del av et sekund for hvert bilde til DVR700-
klokkeslettet har nådd tidsstempelverdien for det videobildet som sist ble lagret (fra før 
klokkeslettet ble stilt tilbake). På grunn av dette kan videostreamen fremdeles spilles av i 
sekvens.
Hvis gjeldende klokkeslett/dato stilles frem, stilles klokken frem til den angitte verdien uten at 
det får andre følger.
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3.1.3 Tidsserver
– Bruk tidsserveren-funksjonen synkroniserer klokkeslettet på enheten med klokkeslettet 

på en nettverkstidsserver eller en annen Divar-enhet. Fyll ut IP-adressen for 
nettverkstidsserveren. Hvis det ikke finnes en tidsserver på samme subnett, søker 
enheten etter en egnet tidsserver utenfor eget nettverk. Kontroller at Divar-gatewayen er 
konfigurert riktig for å finne tidsserveren. Kontroller at ingen brannmurer blokkerer NTP-
trafikken via port 123.

– Klikk på Synkroniser for å starte tidssynkronisering.
Automatisk tidssynkronisering (én gang hver 4. dag) kan bare endre klokken med maks. 10 
minutter (se Merk under avsnitt 4.1.2 Klokkeslett/dato).

3.2 Video og Lyd
Bruk denne menyen for å konfigurere video- og lydinngangene. Husk at for hybride enheter 
med 8 analoge inngangskanaler, nummereres IP-kameraene fra 9 til 16. For 16-kanalers 
hybride enheter nummereres IP-kameraene fra 17 til 32. For den digitale nettverksopptakeren 
som ikke har analoge innganger, begynner IP-kameranummereringen på 1.

3.3 Tidsplan

3.3.1 Stille inn de dynamiske egenskapene
Innstillingene i menyen Tidsplan gjør det mulig å utnytte den kraftige funksjonaliteten til 
enheten. Ved å bruke litt tid på å planlegge, og konfigurere de tilgjengelige profilene, brukes 
ressursene effektivt samtidig som de fleste arbeidssituasjoner dekkes effektivt.
Profilene planlegges i en ukekalender der opptaks- og hendelsesatferden for en bestemt dato 
eller et bestemt klokkeslett endres (for eksempel helger eller netter).
De seks profilene som er definert i Opptak-menyen, vises her.

3.3.2 Tidsplan

Konfigurasjon
– Profilbruken er definert i en kalender som dekker én uke. Denne kalenderen gjentas 

deretter for etterfølgende uker.
– En profil angis i intervaller på 15 minutter for hver dag i uken.
– Programmer bevegelige helligdager for å endre profilene for spesielle dager og 

høytidsdager.

1. Velg et profilnummer. Den valgte profilen er merket.
2. Klikk på Rediger valgte profilnavn for å redigere navnet på den valgte profilen.
3. Flytt ned til tidsplanen. Bruk piltastene og Enter-tasten eller musen for å tegne et aktivt 

område.
4. Når prosessen er utført, velger du Lagre for å aktivere den oppdaterte tidsplanen.

3.3.3 Bevegelige helligdager
– Det kan angis opptil 32 bevegelige helligdager som overstyrer tidsplanen.
– Velg Legg til for å legge til en bevegelig helligdag. Angi Dato, Klokkeslett, Varighet og 

Profil.
– Hvis du vil redigere et unntak, velger du dette og klikker deretter på Endre....
– Hvis du vil fjerne et unntak, velger du dette og klikker på Fjern.
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3.4 Opptak
Bruk Opptak-menyen for å konfigurere opptaksoppsettet for hver av de seks profilene.

Merk:
Lyd-/videoinnstillingene i en profil gjelder også for streamen som brukes for ekstern 
sanntidsvisning.

Opptaksmønsteret for hver av de seks profilene er spesifisert i de tre undermenyene og også 
for hver enkelt kanal.
1. Velg en profil.
2. Velg en undermeny for Normalt opptak, Kontaktopptak, eller Bevegelsesopptak.

– Normalt opptak – standard opptaksmodus
– Kontaktopptak – aktiverest ved en kontaktinngangshendelse.
– Bevegelsesopptak – aktiveres ved en bevegelseshendelse

3. Velg en inngangskanal for å konfigurere innstillingene for en individuell video- og 
lydinngang.

3.4.1 Normal
Angi verdier for følgende felt:
– Normal opptaksmodus:

– Kontinuerlig – angi for å utføre kontinuerlig opptak
– Bare hendelse – angi for å utføre bare hendelsesopptak
– Ingen opptak – angi for å deaktivere opptak

– Opptakstid før hendelse:
– sett til mellom 1 og 120 sekunder (gjelder bare ved opptak av Bare hendelse).

Opptaket for hendelsen begynner tilsvarende tid før hendelsen finner sted.
– Oppløsning:

– Sett videooppløsningen til 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/240 
PAL/NTSC) eller CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).

– Kvalitet:
– Sett innstillingen for videokvalitet til Høy, Middels eller Standard.

– Bildefrekvens:
– Sett videobildefrekvensen til 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 eller 1/1 BPS 

(bilder per sekund i PAL/NTSC).
– Lydopptak:

– Merk av for å aktivere lydopptak.
– Lydkvalitet:

– Sett innstillingen for lydkvalitet til Høy, Middels eller Standard.

Merk:
For å oppnå mest mulig effektiv bildekomprimering bør man hindre kamerastøy ved å påse at 
kameraet er satt opp riktig, og at det er tilstrekkelig lys. I tillegg bør man påse at kameraet er 
montert slik at det ikke rister på grunn av vind eller annet som kan påvirke stabiliteten.
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3.4.2 Kontakt
Feltene har de samme parameterne som de under kategorien Normal. Ekstra felt finnes for 
kontaktopptak.
– Kontaktopptak:

– Fast varighet – aktiverer opptak for den angitte varigheten fra begynnelsen av 
hendelsen.

– Følger + etter – aktiverer opptak så lenge hendelsen er aktiv, og fortsetter etter at 
hendelsen blir inaktiv, i perioden som er angitt i varighetsfeltet.

– Følger – aktiverer opptak bare så lenge hendelsen er aktiv.
– Ingen opptak

– Angi varigheten i minutter og sekunder.

3.4.3 Bevegelse
Feltene har de samme parameterne som de under kategorien Normal. Ekstra felt finnes for 
bevegelsesopptak.
– Bevegelsesopptak:

– Fast varighet – aktiverer opptak for den angitte varigheten fra begynnelsen av 
hendelsen.

– Ingen opptak
– Angi varigheten i minutter og sekunder.

Merk:
Hvis Bare hendelse-opptak er valgt under kategorien Normal, vil tiden før hendelse også 
gjelde for kontakt- og bevegelsesopptak.

3.5 Kontakter
Bruk Kontakter-menyen for å angi alarminnganger og reléutganger.

3.5.1 Kontaktinnganger
Som standard er alle kontaktinnganger NO (Normally Open = vanligvis åpen). Ved behov 
merkes kontaktinnganger som skal fungere som NC-kontakter (Normally Closed = vanligvis 
lukket) (merk av den unummererte boksen for å velge alle).

3.5.2 Reléutganger
Som standard er alle reléutgangskontakter NO (Normally Open = vanligvis åpen). Ved behov 
merkes reléutgangene slik at de fungerer som NC-kontakter (Normally Closed).

3.5.3 Kontaktinngangsegenskaper
Hver av de 16 kontaktinngangene kan tilordnes et navn og en profiloverstyringsmodus.

Profiloverstyringer
En alarminngang kan aktivere en profiloverstyring. Tre modi er tilgjengelige:
– Ingen overstyring (standard)
– Følger: Profiloverstyringen varer så lenge inngangen er aktiv (ingen overstyringsvarighet 

kan angis).
– Fast varighet: Profiloverstyringen starter når inngangen blir aktiv, og fortsetter i 

tidsrommet som er definert i overstyringsvarighetsfeltet.
Når en profiloverstyring er valgt, velgere du hvilken av de seks profilene som vil bli brukt som 
overstyringsprofil, og overstyringens varighet.
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3.6 Bevegelse
Bevegelsesdeteksjonsfunksjonen kan konfigureres ved å velge kategoriene for hver enkelt 
analog videoinngang. Bevegelsesdeteksjon på IP-kanaler er mulig, men først må IP-kameraet 
eller koderen konfigureres (med bevegelsesdeteksjon) for å dekke hele visningsområdet, ved 
hjelp av konfigureringsverktøyet for kameraet eller koderen.
1. Definer det bevegelsesfølsomme området i det forhåndsviste visningsvindu for 

Bevegelsesområde ved å bruke radioknappene. Klikk på:
– Legg til for å tegne eller øke deteksjonsområde i bevegelsesvisningsvindu 
– Fjern for å slette eller redusere deteksjonsområde fra bevegelsesvisningsvindu.
– Veksle – vipper det tegnede området i det forhåndsviste visningsvinduet til motsatt 

modus (aktiv til inaktiv, inaktivt til aktiv).
2. Når du vil aktivere eller slette hele området velger du et av følgende alternativer:

– Velg alle for å aktivere hele bevegelsesdeteksjonsområdet.
– Slett alle for å slette hele bevegelsesdeteksjonsområdet.
– Merk av i boksen Vis rutenett for å vise omrisset på rutenettområder.

3. Juster glidebryteren for Triggernivå for å angi bevegelsesnivået som vil bli registrert. Ved 
å flytte glidebryteren til høyre økes følsomheten, ved å flytte den til venstre reduseres 
følsomheten. Den høyeste verdien registrerer selv den minste bevegelse.

4. Funksjonen Bevegelsesindikator gir en visuell indikasjon på aktiviteten som registreres.
5. Velg Nullstill indikator for å tilbakestille det høyeste nivået.

Merk:
Tips for problemfri bevegelsesdeteksjon: 
– Størrelsen på bevegelsesområdet påvirker følsomheten i dette området. Et lite 

bevegelsesområde bør brukes til å detektere små objekter (høy følsomhet), og et stort 
område bør brukes til å detektere store objekter (lav følsomhet). 

– Støy i kamerabildet kan skape falske bevegelseshendelser, spesielt når man detekterer 
små objekter. Pass på at kameraet er satt opp riktig, og at det er tilstrekkelig lys for at 
kameraet skal kunne få et støyfritt bilde. 

– Sørg for at kameraet er montert slik at det ikke rister på grunn av vind eller annet som 
kan påvirke stabiliteten.

3.7 Tekstdata
Broer eller terminaler som forsyner tekstdata, konfigureres her.
– Port: Angi porten for bro-enheten.
– Legg til bro: Klikk for å angi IP-adresse for en bro.
– Innstillinger: Klikk for å endre innstillingene for den valgte enheten.
– Fjern: Velg enheten i listen, og klikk på Fjern for å fjerne den.

Merk:
Denne valgfrie funksjonen krever en programvarelisens før den kan aktiveres. Se 
avsnitt 4.12.2 Lisenser, på side 25.
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3.8 Hendelse
Bruk Hendelse-menyen for å angi ønsket atferd for en aktiv kontaktinngang, en detektert 
bevegelse eller videosignalfeil. Den generelle hendelsesatferden er også angitt her. Hver av de 
seks profilene har en kategori for Generelt, Kontakt, Bevegelse og Videosignalfeil.

3.8.1 Generelt

Godkjenn alarmer automatisk
– Aktiver når alarmer skal godkjennes automatisk. En alarm må godkjennes manuelt som 

standard.

Holdetid for alarm
– Sett til mellom 1 og 59 sekunder for å velge perioden der utgangsreléet og lydsignalet 

forblir aktive etter aktivering av alarmen.

Varsle personsøker ved alarm
– Aktiverer en akustisk advarsel ved alarm.

Varsle personsøker ved videotap
– Aktiverer en akustisk advarsel ved videosignalfeil.

Handlinger når denne profilen angis
Klikk på Rediger... for å angi en forhåndsposisjon for PTZ-kameraer når denne profilen er 
startet. 
– Angi en forhåndsposisjonsverdi fra 1-1023 for hvert av PTZ-kameraene som skal flyttes 

(PTZ må være aktivert for tilsvarende kamerainngang).
Handlinger som har blitt konfigurert, vises.

3.8.2 Kontakt
Hendelsesatferden kan konfigureres for hver av de 16 inngangskontaktene etter tur.
– Kryss av for boksen Aktivert hvis inngangskontakten skal aktivere en hendelse.
– Kryss av for boksen Alarm hvis inngangskontakten skal aktivere en alarm.

Handlinger
Klikk på Rediger... for å angi Opptak-, Monitor- og PTZ-handlinger som skal utføres når denne 
kontakten er aktiv. 
– Opptak: Merk videokanalene som skal tas opp, i kontaktopptaksinnstillingene når denne 

inngangskontakten er aktiv (merk av for den unummererte boksen for å velge alle). En 
liste over de valgte kanalene og deres opptaksegenskaper vises.

– Monitor: Merk videokanalene som skal vises på monitorene A og B, når denne 
inngangskontakten er aktiv (merk av for den unummererte boksen for å velge alle).

– PTZ: Angi en forhåndsposisjonsverdi fra 1-1023 for hvert av PTZ-kameraene som skal 
flyttes (PTZ må være aktivert for tilsvarende kamerainngang).

Handlinger som har blitt konfigurert, vises.

3.8.3 Bevegelse
Hendelsesatferden for bevegelsesdeteksjon kan konfigureres for hver videokanal etter tur.
– Merk av for boksen Aktivert hvis bevegelsesdeteksjon skal aktivere en hendelse.
– Merk av for boksen Alarm hvis bevegelsesdeteksjon skal aktivere en alarm.

Handlinger
Klikk på Rediger... for å opprette Opptak-, Monitor- og PTZ-handlinger som bør utføres når 
bevegelse detekteres. 
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– Opptak: Merk videokanalene som skal tas opp i, bevegelsesopptaksinnstillingene når 
bevegelse detekteres (merk av for den unummererte boksen for å velge alle). En liste 
over de valgte kanalene og deres opptaksegenskaper vises.

– Monitor: Merk videokanalene som skal vises på monitor A og B, når bevegelse detekteres 
(merk av for den unummererte boksen for å velge alle).

– PTZ: Angi en forhåndsposisjonsverdi fra 1-1023 for hvert av PTZ-kameraene som skal 
flyttes (PTZ må være aktivert for tilsvarende kamerainngang).

Handlinger som har blitt konfigurert, vises. 

3.8.4 Videosignalfeil
Hendelsesatferden for videotapsignaler kan konfigureres for hver av videokanalene etter tur.
– Merk av boksen Aktivert for hver enkelt videokanal hvis videosignalfeil skal aktivere en 

hendelse.

3.9 Nettverk

3.9.1 Oppsett – generelt
– Angi et unikt DVR-navn som skal brukes i nettverket.
– Hvis Registrering er aktivert, kan enheten automatisk oppdages og IP-adressen kan leses.
– Hvis DHCP for DNS ikke er aktivert, må DNS Server-adressen fylles ut.
– Endre standard HTTP-port (80) til en ny verdi om nødvendig.

3.9.2 Oppsett – tilkoblinger
Enheter med en sekundær Ethernet-kontakt viser feltene for konfigurering av denne porten i 
tillegg til primærporten.
– Aktiver at DHCP kan få IP-adresse, subnettmaske og standard gateway automatisk tildelt 

av nettverksserveren. De gjeldende verdiene vises.
– Hvis DHCP er deaktivert, må IP-adresse, Subnettmaske, og Standard gateway-adressen 

for opptakeren fylles ut.
– MAC-adressen er skrivebeskyttet. MAC-adressen til Ethernet-adapteren vises.
– Tilkobling viser statusen for den fysiske nettverkstilkoblingen. 
– Begrens båndbredden for nettverket ved å angi en Mbps-verdi mellom 0,1 og 100 for 

Båndbreddegrense.

3.9.3 IP-område
– Åtte IP-områder kan angis for å få tilgang.
– Angi samme start- og sluttadresse for å angi en enkelt IP-adresse. Angi forskjellige start- 

og sluttadresser for å angi et IP-adresseområde.
Bare arbeidsstasjoner (med betjeningsenhet eller konfigurasjonsverktøy) som har en IP-
adresse i ett av de spesifiserte områdene, kan få tilgang til enheten.

3.9.4 Skjermstreaming
Den eksterne skjermstreamingsfunksjonen gjør at skjermutgang A og/eller B kan streames 
eksternt via én eller flere av de analoge videoinngangene. Hovedfordelen ved å bruke denne 
funksjonen er at flerskjermsbilder kan vises eksternt kun ved hjelp av kun én videostream. Slik 
at det bare kreves en begrenset mengde nettverksbåndbredde og datamaskinressurser.
Hver av de analoge videoinngangene kan konfigureres som:
– kamerainngang (standard)
– streamingutgang A (inngang brukes til å streame skjermutgang A)
– streamingutgang B (inngang brukes til å streame skjermutgang B)
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Merk:
Deaktiver opptakene av en kanal som brukes til skjermstreaming, i kategorien Opptak.

3.10 Lagring
Menyen Lagring gir tilgang til informasjon på den/de interne harddisken(e).

3.10.1 Disksett
Egenskaper for Aktivt disksett gjelder hele settet med aktive harddisker:
– Disker i settet viser hvilken harddisk som er i bruk.
– Skrivebeskytt disksett indikerer om disksettet brukes for lesing og/eller skriving. Klikk 

på Endre for å angi en annen modus enn den som vises.
– Intern RAID (Redundant Array of Independent Disks = Overtallig sett av uavhengige 

disker) aktiverer en ekstra lagringsmekanisme (RAID 4) som sikrer at opptakene er mer 
pålitelige. For å aktivere RAID-funksjonen må du installere fire harddisker og aktivere en 
RAID-lisens. Mens RAID 4 er aktiv, tilsvarer lagringsplassen som er tilgjengelig for 
videoopptak, tre ganger størrelsen av den minste disken i settet. Den fjerde disken 
brukes til paritetsinformasjon. 
Hvis én enkel disk svikter, vil ikke data gå tapt. Opptak fortsetter på tre disker uten 
RAID 4-beskyttelse. Når den defekte disken har blitt erstattet, gjenoppbygges data på 
den nye disken (denne prosessen tar vanligvis omtrent 24 timer) mens normal drift 
fortsetter.

– Overskriv etter – det eldste videoopptaket overskrives automatisk når disksettet er fullt. 
Overskriving kan tvinges til en kortere tidsperiode ved behov (f.eks. av juridiske grunner).

– Disksettets totale kapasitet vises i gigabyte.

3.10.2 Disker

I bruk
Vis egenskapene for diskene som er i bruk i det aktive disksettet.
– Kapasiteten for hver disk vises i gigabyte.
– Fjern disker fra det aktive disksettet ved å klikke på Fjern.
– Klikk for å velge en enkelt harddisk fra listen.

– Klikk på Egenskaper for å vise status for den valgte disken.

Alle disker
Alle tilgjengelige disker vises i listen. 
– Velg Interndisker for å se en liste over installerte interndisker og kapasiteten i gigabyte.
– iSCSI-diskplasseringer vises også. Plasseringer kan legges til eller fjernes fra listen ved 

klikke på Legg til plassering eller Fjern plassering.
– Når Legg til plassering er valgt, kommer det til syne et vindu. Fyll ut IP-adressen og 

porten for iSCSI-settet som skal legges til.
– Velg en enkelt harddisk fra listen, og klikk på Egenskaper for å vise status for den valgte 

disken.

3.10.3 Service
– Slett til ... – åpner en undermeny for å slette video som er eldre enn en angitt dato.
– Slett alle opptak – sletter alle videoer på alle harddisker i det aktive disksettet 

(beskyttede stasjoner vil også bli slettet).
– Sett opptak på pause... – stanser alle opptak midlertidig i en angitt tidsperiode.
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3.11 Brukere

3.11.1 Generelt
– Angi en standardbruker. Denne brukeren er pålogget som standardbruker ved oppstart.

3.11.2 Administrator
– Angi et Brukernavn på opptil 16 tegn.
– Angi et Passord på opptil 12 tegn.
– Merk av for Tillat lokal pålogging for å aktivere lokal tilgang (alltid aktivert).
– Merk av for Tillat ekstern pålogging for å aktivere ekstern tilgang.
– Merk av for Auto-avlogging for å aktivere automatisk avlogging etter 3 minutter uten 

aktivitet.

3.11.3 Brukere 1–7
Opptil sju brukere kan defineres med de sju kategoriene.
– Angi et Brukernavn på opptil 16 tegn.
– Angi et Passord på opptil 12 tegn.
– Angi forskjellige brukerrettigheter ved å merke av i de ulike avkrysningsboksene.
– I kategorien Kontrollrettigheter angir du rettigheter for kameravisning, kamerakontroll, 

forhåndsposisjonering av kamera og relékontroll.

3.12 System

3.12.1 Serieporter

KBD
KBD brukes til følgende: 
– Angi et unikt ID-nummer mellom 1 og 16 hvis flere Divar-enheter kontrolleres med ett 

tastatur.
– Angi et første kameranummer for å opprette et multi-Divar-system (Divar 1 har for 

eksempel kameraene 1–16, Divar 2 har kameraene 17–32).
– Angi tilgangsrettigheter for hvert tastatur hvis flere tastaturer brukes med en 

tastaturutvider for å styre en Divar-enhet.

COM-port
COM-porten brukes til service- og integreringsformål.

3.12.2 Lisenser
Noen valgfrie funksjoner krever at det inhentes en programvarelisens før de kan aktiveres.
– MAC adresse viser MAC-adressen til enheten. MAC-adressen og et gyldig lisensnummer 

er nødvendig for å hente en aktiveringsnøkkel fra:
https://activation.boschsecurity.com

Lisensnummeret og instruksjoner om hvordan man får aktiveringsnøkkelen, finnes i 
brevet som fulgte med Divar-lisensen når denne ble kjøpt.

– Installerte nøkler viser alle lisensnøklene som allerede er installert i systemet.
– Klikk på Installer nøkkel for å skrive inn en ny lisensaktiveringsnøkkel.
– Tilgjengelige funksjoner viser alle de valgfrie funksjonene som er installert.

3.12.3 Logging
Velg de elementene som skal logges.
– Logg kontakter 
– Logg bevegelser 
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– Loggfør ekstern tilgang 

3.13 Konfigurer monitorer
Undermenyen for monitorinnstillinger inneholder displayinnstillinger for monitor A og B.

Konfigurere monitor A
(eller)
Konfigurere monitor B
Velg en transparent bakgrunn for å se kameradisplayet bak menyene. 
Velg farge for visningsvindukantene (svart, hvit eller grå).

Flermodus
Velg flerskjermene som skal vises.

Hendelsesvisning
Kryss av boksene Kontaktinngang, Alarm for videosignalfeil eller 
Bevegelsesdeteksjonshendelser for å vise disse hendelsene på skjermen.
Still inn hvor lenge disse hendelsene skal forbli på skjermen i feltet Visningsvarighet (bare 
ikke-alarmhendelser), og angi antall linjer som skal vises i hendelseslisten.

Sekvensliste
Velg hvor lenge et kamera forblir synlig på skjermen (1 til 60 sekunder) ved hjelp av 
glidebryteren Holdetid for sekvens.
Bruk +-knappen for å flytte kamerainngangene til sekvenslisten. Bruk knappene Flytt opp eller 
Flytt ned for å plassere dem i ønsket rekkefølge. Bruk - for å slette ett enkelt element fra 
sekvenslisten.
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