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1 Innledning

1.1 Komme i gang
Divar Kontrollsenter gir full fjernkontroll via en PC i Divar 700-serien, Divar XF og Divar Classic 
DVRer. Alle Divar-enheter som er koblet til nettverket, kan kontrolleres, og flere 
brukertilganger er tilgjengelige for inntil åtte personer (5 samtidig). Flere Divar-enheter kan 
kontrolleres samtidig.

Ekstern sanntidsvisning, søk, avspilling og systemkonfigurasjon følger med (hvis tillatelser er 
gitt). Eksterne kontrollfunksjoner omfatter pan-, tilt og zoomkontroll for kameraer (inkludert 
full AutoDome-kontroll) og videoarkivering. Det vises også en online-statusoversikt over de 
tilkoblede enhetene.

Tilgang til konfigurasjonsverktøyet for oppsett av en Divar-enhet er begrenset, og kan 
passordbeskyttes. Funksjonene som er tilgjengelige for hver eksterne bruker, kan også 
begrenses, for eksempel muligheten til å arkivere video. Se den relevante Divar-
brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.
Søk- og avspillingsfunksjoner kan også blokkeres, og derfor er det ikke sikkert at de er direkte 
tilgjengelige. Alle mulige bruksfunksjoner beskrives i denne håndboken, men noen av disse er 
kanskje ikke tilgjengelige for hver bruker, eller på hver modell eller enhet.

Archive Player følger med slik at arkiverte videoopptak kan vises på en hver relativt moderne 
Windows-PC uten at ytterligere installering er nødvendig. Alle opptakene har en innebygd 
godkjenningskode. Dette gjør det mulig å verifisere ektheten for å sikre at de ikke har blitt 
sabotert.

1.2 Systemkrav
Driftsplattform: en PC som kjører Windows XP eller Windows Vista.
De anbefalte kravene til PC for Control Center og Archive Player er:
– Prosessor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz eller tilsvarende
– RAM-minne: 2048 MB
– Ledig plass på harddisken: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller nyere
– Skjermminne: 256 MB
– Nettverksgrensesnitt: 10/100-BaseT

Merk:
For hvert kamera som vises på Divar Kontrollsenter, er 9 MB skjermminne reservert. Hvis det 
er utilstrekkelig skjermminne til å vise en flerskjermsvisning, vil en advarsel komme til syne, og 
flerskjermen vises ikke.

1.2.1 Programvareinstallasjon
1. Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen på PCen.

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

dobbeltklikke på den.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
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Starte programmet
Når installasjonen er fullført, dobbeltklikker du på Divar Kontrollsenter-ikonet i 
skrivebordsvinduet for å starte programmet. Velg eventuelt Divar-programmet Kontrollsenter 
via Start-knappen på oppgavelinjen og menyen Programmer.

1.2.2 Firmwareoppgraderinger
Firmwareoppgraderinger utgis med jevne mellomrom. Gå til webområdet til Bosch Security 
for den nyeste utgaven.
Merk:
Når programmet Kontrollsenter oppgraderes til en nyere programvareversjon, vil alle lagrede 
sikkerhetskopier av konfigurasjonsfilen som er eksportert fra den eldre versjonen av 
programvaren, ikke lenger kunne brukes med den nye programvaren. Under 
oppgraderingsprosessen, tilpasses den eksisterende konfigurasjon for Kontrollsenteret til den 
nye programvareversjonen. Eksporter konfigurasjonen på nytt til en ny sikkerhetskopifil for å 
sikre at sikkerhetskopiene av konfigurasjonsfilen kan gjenopprettes ved hjelp av den nye 
programvaren.

1.2.3 Konvensjoner som brukes i programmet

Tolke ikonfarger
– Deaktiverte funksjoner er nedtonet.
– Aktive valg eller valg som er trykket ned, er merket med gult.

Kalendervindu
Kalendervinduet vises når du har klikket på kalenderikonet i vinduene der det må fylles ut en 
dato.
– Klikk på piltastene for å endre måneder.
– Klikk på en dato for å gå tilbake til datoboksen der den valgte verdien er fylt ut.
– Trykk på Esc på tastaturet for å forlate vinduet uten å endre datoen.

Lister
– Klikk på en kolonneoverskrift i lister for å sortere listen iht. det kolonneelementet.
– Klikk én gang til for å sortere listen i motsatt rekkefølge.
– Bruk rullefeltene for å bla gjennom lange lister.

Fremdriftslinje
– Det vises en fremdriftslinje hvis det kjøres en oppgave som det tar tid å fullføre.
– Klikk på Avbryt for å stoppe oppgaven.

Bekreftelsesvindu
Det vises et bekreftelsesvindu hvis det velges en operasjon som ikke kan rettes opp.
– Klikk på Ja for å fortsette operasjonen.
– Klikk på Avbryt for å forlate operasjonen.

Feilvindu
Det vises et feilvindu når det oppstår en feil:
– Klikk på OK for å avvise feilmeldingen.

Oppdater
Oppdatering av verdier og statusindikasjoner.

Vise/skjule lister
I vinduet Systemhåndtering viser trestrukturen + eller – ved siden av et ikon. Klikk på + for å 
utvide listen, og klikk på – for å skjule listen.
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2 Sanntidsdrift

2.1 Pålogging
Når Control Center-programmet startes for første gang, er brukernavn- og passordboksene 
tomme. Enhetslisten er også tom. Én eller flere Divar-enheter må først legges til i listen.
Klikk på Rediger for å legge til en Divar-enhet i listen.

Slik endrer du Divar-listen
Legg til eller slett Divar-enheter fra listen ved hjelp av vinduet Rediger Divar-liste. Endre 
navnet og IP-adressen til en valgt enhet her også.
Slik finner du alle aktiverte Divar-enheter automatisk i nettverket:
1. Klikk på Finn.

– For å finne en enhet må Registrering være aktivert (i det lokale brukergrensesnittet) 
på den enheten.

2. Velg enheten(e) som skal legges til.
3. Klikk på OK for å legge den eller de valgte enhetene til i listen.
Slik legger du til en Divar-enhet i listen:
1. Klikk på Legg til.
2. Angi IP-adressen eller DNS-navnet til den nye enheten.

– IP-adressen som skal fylles ut, er definert i oppsettmenyen for selve enheten. Ta 
kontakt med administratoren for å få tilgang til enheten om nødvendig.

3. Angi et navn i boksen Navn, eller hent det fra enheten ved å merke av i boksen Hent fra 
Divar.

4. Klikk på OK.
Slik sletter du en Divar-enhet fra listen:
1. Velg enheten som skal slettes.
2. Klikk på Slett.

– Den valgte enheten fjernes fra listen.

Pålogging
Start programmet Control Center. Vinduet Pålogging vises. (Klikk på Avbryt for å avbryte 
påloggingen og avslutte programmet.)

Illustrasjon 2.1 Påloggingsvinduet viser Divar-listen
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Slik logger du på en bestemt Divar-enhet:
1. Velg enhetene som skal logges på, ved å merke av ved siden av dem.

– Klikk på  for å velge alle eller ingen av de oppførte enhetene.
– Hvis en påloggingsgruppe er definert, velger du denne gruppen for å logge på til 

enhetene som er oppført i gruppen.
2. Angi brukernavn og passord:

– Brukernavnet og passordet som må fylles ut, er angitt i selve enheten. Ta kontakt 
med administratoren hvis tilgangen til enheten er sperret.

– Merk av i boksen Lagre påloggingsinformasjon, slik at systemet husker navnet og 
passordet til etterfølgende brukere av Control Center. Administratorpassordene 
lagres ikke.

3. Klikk på Pålogging.

2.2 Sanntidsvideo-vindu
Sanntidsvideo-vinduet vises under pålogging. Dette er hovedvinduet. 

Illustrasjon 2.2 Sanntidsvideo-vindu

Hovedvinduet består av fem områder: 
– En horisontal topplinje som inneholder knapper for skjermkontroll og systeminnstillinger. 
– En vertikal sidelinje som inneholder kontroller for systemhåndtering, kamerakontroll og 

relékontroll.
– Et videoområde som viser sanntidsvideo fra ett eller flere kameraer og Divar-enheter.
– Et vindu med statusmeldinger som viser direkte statusinformasjon fra alle tilkoblede 

DVRer.
– Knapp for statusvinduet, og alarm- og bevegelsesikoner.
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Ikonet Control Center  øverst til venstre i vinduet gjør det mulig for brukeren å manipulere 
vindusstørrelsen, lukke programmet eller velge systeminnstillinger.
Slik endrer du systeminnstillingene:

1. Klikk på ikonet Kontrollsenter , og velg Innstillinger...
– Dialogboks for systeminnstillinger åpnes.

2. Merk av ved siden av elementene som skal aktiveres.
– Datamaskinen piper på de angitte alarmene eller maksimerer programvinduet.

3. Velg holdetid for sekvensen på mellom 5 og 60 sekunder for å fastsette hvor lenge en 
sekvensvisning skal vises.

4. Klikk på OK for å lagre endringer, og lukk eller Avbryt for å lukke vinduet uten endring.

2.3 Topplinje med knapper

2.3.1 Sanntid-knapp for flere Divar-enheter

Sanntidsvideo-vinduet vises ved å klikke på Sanntid . Brukeren kan gjøre følgende på 
denne skjermen:
– vise direktevideo
– velge forskjellige flerskjermvisninger
– tilordne kameraer til visningsvindu
– åpne et vindu for direkte avspilling av det aktive visningsvindu
– ta et bilde av det aktive visningsvindu
– kontrollere kameraene
– overvåke enhetsstatus og alarmvilkår
– logge på andre enheter i nettverket
– konfigurere logiske grupper og visninger

2.3.2 Avspillingsknapp for enkle Divar-enheter

Klikk på Avspilling  for å vise avspillingsvinduet. Se en grafisk tidslinjeoversikt over alle 
opptak, eller søk etter opptak som er basert på hendelser, og avspill dem.

2.3.3 Kameravisninger

Hvis du vil bytte visningsmodus, klikker du på ett av ikonene for kameravisning  
for å endre konfigurasjonen for visningsvindu:
– Visningmodiene enkel, quad, 3 x 3 og 4 x 4 er tilgjengelig.

For å velge sekvensmodusen klikker du på sekvensikonet  for å begynne å bla gjennom en 

kameraliste:
– Hvis det velges en gruppe i vinduet Systemhåndtering, går Kontrollsenter sekvensielt 

gjennom alle direkte medlemmer i den gruppen (inkludert undergrupper).
– Hvis en visning eller et kamera velges i vinduet Systemhåndtering, velger 

Kontrollsenteret det elementet og sekvensering er ikke mulig.
– Hvis Divar velges i vinduet Systemhåndtering, går Kontrollsenter sekvensielt gjennom 

alle kameraene på den enheten i enkeltmodus.
– Kontrollsenteret benytter holdetiden som er angitt i systeminnstillingene for 

Kontrollsenteret.
For å velge flere elementer utvides utvalget ved å holde ctrl-tasten nede mens ytterligere 
elementer velges.
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Flerskjermsvisninger
Flerskjermsvisninger er tilgjengelige, avhengig av antallet støttede videoinnganger. Den 

gjeldende visningen vises med et nummer i flerskjermsvisningsikonet .
Hver flerskjermvisning kan ha unike kamera-til-visningsvindu-tilordninger:

– Klikk på flerskjermsvisningsikonet  hvis du vil gå gjennom de tilgjengelige visningene 
manuelt.

2.3.4 Ta et stillbilde
Ta stillbilder fra fullskjermvisningen til et kamera, og lagre dem på harddisken på PCen i 
punktgrafikkformat.
Slik lagrer du et bilde fra det aktive visningsvindu på harddisken på PCen:

1. Klikk på enkeltikonet  for å vise bildene fra ett kamera.

2. Klikk på bildeikonet .
– Bildesiden vises.

3. Hvis du vil endre standardplasseringen, angir du banen i PC-filsystemet for å lagre 
bildefilen.

4. Hvis du vil endre filnavnet, angir du det nye navnet på filen.
5. Klikk på Lagre.
Bildet har samme oppløsning som videobildet (CIF, 2CIF eller 4CIF, avhengig av 
opptaksinnstillingene). Autentifiseringsinformasjon vises under bildet.

2.3.5 Umiddelbar avspilling
Slik kan du vise videoen som ble tatt opp med et bestemt kamera ett minutt tidligere:
1. Klikk på visningsvindu for kameraet som inneholder videoen, for å aktivere den.

2. Klikk på ikonet Direkte avspilling .
– Det åpnes et nytt vindu som avspiller videoen som ble tatt opp med dette kameraet 

ett minutt tidligere.
– Bruk knappene nederst i vinduet for direkte avspilling for å kontrollere avspillingen 

eller ta et bilde.
– Klikk på lukkeknappen øverst i høyre hjørne av vinduet for direkte avspilling for å 

lukke det.
Vinduet for direkte avspilling kan også åpnes ved å høyreklikke på et kamera i vinduet 
Systemhåndtering og deretter velge Direkte avspilling.

2.3.6 Lyd
Klikk på lyd  for å aktivere eller deaktivere lydstreaming eller justere volumet. Når den er 
aktivert, høres lyden til det valgte visningsvinduet, hvis den er tilgjengelig.

2.3.7 Konfig-knapp
Klikk på Konfig  for å starte programmet for konfigurasjonsverktøyet. Slik kan du 
konfigurere alle konfigurasjonsinnstillingene for støttede enheter. En logg i dialogboksen 
åpnes med kjente enheter og som det installeres et konfigurasjonsverktøy for. En alternativ 
måte å starte konfigurasjonsverktøyet på er å høyreklikke på en DVR i vinduet 
Systemhåndtering og velge Konfigurer. Du må ha konfigurasjonsrettigheter for å få tilgang til 
dette programmet.
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2.3.8 Vise modus for direkteavspilt video
Klikk på  for å aktivere direkte DVR-kontroll når du ser på en skjermstreamingkanal. Når 
visningsmodiene er aktive, kontrollerer de direkte hva som vises på skjermutgangen.

Illustrasjon 2.3 Skjermstreamingvindu

2.3.9 Hjelp-knapp

Klikk på Hjelp  når som helst for å få hjelp med et tema. Et hjelpevindu vises.

2.3.10 Logg av-knapp

Klikk på Logg av  for å koble av fra den/de tilkoblede enheten(e). Påloggingsbildet vises. 
Koble til en annen enhet, eller klikk på Avbryt for å avslutte programmet helt.
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2.4 Velge Divar-enheter, kameraer, grupper og visninger
I sanntidsmodus bruker du vinduet Systemhåndtering for å velge en Divar-enhet og åpne en 
liste over tilkoblede kameraer, eller konfigurere grupper av kameraer og visninger for å hente 
dem tilbake. Disse elementene vises i en trestruktur. Klikk på + for å utvide en liste, klikk på – 
for å skjule en liste. 

Illustrasjon 2.4 Vinduet Systemhåndtering

2.4.1 Kontekstmeny
Høyreklikk på et element i treet for å åpne en oppgavemeny:
– Merk av ved siden av Vis påloggingsgrupper eller Vis logiske grupper for å se disse 

elementene i trestrukturen.
– Lagre en ny trestruktur for en fil (Lagre systemtre).
– Last inn en lagret trestruktur på en disk (Last inn systemtre).
– Lag nye grupper og visninger, gi dem nytt navn, eller slett dem (se Del 2.4.4 Administrere 

grupper, Side 13).
– Kopier logiske grupper (Lagre som . . . ).
– Logg på eller logg av fra en tilkoblet Divar-enhet eller en hel gruppe med Divar DVRer.
– Konfigurer en bestemt enhet.
– Godkjenn alarmer på en bestemt enhet.
– Start direkte avspilling på et kamera.
– Vis egenskapene for den Divar-enheten, kameraet eller kameravisningen som er valgt.

2.4.2 Rullegardinmeny
Hvis du vil gå direkte til en toppnivågruppe, merker du av i avmerkingsboksen for 
rullegardinen for å velge en gruppe fra listen (pass på at du har valgt Vis logiske grupper i 
oppgavemenyen).

2.4.3 Systemhåndteringsikoner

 Tilgjengelige Divar DVRer – inneholder en liste over alle enhetene som er definert i 

nettverket.

 Enkeltstående enheter – navn vises med fet skrift hvis du er logget på.

 Tilgjengelige kameraer – viser tilgjengelige kamerainnganger på en enhet. Navn på 
tilkoblede kameraer vises i fet skrift.

 Kameraer som kan styres – viser styrbare kameraer som er koblet til enheten.

 Skjermstreamingskanal – viser kamerainnganger som brukes til skjermstreaming.

 Grupper – identifiserer en gruppe.

 Visninger – identifiserer en visning.
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2.4.4 Administrere grupper
En gruppe brukes til å lage et logisk sett med Divar DVRer, kameraer eller visninger som enkelt 
kan hentes tilbake: for eksempel alle Divar DVRene i en bestemt bygning eller alle kameraene i 
en etasje i en bygning. Grupper kan nestes og plasseres for direkte tilbakekalling av et logisk 
angitt sett. Visninger plasseres under grupper.
Slik lager du en ny gruppe:
1. Velg plasseringen i treet der den nye gruppen skal vises.

– Velg rotikonet for å opprette en toppnivågruppe.
– En ny gruppe kan også nestes under en eksisterende gruppe.

2. Høyreklikk på treelementet, og velg Legg til gruppe
3. Angi et navn for den nye gruppen.
4. Gjenta denne prosedyren for å legge til flere grupper.
5. Dra og slipp Divar DVRene, kameraene og visningene som skal inkluderes i gruppen.
Slik sletter du en gruppe:
1. Velg gruppen som skal slettes.
2. Høyreklikk på gruppen, og velg Slett

– Alle undergruppene og visningene under denne gruppen slettes også.
Slik kopierer du en gruppe:
1. Velg gruppen som skal kopieres.
2. Høyreklikk på gruppen, og velg Lagre som. . .

– Angi et nytt navn for gruppen.

2.4.5 Lage visninger
En visning er en samling av kamera-til-visningsvindu-tilordninger som kan hentes tilbake for 
sanntidsvisning. En visning plasseres alltid under en gruppe. Kameravisninger kan grupperes 
på en logisk måte, for eksempel alle kameraer som viser inngangen på en bygning.
Slik lager du en visning:

1. Klikk på ett av kameravisningsikonene  for å velge en flerskjermvisning.
2. Tilordne kameraer til visningsvinduet.

– Kameraene kan kobles til forskjellige enheter.
3. Velg gruppen fra systemhåndteringstreet der den nye visningen skal lagres.
4. Høyreklikk på en gruppe, og velg Legg til visning.
5. Angi et navn for den nye visningen.
6. Klikk på visningsnavnet for å hente tilbake et bestemt visningsvindu.
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2.5 Kontroll av alarmer og bevegelseshendelser
Et alarmvilkår fører til at datamaskinen piper eller at Kontrollsenter-vinduet åpnes når det er 
minimert, hvis disse funksjonene er angitt i Systeminnstillinger-menyen. Undersøk den 
relevante videoen før du godkjenner en alarm. En Divar-enhet kan settes til å autoverifisere en 
alarm, slik at brukeren ikke må reagere på den.

Godkjenne en inngangsalarm eller en videosignalfeilalarm

1. Når en alarm utløses, blinker alarmikonet .
– Dobbeltklikk på alarmmeldingen i statusmeldingsområdet for å godkjene en enkelt 

alarm.
– Høyreklikk på enheten i Systemhåndtering-treet, og velg Godkjenn for å godkjenne 

alle alarmer knyttet til en enkelt Divar-enhet.

– Dobbeltklikk på det blinkende alarmikonet  nederst til høyre på skjermen for å 
bekrefte alle alarmer for alle tilkoblede Divar-enheter.

2. Når alle alarmer er godkjent, går alarmikonet igjen tilbake til inaktiv  status.

Plassere en alarm
Et lite alarmikon plasseres foran en Divar-enhet og en statusmelding vises for å hjelpe til med 
å identifisere hvor alarmen forekommer. Et noe større alarmikon vises på visningsvinduet for 
kameraikonets i-alarm-modus.

Bevegelseshendelser

Bevegelsesikonet  blinker når det oppdages en bevegelse.

2.6 Kontrollere statusinformasjon
Statusmeldingsvinduet nederst på skjermen gir statusmeldinger fra alle tilkoblede enheter, 

inkludert inngangsalarmer og bevegelseshendelser. Klikk på  for å forstørre eller skjule 
statusmeldingsvinduet.
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2.7 Tilordne kameraer til visningsvinduer

Illustrasjon 2.5 Sanntidsvideo-vindu – tilordne kameraer til visningsvinduer

Et visningsvindu er et enkelt kamerabilde i en flerskjermvisning. Et kamerabilde kan bare vises 
i ett visningsvindu om gangen.
For å tilordne et kamera til et visningsvindu klikker du på ett av ikonene for kameravisning 

 for å velge en flerskjermvisning.
1. Klikk på en Divar-enhet.

– Logg på om nødvendig.
2. Klikk på + ved siden av enhetsnavnet.

– En liste over tilkoblede kameraer vises.
3. Klikk på visningsvinduet der kamerabildet skal vises.

– En gul ramme vises rundt visningsvinduet.
4. Dobbeltklikk på et kamera.

– Kamerabildet vises i visningsvinduet.
Alternativt kan du dra og slippe kameraer til visningsvindusposisjoner.

Klikk på Fjern  for å fjerne en kameratilordning fra det aktive visningsvinduet.
– Visningsvinduet er tomt når kameratilordningen er fjernet.
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2.7.1 visningsvindu-ikoner
Hvert visningsvindu inneholder tre statusikoner som vist nedenfor:

 Alarm – kameraet er i alarmmodus

 Bevegelse – bevegelse er oppdaget

 Bildetap – bildetap er oppdaget på grunn av utilstrekkelig båndbredde

2.8 Kontrollere kameraer
En bruker kan kontrollere styrbare kameraer ved å bruke musen på visningsvinduet til 
kameraet eller ved å bruke ikonene som vises under Kamerakontroller.

Bruke musen til å utføre pan-, tilt og zoom i et vindu
1. Klikk på visningsvinduet for kameraet for å aktivere den.

– Det må være et styrbart kamera.
2. Plasser pekeren på det aktive visningsvinduet (ikke på midten).

– Pekepilen angir retningen som kameraet skal bevege seg mot.
3. Klikk på venstre museknapp, og hold den nede.

– Kameraet beveger seg i den angitte retningen.
– Slipp opp knappen når kameraet er plassert.

4. Dra eventuelt pekeren i den retningen du ønsker å bevege kameraet.
– Flytt pekeren horisontalt for å panorere kameraet, og flytt den vertikalt for å vippe 

kameraet.
5. Bruk rotasjonshjulet på musen for å zoome inn og ut.
Panorerings- og vippehastigheten er avhengig av pekeren på visningsvinduet. Klikk nærmere 
kanten av visningsvinduet for å øke hastigheten, og klikk nærmere midten for å senke 
hastigheten.

Panorere og vippe

1. Velg visningsvinduet for kameraet som skal kontrolleres.
2. Klikk på pilene oppe og nede, og hold dem nede for å vippe.
3. Klikk på venstre og høyre pil, og hold dem nede for å panorere.
4. Hastigheten vil øke gradvis mens pilen trykkes ned.
5. Slipp museknappen for å stanse kameraets bevegelseskontroller.

Zoom, fokus og iris

1. Velg visningsvinduet for kameraet som skal kontrolleres.
2. Klikk på og hold venstre zoomknapp for å zoome ut, og klikk på og hold høyre zoomknapp 

for å zoome inn.
3. Klikk på og hold venstre fokusknapp for fjernfokus. Klikk på og hold høyre fokusknapp for 

nærfokus.
4. Klikk på og hold venstre irisknapp for å lukke irisen. Klikk på og hold høyre irisknapp for å 

åpne irisen.
5. Slipp museknappen for å stanse kameraets justeringskontroller.
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Flytte et kamera til en forhåndsposisjon

Slik flytter du det aktive kameraet til en forhåndsposisjon:
1. Angi et forhåndsposisjonsnummer ved hjelp av tastaturet.
2. Klikk på Bilde (eller trykk på Enter).
Klikk på knappene én til seks for direkte posisjonering på én av de seks første 
forhåndsposisjonene.

Slik lagrer du den gjeldende posisjonen til kameraet i en forhåndsposisjon:
1. Sett kameraet i posisjon.
2. Angi et forhåndsposisjonsnummer.
3. Klikk på Angi.

Aux-funksjoner
Aux-kommandoer er spesielle kommandoer for å kontrollere kameraer. Slik slår du på Aux-
kommandoen:
1. Angi et Aux-nummer.
2. Klikk på Aux på (eller trykk på Enter).
3. Klikk på Av for å slå av Aux-kommandoen.

2.9 Aktivere utgangsreléer

Seks nummererte posisjoner  kan tilordnes til utgangsreleene til de 
tilkoblede Divar-enhetene. Plasser pekeren over én av disse seks knappene for å registrere 
hvilke enheter og releer den kontrollerer, noe som vises i meldingsfeltet.

Slik tilordner du en nummerert knapp til et relé:
1. Høyreklikk på én av de nummererte Utgang-knappene.

– Konfigurasjonsvinduet åpnes.
2. Velg en enhet fra listen.

– Bare utgangsreléene som ikke er tilordnet til en bestemt funksjon på den enheten, 
kan velges.

3. Velg et relé for den enheten.

Slik aktiverer du et relé:
1. Klikk på én av de nummererte Utgang-knappene for å aktivere eller deaktivere 

utgangsreléet.
– En rød knapp indikerer aktiv utgang.
– En blå knapp indikerer inaktiv utgang.
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3 Bruk av avspilling

3.1 Avspillingsvindu

Klikk på Avspilling  for å vise avspillingsvinduet.

Illustrasjon 3.1 Avspillingsvindu – kategorien Oversikt

Avspillingsvinduet har fem kategorier:
– Kategorien Oversikt gir en grafisk oversikt over videoen som er lagret på enheten.
– Kategorien Søk gjør det mulig å søke etter opptak som er basert på alarm- og 

bevegelseshendelser.
– Kategorien Smart bevegelse gjør det mulig å søke etter opptak basert på bevegelse i 

angitte områder av et bestemt kamerabilde.
– Kategorien Tekst gjør det mulig å søke etter opptak basert på tekststrenger.
– Kategorien Beskyttet tillater administrasjon av beskyttede opptak (ikke tilgjengelig for 

Divar XF).

visningsvindu informasjon
Dato og klokkeslett vises under avspillingsvinduet. Alle de viste kameraene er synkroniserte til 
samme avspillingstid.
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3.2 Topplinje med knapper

3.2.1 Velge enkelt- eller flerskjermvisninger
I et avspillingsvindu med standard størrelse gjøres følgende:

1. Klikk på enkeltknappen  for å vise bildene fra ett kamera.

2. Klikk på knappen quad  for å vise bildene fra fire kameraer samtidig.
– Modiene 3 x 3 og 4 x 4 kan ikke velges.

I et forstørret avspillingsvindu gjør du følgende:

1. Klikk på én av knappene for kameravisningen  for å endre konfigurasjonen for 
flerskjermvisning.

2.  Klikk på flerskjermknappen hvis du vil gå gjennom de tilgjengelige visningene manuelt.

3.2.2 Tekstenhet
For å se tekst fra en Divar-enhet, må den ha installert en ATM/POS-broenhet og en lisens.
Slik kan du vise transaksjoner i opptak:
1. Klikk på et visningsvindu for å velge et bestemt kamera.

2. Klikk på tekstikonet .
– Tekstvisningsvinduet åpnes.
– Data som er tilknyttet det valgte kameraet, vises i visningsvinduet.

3.2.3 Ta et stillbilde
Ta stillbilder fra et kamera, og lagre dem på harddisken på PCen i punktgrafikkformat.
Slik lagrer du et bilde fra det aktive visningsvinduet på harddisken på PCen:

1. Klikk på bildeikonet .
– Bildevinduet vises.

2. Bla til neste plassering i PC-filsystemet for å endre standard bildelagringsstedet.
3. Angi et nytt navn på filen som trenger nytt filnavn.
4. Klikk på Lagre.
Bildet har samme oppløsning som videobildet, avhengig av opptaksinnstillingene. 
Autentifiseringsinformasjon vises under bildet.

3.2.4 Velge vindusstørrelse for visning
Avspillingsvinduet har to størrelser, standard og forstørret. Standardstørrelsen inneholder 
søkekriteriene og resultatene, med videoen øverst i venstre kvadrant av skjermen. Den 
forstørrede størrelsen opptar hele midten av skjermen.

Klikk på knappen for størrelsen på avspillingsvinduet  for å skifte mellom standard og 
forstørrede størrelser.

3.2.5 Lyd
Klikk på lyd  for å aktivere eller deaktivere lydavspilling eller justere volumet. Når den er 
aktivert, høres lyden til det valgte arkivet, hvis den er tilgjengelig.
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3.3 Velge et kamera
Hvis du vil velge en DVR, dobbeltklikker du på en DVR fra DVR-treet øverst til venstre på 
skjermen. Hvis du vil vise denne videoen, dobbeltklikker du på eller drar et nummerert 
kameraikon til visningsvinduet.

Illustrasjon 3.2 DVR-treet i avspillingsvinduet

3.4 Bruke avspillingskontroller
Avspilling

Klikk på Spill av  for å spille av direkteavspilt video forover i avspillingsvinduet:
– Avspillingshastigheten er avhengig av innstillingen av hastighetsglidebryteren.
– Noen bilder kan bli utelatt, avhengig av PC-ressursene og den valgte 

avspillingshastigheten. Dette indikeres ved at Bildetap-ikonet lyser gult.

Avspilling bakover

Klikk på Avspilling bakover  for å spille av direkteavspilt video i avspillingsvinduet:
– Avspillingshastigheten er avhengig av innstillingen av hastighetsglidebryteren.
– Noen bilder kan bli utelatt, avhengig av båndbredden til tilkoblingen og 

avspillingshastigheten. Dette indikeres ved at Bildetap-ikonet lyser gult.

Avspillingshastighet

Glidebryteren for hastighet  kontrollerer hastigheten på den kontinuerlige 
avspillingen forover og bakover.

Stillbilde

Klikk på Stillbilde  for å fryse bildet:
– Det siste direkteavspilte bildet vises som et stillbilde i avspillingsvinduet.

Trinn forover
Trinnikonet aktiveres bare i stillbildemodus.

1. Klikk på Trinn forover  for å flytte bildet ett bilde forover.
2. Hold det nede for å fortsette med trinnene.

Trinn bakover
Trinnikonet aktiveres bare i stillbildemodus.

1. Klikk på Trinn bakover  for å flytte bildet ett bilde bakover.
2. Hold det nede for å fortsette med trinnene.
Hvis du vil se ekthetsinformasjon om det gjeldende stillbildet, klikker du på 

informasjonsikonet  på topplinjen.

Velg avkrysningsboksen Bare nøkkelrammer for å vise bare nøkkelrammene for 
videoavspillingen. Dette kan gi en lavere bildeoppdateringshastighet, men krever minde PC-
ytelse.
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3.5 Kategorien Oversikt
Kategorien Oversikt i avspillingsvinduet gir en grafisk oversikt over videoen som ble tatt opp 
på Divar-lagringssystemet. Spill av denne videoen, eller foreta valg for ekthetskontroll, 
arkivering, eksport, sletting eller beskyttelse.

3.5.1 Tidligste og siste opptakstider
– Boksen Tidligst viser datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket på disken.
– Boksen Siste viser datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på disken.

3.5.2 Dato og klokkeslett for det valgte bildeområdet
Innholdet i boksene Fra og Til viser tidsposisjonene for begynnelsen og slutten på den 
vertikale hårstreken i tidslinjevisningen.

3.5.3 Tidslinjeskala
Juster tidslinjen ved å velge én av de følgende tidsskalaene fra Skala i avmerkingsboksen:
– 15 minutter, 1 time, 1 dag, 1 uke, 1 måned, alle.
Alle viser alle opptakene fra det tidligste til det siste.
Velg en kortere tidsperiode for å zoome inn på en mindre del av tidslinjen.

3.5.4 Tidslinjevisning
Tidslinjevisningen viser alle kameraopptakene på Divar-lagringssystemet. Kameralinjen viser 
opptaksperiodene og de registrerte alarmene og hendelsene. Fargene på kameralinjene 
symboliserer følgende:
– Semi-transparent: ingen opptak er gjort
– Blå: kamerabildene ble tatt opp
– Gul: en bevegelseshendelse ble utløst
– Svart: det oppstod videotap
– Rød: det oppstod en ekstern alarmhendelse
– Grønn: lyd ble tatt opp
– Svart skravering: beskyttede opptak

Hvis flere hendelse har forekommet samtidig, vil høyeste prioritet bli vist ved hjelp av følgende 
rekkefølge (høyeste til laveste prioritet):
– Videosignalfeil
– Eksterne alarmhendelser
– Bevegelseshendelser
– Opptak
– Ingen opptak

3.5.5 Dato-/klokkeslettakse
Den øverste delen av dato-/klokkeslettaksen viser datomerkene, og den nederste delen viser 
klokkeslettmerkene.

3.5.6 Velge opptak
1. Klikk på en posisjon på tidslinjen for å angi en hårstrekposisjon.
2. Velg en annen tidsskala for å zoome inn eller ut fra denne posisjonen.
3. Dra hårstreken for et intervallvalg.

– Vinduet for bildeavspilling viser et stillbilde av det valgte kameraet ved 
hårstrekposisjonen.

– Draområdet er nedtonet.
4. Bruk avspillingskontrollene for å starte avspillingen av det du har valgt.
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Detaljert dato og klokkeslett for hårstrekene vises i boksene Fra og Til.

3.5.7 Bruk av plass på harddisken (bare Divar Classic)
En brukslinje viser den prosentvise plassen på Divar-lagringssystemet som er brukt. 
Mørkeblått viser den totale, prosentvise plassen som er brukt. Lyseblått viser den delen som 
er beskyttet mot overskriving. I lineær opptaksmodus blir linjen rød hvis bruken av diskplass 
er over terskelen for full disk som er definert i konfigurasjonen. Klikk på informasjonsknappen 

 ved siden av brukslinjen for å få detaljert informasjon om lagringssystemet.

3.6 Kategorien Søk
Konfigurer et søkefilter for hendelser i kategorien Søk i avspillingsvinduet. Velg videoopptak 
for avspilling fra listen med søkeresultater.

Illustrasjon 3.3 Avspillingsvindu – kategorien Søk

3.6.1 Eldste og nyeste opptakstider
– Boksen Tidligst viser datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket på disken.
– Boksen Siste viser datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på disken.

3.6.2 Angi søkeperioden
Angi datoen og klokkeslettet i boksene Fra og Til for å definere søkeperioden:
– Boksen Til viser klokkeslettet og datoen for det siste (nyeste) opptaket, og boksen Fra 

viser det tidligste (eldste) opptaket som standard.
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3.6.3 Gå til-funksjon

Hvis du angir en dato og et klokkeslett i boksen Fra og deretter klikker på -kontrollen, 

starter avspillingen på klokkeslettet og datoen som er angitt. Alternativt kan du klikke på -
kontrollen for å starte avspillingen på Til-tidspunktet som er angitt.

3.6.4 Kameravalg
Merk av i en avmerkingsboks for kamera for å merke av under kameraene som skal inkluderes 

i søket. Klikk på  for å velge alle eller ingen.

3.6.5 Hendelsesfilter
Angi hendelsestypen det skal søkes etter.
Ingen: Det søkes etter alle videoene som er tatt opp med de valgte kameraene, i den definerte 
perioden (inkludert alarm- og bevegelseshendelser).
Alarmhendelser: Det søkes etter alle alarmvideoene som er tatt opp med de valgte 
kameraene, i den definerte perioden.
Alarm og bevegelseshendelser : Det søkes etter alle alarm- og bevegelseshendelsesvideoene 
som er tatt opp med de valgte kameraene, i den definerte perioden.
Bevegelseshendelser: Det søkes etter alle bevegelseshendelsesvideoene som er tatt opp med 
de valgte kameraene, i den definerte perioden.

3.6.6 Start søk
Klikk på Start søk for å starte søket.

3.6.7 Søkeresultater
Når søket er fullført, vises det en liste over videoklipp som tilsvarer filterkriteriene. Listen 
viser de siste hendelsesopptakene øverst og de tidligste nederst.
1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen iht. det kolonneelementet. Klikk én gang 

til for å sortere listen i motsatt rekkefølge.
2. Bruk rullefeltet for å undersøke hele listen.
3. Klikk på en oppføring i listen for å velge denne.

– Den valgte hendelsen vises i avspillingsvinduet.
4. Bruk avspillingskontrollene for å justere avspillingshastighet og -retning.
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3.7 Kategorien Smart Motion
Definer et søkefilter for bevegelse i angitte områder av et kamerabilde i kategorien Smart 
Motion/Søk. Velg sonene for bevegelsesdeteksjon ved å klikke i bilderutenettet i kategorien 
Smart bevegelse/Område. Velg videoopptak for avspilling fra listen med søkeresultater.

Illustrasjon 3.4 Avspillingsvindu – Smart Motion/søk-kategorier

3.7.1 Eldste og nyeste opptakstider
– Boksen Tidligst viser datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket på disken.
– Boksen Siste viser datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på disken.

3.7.2 Angi søkeperioden
Angi datoen og klokkeslettet i boksene Fra og Til for å definere søkeperioden:
– Boksen Til viser klokkeslettet og datoen for det siste (nyeste) opptaket, og boksen Fra 

viser det tidligste (eldste) opptaket som standard.

3.7.3 Gå til-funksjon

Hvis du angir en dato og et klokkeslett i boksen Fra og deretter klikker på -kontrollen, 

starter avspillingen på klokkeslettet og datoen som er angitt. Alternativt kan du klikke på -
kontrollen for å starte avspillingen på Til-tidspunktet som er angitt.

3.7.4 Kameravalg
Klikk i en avmerkingsboks for kamera for å velge et kamera.

3.7.5 Søkeretning
Velg Forover for å søke fra starttidspunkt til sluttidspunkt, eller Bakover for å søke fra 
sluttidspunkt til starttidspunkt.
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3.7.6 Følsomhet
Juster Følsomhet-glidebryteren for å angi bevegelsesnivået som skal oppdages. Den høyeste 
verdien oppdager selv de minste bevegelser.

3.7.7 Kategorien Smart Motion
Velg enten Legg til, Fjern, eller Veksle for å inkludere eller ekskludere et område i smart 
motion-søket. Eventuelt kan du velge eller slette alle områdene.
– I Legg til-modus, kan du venstreklikke for å legge til områder og høyreklikke for å fjerne 

områder.
– I Fjern-modus, kan du venstreklikke for å fjerne områder og høyreklikke for å legge til 

områder.
Eventuelt kan du velge eller slette alle områdene.

3.7.8 Vis nett
Velg Vis nett for å vise omrisset av soner i bildet.

3.7.9 Start søk
Klikk på Start søk for å starte søket.

3.7.10 Søkeresultater
Når søket er fullført, vises det en liste over videoklipp som tilsvarer filterkriteriene. Listen 
viser de siste hendelsesopptakene øverst og de tidligste nederst.
1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen iht. det kolonneelementet. Klikk én gang 

til for å sortere listen i motsatt rekkefølge.
2. Bruk rullefeltet for å undersøke hele listen.
3. Klikk på en oppføring i listen for å velge denne.

– Den valgte hendelsen vises i avspillingsvinduet.
4. Bruk avspillingskontrollene for å justere avspillingshastighet og -retning.
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3.8 Tekstkategori
Sett opp et søkefilter i kategorien Tekst i avspillingsvinduet for å søke etter opptak basert på 
en tekststreng. Divar-enheten må være tilkoblet via en ATM/POS-broenhet og satt opp for 
opptak av tekstdata. Velg videoopptak for avspilling fra listen med søkeresultater.

Illustrasjon 3.5 Avspillingsvindu – kategorien Tekst

3.8.1 Eldste og nyeste opptakstider
– Boksen Tidligst viser datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket på disken.
– Boksen Siste viser datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på disken.

3.8.2 Angi søkeperioden
Angi datoen og klokkeslettet i boksene Fra og Til for å definere søkeperioden:
– Boksen Til viser klokkeslettet og datoen for det siste (nyeste) opptaket, og boksen Fra 

viser det tidligste (eldste) opptaket som standard.

3.8.3 Gå til-funksjon

Hvis du angir en dato og et klokkeslett i boksen Fra og deretter klikker på -kontrollen, 

starter avspillingen på klokkeslettet og datoen som er angitt. Alternativt kan du klikke på -
kontrollen for å starte avspillingen på Til-tidspunktet som er angitt.

3.8.4 Kameravalg
Merk av i en avmerkingsboks for kamera for å merke av under kameraene som skal inkluderes 

i søket. Klikk på  for å velge alle eller ingen.

3.8.5 Datasøk i fritekst
Angi tekststrengen det skal søkes etter (dette kan for eksempel være et navn eller et 
kredittkortnummer).
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3.8.6 Søk med skille mellom, små/store bokstaver
Velg for et søk som skiller mellom store og små bokstaver.

3.8.7 Søkeresultater
Når søket er fullført, vises det en liste over videoklipp som tilsvarer filterkriteriene. Listen 
viser de siste hendelsesopptakene øverst og de tidligste nederst.
1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen iht. det kolonneelementet. Klikk én gang 

til for å sortere listen i motsatt rekkefølge.
2. Bruk rullefeltet for å undersøke hele listen.
3. Klikk på en oppføring i listen for å velge denne.

– Den valgte hendelsen vises i avspillingsvinduet.
4. Bruk avspillingskontrollene for å justere avspillingshastighet og -retning.

3.9 Kategorien Beskyttet (bare Divar Classic)
Kategorien Beskyttet i avspillingsvinduet gir en oversikt over beskyttede opptak på Divar-
enheten. Velg beskyttet video for avspilling eller opphev beskyttelse, kontroller ektheten, 
arkiver eller eksporter beskyttede opptak.

Illustrasjon 3.6 Avspillingsvindu – kategorien Beskyttet

3.9.1 Eldste og nyeste opptakstider
– Boksen Tidligst viser datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket på disken.
– Boksen Siste viser datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på disken.

3.9.2 Diskplass i bruk
En brukslinje viser den prosentvise plassen på Divar-lagringssystemet som er brukt. 
Mørkeblått viser den totale, prosentvise plassen som er brukt. Lyseblått viser den delen som 
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er beskyttet mot overskriving. Linjen blir rød hvis bruken av diskplass er over terskelen for full 
disk som definert i konfigurasjonen.
Klikk på spørsmålstegnikonet ved siden av brukslinjen for å få detaljert informasjon om 
lagringssystemet.

3.9.3 Angi søkeperioden
Angi datoen og klokkeslettet i boksene Fra og Til for å definere søkeperioden:
– Boksen Til viser klokkeslettet og datoen for det siste (nyeste) opptaket, og boksen Fra 

viser det tidligste (eldste) opptaket som standard.

3.9.4 Søker etter beskyttede opptak
Klikk på Start søk for å starte søket.

3.9.5 Søkeresultater
Når søket er fullført, vises det en liste over videoklipp som oppfyller filterkriteriene. Listen 
viser de siste hendelsesopptakene øverst og de tidligste nederst:
1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen iht. det kolonneelementet. Klikk én gang 

til for å sortere listen i motsatt rekkefølge.
2. Bruk rullefeltet for å undersøke hele listen.
3. Klikk på en oppføring i listen for å velge denne.

– Den valgte hendelsen vises i avspillingsvinduet.
4. Bruk avspillingskontrollene for å justere avspillingshastighet og -retning.
5. Automatisk beskyttede klipp i listen angis med Auto!
6. Fjern besk. av fjerner beskyttelsen for de valgte videoklippene.

3.10 Behandle opptak

3.10.1 Kontrollere ekthet
1. Velg et videoopptak.
2. Klikk på Kontroller for å verifisere ektheten til den valgte videoen.

– Et informasjonsvindu viser ektheten til den valgte videoen.

Klikk på  på kontrollinjen for ekthetsverifisering av enkeltstående bilder. Dette åpner 
vinduet Ekthetsinformasjon. Dette vinduet viser informasjon om videobildet i det respektive 
visningsvinduet da ikonet ble klikket på.
Klikk på OK for å lukke vinduet.

3.10.2 Eksporter opptak til en PC-harddisk
Opptak som arkiveres på den lokale PC-harddisken, har et spesielt Divar-filformat. Archive 
Player som er nødvendig for å spille av arkivet, kopieres automatisk fra Control Center til 
plasseringen der arkivet er lagret. Separat installasjon av Archive Player er ikke nødvendig. 
Videoen arkiveres i det opprinnelige formatet, som bevis på ekthet.
Slik lagrer du opptak fra en valgt periode på en PC-harddisk:
1. Velg en opptaksperiode i kategoriskjermene Oversikt, Søk eller Beskyttet (bare Divar 

Classic).
2. Klikk på Eksporter.

– Eksporter-vinduet vises.
3. Hvis du vil endre standardplasseringen, blar du til plasseringen i PC-filsystemet der 

arkivfilen skal lagres.
4. Angi et nytt navn på filen som trenger nytt filnavn.
5. Velg hvilke kameraer som skal arkiveres, i bekreftelsesvinduet som vises.

– Alle kameraene inkluderes som standard.
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6. Angi nye verdier i boksene Fra og Til for å endre start- og sluttdatoen/-tidspunktet for 
valget.
– Den omtrentlige størrelsen på arkivfilen vises. Pass på at du har nok plass til å lagre 

denne filen.
7. Klikk på Eksporter for å begynne å lagre arkivfilen.
En femdriftslinje viser fremdriften under eksporteringen. Alle kontrollene er utilgjengelige 
under eksportprosessen bortsett fra Avbryt.

3.10.3 Slette opptak
Videoen som skal slettes, er avhengig av plasseringen til hårstrekmarkøren.
1. Klikk på knappen Slett for å slette alle bilder som er eldre enn den gjeldende 

sluttposisjonen til markørstreken.
2. Modifisere til-tid
3. Bekreft eller avbryt slettingen i bekreftelsesvinduet.

3.10.4 Beskytte opptak (bare Divar Classic)
Klikk på Beskytt-knappen for å forhindre at de valgte opptakene i kategorien Oversikt eller 
Søk blir slettet eller overskrevet:
– Skriv inn et navn for de beskyttede opptakene i vinduet som vises.
– Standardnavnet er startdato og -klokkeslett, for eksempel: 20091114 173125
– Maksimalt 1000 beskyttede opptak kan lagres.
– Når du velger å beskytte et søkeresultatelement, vises et standard tidsintervall. 

Standardstarttidspunktet vil være 30 sekunder før hendelsen. Standardsluttidspunktet vil 
være 1 minutt etter starttidspunktet.

– Diskplassindikatoren viser den prosentvise størrelsen på det beskyttede området på 
disken etter at denne beskyttelsesjobben er fullført.

3.10.5 Opphev beskyttelse av opptak (bare Divar Classic)
Knappen Fjern besk. av er bare tilgjengelig når vinduet for kategorien Beskyttet er aktiv.
1. Velg et opptak i opptakslisten for beskyttede opptak.
2. Klikk på Fjern besk. av-knappen for å fjerne beskyttelsen for de valgte elementene.
3. Bekreft eller avbryt handlingen i bekreftelsesvinduet som vises.
Så snart beskyttelsen av videoen av opphevet, kan den overskrives umiddelbart hvis dette er 
den eldste videoen på disken. Funksjonen for å fjerne beskyttelse er bare tilgjengelig for 
systemadministratoren.
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