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1 Meddelande för alla användare 
 

Bruksanvisningen är utvecklad för användare av Vectis iX-serien av NVR:er, inklusive 

Vectis iX06, iX16, iX32 och iX48.  Innan du läser bruksanvisningen, lär dig följande 

ikoner. 

Dessa ikoner innebär följande i denna bruksanvisning: 
 

 

Innebär en genväg eller ett användartips. 

 

Viktigt Innebär ett användningsmeddelande. 

 

Försiktighet Innebär en viktig instruktion för användning och underhåll. 

Bruksanvisningen innehåller åtta kapitel, inklusive 

Kapitel 1 Meddelande för alla användare 

Kapitel 2 Installera och aktivera 

Kapitel 3 Konfigurera systemet 

Kapitel 4 Konfigurera lagringsutrymme 

Kapitel 5 Komma igång 

Kapitel 6 Använda visningsläget 

Kapitel 7 Använda alarm- och händelseläge 

Kapitel 8 Använda konfigurationsläget 

Kapitel 9 Klientprogram 

Bilaga I. Säkerhetskopiering och återställning av system 

Bilaga II. Tabell över snabbtangenter 

Bilaga III. Nätverkskvalitet 

Bilaga IV. Lägga till kamera eller en DI/DO-punkt till en HTML-karta 

Bilaga V Installera Message Queuing 
 

 

Viktigt 

Lägsta krav för maskinvaran: 

Komponent Krav 

CPU Intel Core i5, i7 rekommenderas 

RAM minst 8GB 

Operativsystem 
Microsoft Windows 7 eller 8.x (64 bitar) (Home Premium, 
Professional och Ultimate), Microsoft Windows Server 
2008/2012 (64-bitars) 

Skärm 

- Grafikkort NVIDIA chipset, DirectX3D-stöd, minst 2 048 MB 
grafikminne, 

- 2 x HDMI- eller 4 x HDMI-videoutgångar (eller DisplayPort) 
(1 280 x 1 024 för lägsta upplösning och 1 680 x 1 050 för 
rekommenderad upplösning) 

Lagring Minst två hårddiskar 

LAN Gigabit Ethernet 
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2 Installera och aktivera 
 

Om produkten du köpt är en programversion av Vectis iX NVR-hanteraren som listas 

nedan, installera och aktivera programvaran enligt beskrivningen i detta kapitel, hoppa 

annars över detta kapitel. 

Vectis iX NVR-hanteraren – programversioner: 

Modell Beskrivning 

Vectis iX08 NVS Programvara 8 kanaler, H.264 

Vectis iX16 NVS Programvara 16 kanaler, H.264 

Vectis iX32 NVS Programvara 32 kanaler, H.264 

Vectis iX48 NVS Programvara 48 kanaler, H.264 

Vectis iX64 NVS Programvara 64 kanaler, H.264 

Detta kapitel beskriver hur man installerar och aktiverar NVR-hanteraren i följande 
avsnitt: 

2.1 Installera 

2.2 Aktivera 

2.1 Installera 
 

Följ guiden nedan för att installera NVR-hantaren: 
 

 Från produkt-CD:n, leta upp installationsprogrammet. Dubbelklicka på 

installationsprogrammet. 
 

 Installationsguiden startar. Klicka på Nästa. 
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 Ett fönster med licensavtal öppnas. Välj Jag accepterar villkoren i licensavtalet 

och klicka på Nästa. 

 

 

 Installationsguiden visar minimikrav för maskinvaran. Klicka på Nästa om alla 

maskinvarukraven uppfylls. 
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 För att köra systemet på rätt sätt krävs, förutom Windows® -komponenten, även 

Message Queuing. Markera systemplattform och följ anvisningarna på skärmen 

för att installera Meddelandeköer. Se även Bilaga V Installera Message Queuing 

för mer information. Klicka på Nästa för att fortsätta. 

 
 

 

Viktigt 
Installationsprogrammet för Message Queuing (Meddelandeköer) finns på 
Windows®  installationsskiva. Utan installation av Meddelandeköer kommer 
systemet inte köras normalt. 

 

 Välj enhet att installera programvaran på och klicka på Installera. Guiden 

kommer automatiskt att skapa en Vanderbilt-mapp på den valda enheten. 
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 NVR-hanteraren kräver även DirectX runtime, Windows Installer 3.1, Virtual C++ 

(VC100) och .NET Framework för att kunna köras. Guiden kommer att 

automatiskt installera dem om de inte redan är installerade. 

 

 

 Installationsguiden uppmanar dig att installera MSMQ. Klicka på OK för att 

fortsätta. Kom ihåg att installera komponenten som beskrivs i Bilaga V Installera 

Message Queuing. 

 

Sedan en Readme-fil öppnas för att visa några anteckningar om konfigurations 

lagring. 
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 Stäng readme filen efter att du slutar läsa. 

När installationen är klar uppmanas du att starta om systemet för att slutföra 

installationen 

 

 Välj Reboot now och klicka på Finish. 

Systemet startas sedan automatiskt om för att aktivera ändringarna. 

 När NVR-hanteraren körs den första gången öppnas fönstret Inställningar för 

standardspråk. Välj önskat språk och klicka på OK. 

 

 Bekräftelsemeddelandet "Are you sure you want to use Swedish as the the 

default language?" öppnas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

 

 Om MSMQ inte är installerat visar NVR-hantaren ett varningsmeddelande. Stäng 

meddelandet och installera MSMQ och kör sedan programvaran igen. 

 

 Gå vidare till att aktivera programvaran enligt beskrivningen i 2.2 Aktivera. 
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2.2 Aktivera 
 

När NVR-hanteraren har installerats upptäcker systemet automatiskt autentiseringen. 

Om autentiseringen misslyckas, använd en dongel för att aktivera programvaran enligt 

följande beskrivning. När programvaran har aktiverats är den klar för användning. Kör 

programvaran som beskrivs i 5.1 Starta och logga in. 
 

Dongeln är en hårdvarunyckel med en USB 2.0-adapter. När dongeln är ansluten till 

systemet godkänner systemet autentiseringen automatiskt. Annars visas följande 

meddelande på skärmen: 

 
 

För att aktivera programvaran med en dongel: 
 

1. Anslut dongeln. 

2. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.  

3. Starta om systemet och kör programvaran enligt beskrivningen i 5.1 Starta och 

logga in. 
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3 Konfigurera systemet 
 

För att starta och köra systemet, konfigurera först systemet via Kontrollpanelen i 

Windows. Om produkten som du har köpt är en "nyckelfärdig" modell (dvs. en version 

som omfattar både maskin- och programvara) kan du även konfigurera systemet via 

"Initieringsguiden" från Vectis. Följande avsnitt i detta kapitel förklarar båda dessa 

metoder: 

3.1 Via kontrollpanelen i Windows 

3.2 Via initieringsguiden (endast för modeller i Turkiet) 
 

3.1 Via kontrollpanelen i Windows 
 

För att konfigurera systemet via Kontrollpanelen i Windows, följ guiderna som 

beskrivs i följande avsnitt: 

3.1.1 Ä ndra värdnamn 

3.1.2 Konfigurera nätverk 

3.1.3 Konfigurera datum, tid och tidszon 

3.1.4 Konfigurera skärmupplösning 

3.1.5 Ä ndra region och språk 
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3.1.1 Ä ndra värdnamn 

 

Ett dubblerat värdnamn i nätverket kan generera fel.  Det är därför nödvändigt att ge 

NVR:n ett unikt värdnamn.  För att konfigurera värdnamnet:  

1. Högerklicka på Datorn från Startmenyn i Windows. 

2. När snabbmenyn öppnas, klicka på Egenskaper. 

3. I dialogrutan, klicka på Ä ndra inställningar för att öppna Systemegenskaper. 

4. När dialogrutan Systemegenskaper visas, klicka på knappen Ä ndra... 

5. Standardvärdnamnet är NVR. Ä ndra värdnamn i fältet Datornamn. 

6. Klicka på OK för att slutföra. 

    

Fig. 1 Ä ndra värdnamn 

  

4 

5 

6 6 
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3.1.2 Konfigurera nätverk 

 

NVR:n måste ha en unik IP-adress i nätverket. För att konfigurera systemets IP-adress: 

1. Klicka på Start | Kontrollpanelen | Nätverk- och delningscenter och Ä ndra 

inställningar för nätverkskort. 

2. Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och välj Egenskaper. När fönstret 

Egenskaper för lokalt nätverk visas, klicka på fliken Nätverk. 

3. Klicka på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i listan och sedan på 

Egenskaper för att fortsätta. 

 

Fig. 2 Ställa in nätverket 

4. Ange IP-adress och nätmask. 

5. Klicka på OK för att slutföra. 

 

 

 

 

  

2 

3 

5 

4 

5 



Konfigurera systemet 

©  Vanderbilt 2016 11 

 
 

3.1.3 Konfigurera datum, tid och tidszon 

 

Korrekt datum, tid och tidszon är kritiskt för ett NVR-system. För att ställa in korrekt 

datum, tid och tidszon: 

1. Klicka på Start | Kontrollpanelen | Datum och tid. 

2. När fönstret Datum och tid visas, klicka på knappen Ä ndra datum och tid och 

ställ in korrekt datum och tid. 

 

Fig. 3 Ä ndra datum och tid samt tidszon 

3. Klicka på Ä ndra tidszon och ställ in korrekt tidszon. 

4. Klicka på OK för att slutföra. 

  

 

  

2 
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3.1.4 Konfigurera skärmupplösning 

 

En högre skärmupplösning ger en bättre skärmvisning.  Systemet stöder flera 

bildskärmsupplösningar.  För att ställa in skärmupplösningen: 

1. Klicka på Start | Kontrollpanelen | Bildskärm | Ä ndra upplösning. 

2. Konfigurera skärmupplösningen i inställningen Upplösning. 

3. Klicka på OK för att slutföra. 

 
 

 

Fig. 4 Ä ndra skärmupplösning 

  

1 

2 

3 
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3.1.5 Ä ndra region och språk 

 

Icke-engelska användare måste kanske ändra region och språkinställningar för lokala 

behov. För att ändra inställningar för Region och språk: 

1. Klicka på Start | Kontrollpanelen | Region och språk. 

2. När fönstret Region och språk visas, klicka på fliken Format. 

3. Välj önskat alternativ i Format-inställningen. 

 

Fig. 5 Ä ndra region och språk 

4. Klicka på fliken Tangentbord och språk.  Välj visningsspråk. 

 

 

5. Klicka på fliken Administration.  

6. Klicka på Ä ndra systemspråk. 

7. Välj önskat systemspråk. 

  

3 

2 

4 
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8. Klicka på OK för att slutföra. 

 

 

  

6 

5 

8 

8 
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3.2 Via initieringsguiden (endast för modeller i Turkiet) 
 

När produkten som du har köpt är en "nyckelfärdig" modell (dvs. en version som 

omfattar både maskin- och programvara) öppnas en startguide för att förenkla 

systemkonfigurationen för nya användare. Med startguiden utför du konfigurationen 

steg-för-steg som ett alternativ till det konventionella sättet med Kontrollpanelen i 

Windows som är mer invecklad och komplicerad.  
 

Guiden startas automatiskt när programvaran startas för första gången. För att slutföra 

startguiden: 
 

 När välkomstsidan i guiden visas, klicka på Nästa för att starta. 

 

 

 

 Ange namnet på systemet och klicka på Nästa. 
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 Ä ndra lösenordet för admin-kontot. Klicka på Nästa för att fortsätta.   

 

 

 

 Klicka på Redigera för att ändra tidszon om det behövs. Klicka på Nästa för att 

fortsätta.   

 

 

  



Konfigurera systemet 

©  Vanderbilt 2016 17 

 
 

 Klicka på Redigera för att ändra datum/tid om det behövs. Klicka på Nästa. 

 

 

 

 Ställa in nätverksparametrar. När en IP-adress har ställts in visas ett 

bekräftelsemeddelande – "NVR-tjänsten måste startas om för att 

synkronisera IP- och datum/tid-information. Ä r du säker på att du vill 

fortsätta?’ Klicka på Ja för att fortsätta. Programvaran avslutas och startar om. 
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 Välj de kameror som ska anslutas via tillverkarens namn och klicka på Nästa. 

 

 

 

 Guiden listar sedan alla tillgängliga kameror för de tillverkare som valts. Välj en 

önskad kamera och lägg till den i NVR:n. Om någon kamera inte finns i listan, 

klicka på knappen + Lägg till manuellt för att lägga till kameror manuellt. Klicka 

på Nästa för att fortsätta.   

 

 
 

 

Viktigt 
Om kameran som ska upptäckas inte visas, klicka på "sök igen"-knappen uppe till höger 
för att uppdatera listan över tillgängliga kameror. 
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 Från kameralistan, välj de kameror som ska aktiveras för inspelning. Klicka på 

Nästa för att fortsätta. 

 

 

 

 Guiden kan sedan skapa lagringsvolymer. Välj "Ja, jag godkänner att skapa 

lagringsvolym(er) automatiskt." (för att lägga till volym(er) manuellt, välj "Nej, 

jag kommer att skapa lagringsvolym(er) manuellt senare. "). Klicka på Nästa 

för att gå till sista steget. 
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 Guiden öppnar sedan en lista med de kameror som lagts till. Och en 

förloppsindikator för volym(er) som läggs till visas under kameralistan. Klicka på 

Kör för att fortsätta.   

 

 

 

 Guiden börjar lägga till kameror till NVR:n och skapar ny(a) volym(er) och tilldelar 

kameran lagringsplatser för inspelning. När förloppsindikatorn når 100 % är 

konfigurationen klar. Klicka på Slutför för att starta om systemet. 
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4 Konfigurera lagringsutrymme 
 

Hanteraren för lagringskonfiguration (Storage Configuration Manager, härefter kallat 

"SCM") är ett verktyg för att organisera och hantera lagringsplatserna i NVR:n. Den 

installeras när NVR-hanteraren installeras. SCM hjälper användarna att effektivt 

hantera alla lagringsenheter för videoinspelning.  

Alla lagringsplatser i SCM omfördelas till baslagringsenheten - Volym. Varje volym kan 

inkludera en eller flera hårddiskar. Med SCM kan systemadministratören ställa in flera 

hårddiskar i en enda volym. 

SCM har fyra lagringsplatser: 

1 Enhetspanelen 

2 Å tgärdsknappar 

3 Konfigurationspanel 

4 Loggpanel 

 

Fig. 6 SCM-programmet 

SCM använder olika ikoner för att visa status för lagringsvolymer och hårddiskar. Se 

följande tabell: 
 

 Volym Hårddisk 

Normal 
  

Inaktivera 
  

Varning 
  

Skadad 
  

 

 

Viktigt 

Utropstecknet visas när systemet upptäcker 5 % förlust av inspelningsdata på 
hårddisken. Krysset visas när systemet upptäcker 15 % förlust av inspelningsdata på 
hårddisken. För att förhindra förlust av inspelningsdata, byt omedelbart hårddisk när 
nämnda tecken visas. 
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4.1 Kör SCM 
 

För att köra SCM: 

1. I Windows, klicka på Start | Alla program | Vanderbilt | Vectis iX NVR | Storage 

Configuration Manager. 

2. När fönstret Inloggning visas, ange admin i fältet användarnamn och skriv in 

admin i fältet lösenord. (Båda är standard.) 

 

3. Klicka på Logga in. 
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4.2 Skapa en volym 
 

För att skapa en volym efter hårddisk: 
 

 

Fig. 7 Skapa en volym efter hårddisk 

1 I SCM, klicka på knappen . 

2 När fönstret Bekräfta visas, klicka på Med HD. 

3 Ange det nya volymnamnet i fältet Volymnamn. 

 

4 Klicka på önskad hårddisk från listan över tillgängliga hårddiskar och klicka på 

 (lägg till) för att lägga till vald hårddisk till listan över hårddiskvolymer. 

5 Klicka på Lägg till i lista för att lägga till den valda hårddisken i listan nedan. 
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6 Klicka på Skapa för att fortsätta. (Eller klicka på Cancel för att avsluta.) 

7 Ett bekräftelsemeddelande - 'Skapa volym kommer att omallokera din 

hårddisk och aktuell data på disken förloras. Ä r du säker på att du vill utföra 

dessa jobb?" visas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

 

8 SCM börjar skapa en ny volym och visar en förloppsindikator. När volymen är 

skapad listar enhetspanelen den nya volymen och underordnad(e) hårddisk(ar). 

Konfigurationspanelen visar information om den formaterade hårddisken. 
 

 

Klicka på ikonen för den underordnade hårddisken i enhetspanelen för att visa information om den 
valda hårddisken i konfigurationspanelen. 

 

Försiktighet 
När en ny volym skapas formateras alla lagringsplatser i den nya volymen direkt. Spara 
data på lagringsplatserna innan diskformatering börjar. 
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4.3 Byta namn på en volym 
 

För att byta namn på en volym: 

 

Fig. 8 Ä ndra volymnamn 

1. I SCM, klicka på volymen för att byta namn i Enhetspanelen. 

2. Klicka på bytnamn-knappen .. Fönstret Ä ndra volymnamn öppnas. 

3. Ange ett namn i fältet och klicka på OK. 

 

4. Volymen har ändrat namn.  
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4.4 Ta bort en volym 
 

En volym måste inaktiveras innan den kan tas bort. För att ta bort en volym: 

 

Fig. 9 Ta bort en volym 

1. I SCM, klicka på volymen som ska tas bort i Enhetspanelen. 

2. Klicka på inaktiveringsknappen . Systemet visar ett bekräftelsemeddelande 

- "Ä r du säker på att du vill inaktivera denna volym?" Klicka på Ja för att 

fortsätta. 

3. Klicka på radera-knappen . 

4. Bekräftelsemeddelandet - "Ä r du säker på att du vill ta bort denna volym?" 

visas. Klicka på Ja för att fortsätta. (Eller klicka på Cancel för att avsluta.)   

 
 

 

Viktigt Om det finns inspelningsdata i volymen som ska tas bort visar systemet följande 
meddelande.  

 

 

5. Den valda volymen har tagits bort från volymlistan.   
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4.5 Ä ndra en volym 
 

En volym omfattar vanligtvis en eller flera hårddiskar. När en hårddisk är skadad kan 

användaren med SCM ta bort den skadade hårddisken från en volym och lägga till en 

ny hårddisk till volymen utan att förlora data. Vanligtvis så måste en volym inaktiveras 

innan den kan ändras. 

4.5.1 Lägga till en hårddisk till en befintlig volym 

 

En volym måste inaktiveras innan en ny hårddisk kan anslutas. För att lägga till en 

hårddisk till en befintlig volym: 

 

Fig. 10 Lägga till en hårddisk till en befintlig volym 

1. I SCM, klicka på volymen som ska redigeras i Enhetspanelen.  

2. Klicka på inaktiveringsknappen . Systemet visar ett bekräftelsemeddelande 

- "Ä r du säker på att du vill inaktivera denna volym?" Klicka på Ja för att 

fortsätta. 

3. Klicka på redigera-knappen . Fönstret Ä ndra volym öppnas. 

4. Klicka på hårddisken som ska läggas till i listan av tillgängliga hårddiskar och 

klicka på . Den valda hårddisken har lagts till listan över Hårdiskar i 

volymen. 

 

5. Bekräftelsemeddelande - "Denna åtgärd medför att aktuella data på disken 

som ansluts förloras. Vill du fortsätta?" visas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

6. Klicka på OK för att fortsätta. (Eller klicka på Avbryt för att avsluta.). 
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7. Klicka på  för att återaktivera volymen. 

 
 

8. Bekräftelsemeddelandet - "Ä r du säker på att du vill aktivera denna volym?" 

visas. Klicka på Ja för att slutföra. 
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4.5.2 Ta bort en hårddisk från en befintlig volym 

 

En volym måste inaktiveras innan en hårddisk kan tas bort. För att ta bort en hårddisk 

från en befintlig volym: 

 

Fig. 11 Ta bort en hårddisk från en befintlig volym 

1. I SCM, klicka på volymen som ska hanteras i Enhetspanelen.  

2. Klicka på , bekräftelsemeddelandet - "Ä r du säker på att du vill 

inaktivera denna volym?" visas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

3. Klicka på , fönstret Ä ndra volym öppnas. 

4. Klicka på den valda hårddisken som ska tas bort i listan Hårddiskar i volymen 

och klicka på . Den valda hårddisken har tagits bort från listan över 

Hårdiskar i volymen. 

 

5. Klicka på OK för att fortsätta. (Eller klicka på Cancel för att avsluta.) 

6. Klicka på  för att återaktivera volymen. 
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7. Bekräftelsemeddelandet - "Ä r du säker på att du vill aktivera denna volym?" 

visas. Klicka på Ja för att avsluta. 
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4.5.3 Koppla från en hårddisk 

 

SCM låter användarna koppla från en skadad hårddisk direkt utan att inaktivera 

volymen. Funktionen fortsätter också att spela in från avbrottet.  För att ta bort en 

hårddisk: 

 

Fig. 12 Koppla från en hårddisk 

1. I SCM, klicka på volymen som ska tas bort i Enhetspanelen. 

2. Klicka på avmontera-knappen . 

3. Bekräftelsemeddelandet - "Ä r du säker på att du vill avmontera den här 

hårddisken?" visas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

 

4. Den valda hårddisken har avmonterats. 
 

 

Viktigt 
När en volym endast hanterar en hårddisk kommer funktionen "avmontera hårddisk" 
även att ta bort volymen. 
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4.6 Sök en volym igen 
 

En skadad volym kan bero på ett fysiskt hårddiskfel eller datafel. Funktionen för att 

söka volym igen erbjuder ett enkelt sätt för att snabbt åtgärda datafel. För att söka 

volym igen: 

 

Fig. 13 Sök en volym igen 

1. Klicka på volymen att söka efter och inaktivera den genom att klicka på 

inaktiveringsknappen  

2. När bekräftelsemeddelandet visas, klicka på Ja för att fortsätta. 

3. Högerklicka på volymen och en snabbmeny visas. Klicka på Sök igen. 

 

4. Ett meddelande, 'Å tgärden kommer att ta några minuter. Vill du fortsätta nu?" 

visas. Klicka på Ja för att fortsätta. 
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5. Programmet fortsätter till att korrigera datafel i volymen. När processen är klar 

kommer den skadade volymen med datafel att återgå till normalt tillstånd. Om 

skadan kvarstår kan ett fysiskt fel ha uppstått. 

6. När volymen har åtgärdats, återaktivera volymen för att avsluta. 
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4.7 Princip för volymåterställning 
 

För att hjälpa NVR-användare att upptäcka skador på lagringsvolymen finns funktionen 

Automatisk volymåterställning för att återställa felaktiga lagringsvolymer till normalt 

tillstånd. För att ställa in återställningsprincip: 

 

Fig. 14 Å terställningsprincip 

1. Högerklicka på en volym för att öppna snabbmenyn. 

2. Standardinställningen är "Automatisk återställning", välj Manuell återställning 

för att återställa volymen manuellt. 

3. Från menyraden, klicka på Inställning | Automatisk återställning, intervall och 

välj sedan från 15 till 60 minuter. Standardinställningen är 60 minuter så den 

automatiska återställningsfunktionen kontrollerar status för lagringsvolymen var 

60:e minut. Vid strömavbrott i serverrummet kommer viktig information inte att 

förloras eftersom NVR:n vid dessa fall försöker återställa skadade lagringsplatser. 
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4.8 Avsluta SCM-programmet 
 

För att avsluta SCM: 

 

Fig. 15 Avsluta SCM-programmet 

1. Klicka på Fil i menyraden. 

2. Klicka på Avsluta. 

3. Meddelandet "Välj "Ja" för att avsluta programmet. Välj "Nej" för att 

minimera programmet" visas. Klicka på Ja för att avsluta. 
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5 Komma igång 
 

Detta kapitel guidar dig hur man startar produkten och visar dig grunderna för hur det 

fungerar. 

I följande: 

5.1 Starta och logga in 

5.2 Användargränssnitt 

5.1 Starta och logga in 
 

Starta programvaran första gången: 

1. På Windows-skrivbordet, dubbelklicka på Vectis iX NVR Manager-ikonen . 

ELLER 

I Windows, klicka på Start | Alla program | Vanderbilt | Vectis iX NVR | Vectis iX 

NVR Manager. 
 

Fönstret Inloggning öppnas. 

 
 

2. Ange admin (standard) i fältet Användarnamn och ange admin (standard) i fältet 

Lösenord. Klicka sedan på Sign in. 

(Om ett fysiskt tangentbord inte är tillgängligt, klicka på ikonen  för att öppna ett 
tangentbord på skärmen för inmatning av text.) 

 
Programmet öppnas sedan i Visningsläge (standardläge).   
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5.2 Användargränssnitt 
 

Att förstå användargränssnittet hjälper dig att använda programvaran på ett effektivt 

sätt. Läs det här avsnittet för bättre förståelse av de ämnen som diskuteras nedan.  

I detta avsnitt 

5.2.1 Fyra lägen 

5.2.2 Systemfliken 

5.2.3 Trädpanel 

5.2.4 Tillståndspanel 

5.2.5 Mellanlagrare 

5.2.6 Visningsfönstret 
 
 

5.2.1 Fyra lägen 

 

Programvaran har med fyra lägen för funktioner. 

 Visningsläge  

 Alarmläge 

 Händelseläge  

 Konfigurationsläge 

För att växla mellan de fyra lägena, klicka på en av de fyra Lägesknappar. 

 

Fig. 16 Fyra funktionslägen 

  

1 Alarmläge Konfigurationsläge 

Händelläge Visningsläge 
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Visningsläge 

I Visningsläge kan du se videoklipp från kanalerna, styra kanaler eller associerade 

DI/DO-punkter och exportera de filer som behövs. 

Se följande figur som visar Visningsläge: 

 

Fig. 17 Visningsläge 

Alarmläge 

Alarmläge listar alla inaktiva och väntande alarm och låter dig förhandsgranska 

inspelade videoklipp för alarmet. Detta läge ger dig också funktionen alarmsökning som 

hjälper dig att hitta ett specifikt larm från ett stort antal larm. Se 7.1 Använda alarmläget 

för mer information.  

Se följande figur som visar Alarmläge: 

 

Fig. 18 Alarmläge 
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Händelseläge 

Händelseläge låter dig granska händelser från följande källor: Via system, användare 

och via kamera. Händelseläge har även en sökfunktion för händelser som hjälper dig 

att hitta en specifik händelse från flera händelser. Se 7.2 Använda händelseläge för 

mer information.  

Se följande figur som visar Händelseläge: 

 

Fig. 19 Händelseläge 

Konfigurationsläge 

Konfigurationsläge låter dig utföra tre huvudinställningar: Enhets-, lagrings- och 

systeminställning. Enhetsinställningen visar inte bara informationen för alla anslutna 

enheter utan låter dig även lägga till, ändra och ta bort dem. Med lagringsinställningen 

kan du granska information om lagringsutrymmet. Systeminställningen innehåller fyra 

delar: Kart-, användarkonto-, alarmregel- och schemainställning. Se 8 Använda 

konfigurationsläget för mer information.  

Se följande figur som visar Konfigurationsläge: 

 

Fig. 20 Konfigurationsläge 
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5.2.2 Systemfliken 

 

Systemfliken har två delar: Panel för systeminformation, enhetens kontrollpanel och 

panel för alarmdetaljer. Se följande figur som visar Systemfliken: 
 

 
 

Fig. 21 Systemfliken 

Panelen för systeminformation levererar sex meddelanden: (1) Systemets datum och 

tid, (2) systemets IP-adress, (3) inloggningskonto, (4) CPU-användning, (5) 

minnesanvändning och (6) nätverksanvändning. 

Enhetens kontrollpanel inkluderar två knappar: Knappen för skärmlåset och knappen 

för tangentbordet på skärmen. Klicka på knappen för skärmlåset för att inaktivera alla 

knappar och musklick. Däremot öppnas ett fönster för lösenord. Om inte ett korrekt 

lösenord anges så avslutas inte skärmlåset. Klicka på knappen för tangentbordet på 

skärmen för att öppna ett tangentbord på skärmen som ett provisoriskt tangentbord.  

Alarminformationspanelen består av fyra delar: (a) visar antalet aktiva alarm, (b) 

alarmvarning på/av och alarm-popup samt (c) volymkontroll. Se 7.1.2 Slå på/av popup-

alarm och 7.1.3 Slå på/av alarmsignal för mer information. Se även 6.23 

Aktivera/avaktivera kameraljudet för volymkontrollen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Panel för systeminformation Panel för alarmdetaljer 

Enhetens kontrollpanel 
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5.2.3 Trädpanel 

 

Trädpanel är en sektion i programvarans Visningsläge och Konfigurationsläge som 

ger en mängd olika flikar. Till exempel, Visningsläge har flikarna Enhet , Digital I/O

, POS , Karta  och Bildskärm i Trädpanel medan Konfigurationsläget 

har flikarna Enhet , Digital I/O , POS , Lagringsutrymme , System  och 

IVA-grupp i Trädpanel. Varje flik kan klickas på för att öppna en fliksida med en 

trädlikande struktur för en typ av enheter eller funktioner. Till exempel, klicka på fliken 

Enhet  för att öppna en fliksida med ett träd för de kamerakanaler som har lagts till i 

NVR-systemet. 
 

 
 

 

 

 

Om det är för många kanaler i enhetsträdet, använd Kanal sökning i nedre delen av Trädpanel. Ange 

hela eller en del av namnet på kanalen och klicka på förstoringsglaset . Kanalnamnet som 
uppfyller kraven kommer att väljas. 

  

Trädpanel i 
Visningsläge 

Trädpanel i 

Konfigurationsläge 
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5.2.3.1 Kameraträd - Statusikoner 

 

Programvaran delar kamerakanalerna till två grupper - fasta IP-kameror och PTZ-

kameror.  Vissa kameror stöder underkanaler eller digital I/O. De visas också i trädet.  

Kameraikonerna i trädet är även statusikoner.  Om en kameraikon dras och släpps till 

en visare kan visaren börja streama videon från den kamerakanalen. Du kan även styra 

en DO-punkt genom att dubbelklicka på dess ikon. 

När en underkanal är aktiverad visas den som en undernod till den primära kanalen i 

trädet. Underkanalen kan betraktas som en självständig videobild, vilket gör att 

systemet kan spela upp och spela in precis som en vanlig kamera. 

Systemet har olika ikoner för kanalens status. Se följande tabell för exempel. 

 Allmän D1-kanal PTZ D1-kanal 

Ansluten 
  

I inspelning 
  

Videoavbrott 

  

I inspelning och alarm 

  

Videoavbrott och alarm 

  

 

 
Digital 
inmatningspunkt 

Digital utgångspunkt 

Aktiv 

  

Aktiv och 
alarm 

  

Offline 

  

Inaktiv 

  

Inaktiv och 
alarm 
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5.2.4 Tillståndspanel 

 

Liknande Trädpanel som beskrivs i 5.2.3 Trädpanel är även Tillståndspanel en 

sektion. Däremot har programvarans Alarmläge och Händelseläge en mängd olika 

inställningar för att ställa in tillstånd vid sökning av ett alarm eller en händelse. 

I Alarmläge har Tillstånds panel en mängd olika flikar för att utföra 

tillståndsinställningar för olika funktioner i programvaran som t.ex. flikar för Sökvillkor

, Saknat objekt , Främmande objekt , Transaktionssök  och IVA-

händelse   . Varje flik kan klickas på för att öppna en fliksida med 

tillståndsinställningar för en funktion i programvaran. 
 

 
 

 

 

 

Om det är för många kanaler i enhetsträdet, använd Kanal sökning i nedre delen av Trädpanel. Ange 

hela eller en del av namnet på kanalen och klicka på förstoringsglaset . Kanalnamnet som 
uppfyller kraven kommer att väljas. 

  

Tillståndspanel i 

Alarmläge 

Tillståndspanel i 

Händelseläge 
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5.2.5 Mellanlagrare 

 

Precis som Trädpanel och Tillståndspanel är även Mellanlagrare en sektion i 

programvarans Visningsläge och Alarmläge. Mellanlagrare är avsedd för att spara 

en skärmbild eller ett videoklipp som kan förhandsgranskas innan den slutligen 

exporteras.  

För att använda Mellanlagring i Visningsläge, se 6.28 Exportera videodata. 

 
 
 

För att använda Mellanlagring i Alarmläge: 

 För att exportera skärmbilder eller videor, se 7.1.7 Exportera alarm bilder eller 

-video. 

 För att exportera en försäljning till en PDF-fil, se 7.1.10.2 Exportera en PDF-

fil. 

 För att exportera alarmdata för gruppen räkna personer, se 7.1.11.2 

Exportera alarmdata. 

 

 
  

Mellanlagring i 

Alarmläge 

Mellanlagring i 
Visningsläge 
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5.2.6 Visningsfönstret 

 

Visningsfönstret är den grundläggande visuella utmatningsenheten för NVR-

hanteraren. Ett visningsfönster streamar inte bara livevideo från flera källor som t.ex. en 

allmän kamera, en PTZ-kamera, en 180 eller 360 graders IP-kupolkamera, en 

underkanal, en ROI, en grafisk karta utan spelar även upp inspelade videor, 

söker/hämtar bilder samt upptäcker rörelse. 

Ett visningsfönster består av bildskärm, skärmmenyn (OSD) och fem indikatorer. När 

du aktiverar en underkanal eller ROI visas ett associerat område som avgränsas i en 

färgad rektangel i visningsfönstret.  

Följande figur visar alla relativa detaljer i visningsfönstret.  

 

Fig. 22 Introduktion till visningsfönstret 

 

 

Viktigt Ett valt visningsfönster inramas i en vit kantlinje. 
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6 Använda visningsläget 
 

Följande illustration visar programvarans Visningsläge med dess olika lagringsplatser. 

 

Fig. 23 Exempel på visningsläget 

1. Systemfliken 

2. Trädpanel 

3. Mönsterpanel och vissa funktionsknappar 

4. Visningsfönstrets område 

5. Mellanlagrare 

 

  

 1 

2 

5 

3 

4 
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6.1 Styra en DI/DO-punkt 
 

I trädpanelen, visa en DI-punkts tillstånd eller aktivera/inaktivear en DO-punkt direkt. 

För att göra detta: 

 

Fig. 24 Styra DI/DO-punkter 

1. I enhetsträdet, dubbelklicka på en DO-punkt för att hantera den. Fönstret DO-

kontroll öppnas. 

2. Klicka på På/Av-knappen för att aktivera/inaktivera DO-punkten. 

 

3. Klicka på Stäng för att slutföra inställningen. 
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6.2 Visa ett DIO-enhetstillstånd 
 

Digital I/O-fliken visar alla anslutna I/O-moduler. I/O-moduler är anslutna till NVR:n och 

NVR:n kan ta emot digitala signaler från sensorer som den digitala I/O-modulen har 

anslutit till eller skicka styrsignaler till utgående enheter som t.ex. sirener, kameror osv. 

För att visa information om en I/O-modul: 

 

Fig. 25 Visa Digital I/O-tillstånd 

1. I trädpanelen, klicka på fliken Digital I/O.  

2. Klicka på önskad I/O-modul för att visa status för anslutna I/O-punkter. 
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6.3 Ö vervaka maskinvarans status 
 

 

Fig. 26 Funktionen Maskinvaruövervakning 

 

1. Funktionen Maskinvaruövervakning låter användare övervaka systemets 

maskinvarustatus som t.ex. intern CPU- och moderkort-temperatur, spänning på 

moderkortet osv. För att se denna data, klicka på knappen Visningsläge. 

2. Klicka på fliken Maskinvaruövervakning för att öppna maskinvaruträdet. 

3. Om det önskade objektet inte är dolt, klicka på  för att öppna objektet. 

 

 

För att ändra objektnamn på trädet för maskinvaruövervakning, se avsnitt 8.1.1.7 
Maskinvaruövervakning for more information. 
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6.4 Mönster och tur 
 

Mönsterpanelen är på höger sida om funktionsknapparna. Ett mönster är en 

uppsättning av tomma visningsfönster på skärmen. Det lägger ut 1 - 64 tomma eller 

uppspelande visningsfönster på skärmen. Från ett mönster kan du visa olika 

kameravideor samtidigt. Genom att växla mellan olika mönster är det inte svårt att visa 

ett stort antal kameravideor på kort tid.  

Mönsterpanelen har två flikar: Val av layout och Anpassad layout.  Val av layout ger dig 

systemets 33 inbyggda mönsterval. Anpassad layout visar de mönster du valt som 

favoriter. När fler än två favoritmönster har sparats aktiveras turfunktionen. 
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6.4.1 Inbyggda mönster 

 

För att se inbyggda mönster: 

 

Fig. 27 Inbyggda mönster 

1. I mönsterpanelen, klicka på fliken Val av layout. 

2. Klicka på ett mönster. Det valda mönstret verkställts i videoskärmspanelen. 

 

 

Tryck på knappen [1], [2]… till knappen [=] för att hoppa mellan tillgängliga mönster. De 12 
snabbtangenterna motsvarar de första 12 anpassade mönsterna i en rad av mönster. Till exempel, 
tryck på [1] för att hoppa till första mönstret i en rad av mönster och tryck på [2] för att hoppa till det 
andra mönstret i en rad av mönster. 

 

Viktigt 

För fler mönster i vyn, klicka på upp- och ner-pilen på höger sida om panelen. 

 

 

 

3. Dra en aktiv kanalikon från kameraträdet (om kameraträdet inte visas, klicka först 

på enhetsfliken) och släpp ikonen på ett tillgängligt visningsfönster. 

4. Systemet spelar automatiskt upp den valda kamerans video i visningsfönstret. 

5. Upprepa steg 3 och 4 för övriga visningsfönster. 

 

 

Viktigt Se även 5.2.6 Visningsfönstret 

 

Viktigt Klicka på knappen Helskärm  för att sträcka ut videoskärmspanelens storlek till 
helskärm. Tryck på [Esc] för att ändra storlek.  
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6.4.2 Spara ett favoritmönster 

 

NVR:n låter dig markera ett inbyggt mönster som en favorit som du ofta kan återgå till. 

När du använder ett favoritmönster kommer mönstret ihåg alla tillhörande 

visningsfönster och streamar livevideo från de tillhörande kanalerna direkt. Det finns 

fyra funktionsknappar: Lägg till layout (mönster), redigera namn, spara och ta bort.  

 

Fig. 28 Favoritmönster 

 

Viktigt När systemet startas om spelas det första favoritmönstret i turlistan upp automatiskt. 

 

Tryck på knapp [1], [2]… till knapp [9] för att hoppa till ett mönster i raden av mönster. De 9 
snabbtangenterna motsvarar de första 9 favoritmönsterna i en rad av mönster.  
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6.4.3 Lägg till ett favoritmönster 

 

Alla favoritmönster kommer att sparas i turlistan. För att lägga till ett favoritmönster: 

 

Fig. 29 Lägg till ett favoritmönster 

1. Klicka på fliken Val av layout . 

1. Klicka på ett mönster från de mönster som är tillgängliga. (Alla tillgängliga 

mönster är systemets inbyggda mönster) 

2. Från trädpanelen, dra och släpp en kanal- eller kartikon till ett visningsfönster. 

3. Klicka på knappen Lägg till Layout . 

4. När fönstret Redigera namn öppnas, ange ett namn och klicka påOK. (Eller 

klicka på Cancel för att avsluta.) 

 

5. Klicka på fliken Anpassad layout så visas ett nytt favoritmönster i turlistan. 

 

 

Om favoritmönsterna i turlistan är fler än 12, dubbelklicka på de två neråtpilarna till höger för att visa 
mönster vertikalt. 

 

 
  

4 

4 
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6.4.4 Ä ndra mönsternamn 

 

För att redigera mönstrets namn: 

 

Fig. 30 Ä ndra mönsternamn 

1. Klicka på fliken Anpassad layout . 

2. Klicka på ett mönster. 

3. Klicka på knappen Redigera namn . 

4. När fönstret Redigera namn öppnas, ange ett namn och klicka påOK. (Eller 

klicka på Cancel för att avsluta.) 

 

5. Mönsternamnet i turlistan har ändrats. 
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6.4.5 Redigera ett favoritmönster 

 

Spara ändringen när ett favoritmönster har ändrats: 

 

Fig. 31 Spara mönsterändring 

1. Klicka på fliken Anpassad layout. 

2. Klicka på ett favoritmönster i turlistan. Utför ändringar som t.ex. dra och släppa 

olika kanaler eller mappar till visningsfönster. 

3. Klicka på knappen Spara.  
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6.4.6 Tillämpa mönsterhastighet 

 

Nätverkets bandbredd har stort inflytande på videokvaliteten. Om mönstret som körs 

har flera tittare som streamar livevideo samtidigt kan den tunga dataöverföringen 

mellan NVR:n och kamerorna orsaka oregelbunden och långsam video. Det finns fyra 

hastighetsknappar på höger sida om mönsterpanelen för att optimera videokvaliteten 

när bandbredden inte är tillräcklig. 

Följande beskriver hastighetsknapparna: 

Hög kvalitet ( ): Får alla visningsfönster, inklusive valt visningsfönster, att 

streama video i full hastighet. 

Medelhastighet ( ): Endast valt visningsfönster streamar video i full hastighet 

medan de andra streamas i låg hastighet. 

Låg hastighet ( ): Får alla visningsfönster, inklusive valt visningsfönster, att 

streama video i låg hastighet. 

Turbohastighet ( ): Får alla visningsfönster att streama video i full hastighet, 

dock streamas valt visningsfönster i originalupplösning och de andra i förminskad 

upplösning. 

 

 

Viktigt 

När CPU-användningen når 95 % i 5 sekunder kommer systemet automatiskt att sänka 
mönstrets uppspelningshastighet (från hög hastighet till hög kvalitet, eller från hög 
kvalitet till medelkvalitet eller medelkvalitet till låg kvalitet). Skyddet förhindrar systemet 
från att krascha. 

 

Tryck på knappen [P] för att växla mellan tillgängliga mönsterhastigheter. 
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6.4.7 Ä ndra mönsterordning 

 

När turfunktionen körs verkställs favoritmönster automatiskt i turordning, en efter en i 

regelbunden tidsintervall. Därför är den sekventiella ordningen av dessa mönster viktig 

när det kommer till turfunktionen. För att ändra ordningen: 

 

Fig. 32 Ä ndra mönsterordning 

1. Klicka på fliken Anpassad layout . 

2. Klicka på ett favoritmönster. 

3. Dra och släpp det till önskad plats. 

 

4. Turlistan visar den uppdaterade ordningen. 

 

 

Viktigt 
Om favoritmönster är fler än 12, klicka på rullningslisten till höger för att visa fler 
favoritmönster. 
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6.4.8 Ta bort ett favoritmönster 

 

För att ta bort ett favoritmönster: 

 

Fig. 33 Ta bort mönster från turlista 

1. Klicka på fliken Anpassad layout . 

2. Klicka på mönstret som ska tas bort. 

3. Klicka på knappen Radera . 

4. Det valda mönstret har tagits bort från turlistan. 
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6.4.9 Köra en tur 

 

Turfunktionen visar roterbart alla dina favoritmönster i turordning och med ett 

regelbundet tidsintervall. För att köra en tur: 

 

Fig. 34 Köra en tur 

1. Klicka på fliken Anpassad layout . 

2. Klicka på knappen Tur . 

3. Systemet kör turen. 
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6.5 Streama livevideo 
 

 

Fig. 35 Spela upp en bild i visningsfönstret 

För att streama livevideo i ett visningsfönster: 

1. Klicka på knappen Visningsläge. 

2. Klicka på fliken Enhet i Trädpanel. 

3. Leta upp kameraikonen för att visa den från kameraträdet. (Se även 5.2.3.1 

Kameraträd - Statusikoner för en beskrivning av kanalikonen.) 

4. Dra och släpp kanalikonen till ett visningsfönster. 

5. Visningsfönstret visar livevideon direkt. 
 

 

När två videor visas samtidigt, dra det valda visningsfönstret och släpp det i andra visningsfönstret för 
att automatiskt ändra position. 

 

När video streamas, tryck på [F9] för att visa videoinformation. Informationen omfattar: 
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Source FPS – bildrutor per sekund för källan 

Decode FPS – bildrutor per sekund för avkodning 

Render FPS – bildrutor per sekund för rendering 

Resolution – upplösning för visad video 

Video codec – video-codec för visad video 

Audio codec – ljud-codec för visad video 

Bitrate – bithastighet för visad video 

Timestamp – datum och tid för visad video 

Latency – svarstid för visad video 

Renderer Queue Size – renderingköns storlek 
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6.6 OSD-inställningar 
 

Skärmmenyn (härefter kallat "OSD") innebär att textdata överlappas på visningsfönstrets 

skärm för att visa information som t.ex. kanalnamn, tidsstämpel, tidslinje och så vidare.  

Använd OSD-inställningarna för att aktivera/inaktivera eller hantera OSD:n. Inställningarna 

inkluderar fyra underinställningar för att hantera OSD:ns fyra delar: Kanalnamn, tidsstämpel, 

tidslinje och underkanal. Se följande beskrivningar. 

Kanalnamn: Kanalens namn står i det övre vänstra hörnet av visningsfönstret. Kanalnamnet 

visar videokällan, som är samma som kanalnamnet i kameraträdet. Systemet låter dig ändra 

visningsfärg. 

Tidsstämpel: Tidsstämpeln finns i det nedre vänstra hörnet av visningsfönstret. 

Tidsstämpeln visar datum och tid för när den visade videon skapas/skapades. Systemet 

låter dig att ändra visningsfärg och tidsformat. 

Tidslinje: Ä r en stapel längst ner på visningsfönstret som visar den visade videons 

kontinuerliga tidsintervall. 

Underkanal: Underkanalen visas endast när den är aktiverad. I visningsfönstret är en 

underkanal inbäddad i en lila rektangulär ram. Se 6.10 Visa video för mer information 

Alarmram Alarmramen är en röd ram som blinkar runt ett visningsfönstret när ett alarm 

utlöses. 

För att ändra OSD-inställningar:  

1. I Visningsläge, klicka direkt på OSD-inställningsknappen. Fönstret 

Visningsalternativ öppnas. 

 

2. Markera/avmarkera ett alternativ för att aktivera/inaktivera det. I den nedre delen av 

fönstret finns förhandsgranskningen för OSD:n. 

3. När färgen på kanalnamnet eller tidsstämpeln är nära bakgrundsfärgen, klicka på 

färgrutan för att öppna fönstret Färg. 
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4. Anpassa färgen och klicka på OK för att verkställa ändringen. 

 

5. För att ändra formatet som visar datum/tid för tidsstämpeln, använd 

kombinationsrutan Tidsstämpel. 

6. Klicka på Tillämpa för att verkställa ändringarna. Klicka på OK för att verkställa 

ändringarna och avsluta inställningen. (Eller klicka på Avbryt för att ta bort 

ändringarna.) 
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6.7 Maximera ett visningsfönster 
 

Denna funktion låter dig sträcka ut ett visningsfönster till 1x1-mönstret. När videon som 

visas kommer från en megapixel-kamera hjälper denna funktion dig att granska fler 

detaljer i videon. 

För att maximera visningsfönstret, se följande steg: 

1. Klicka på visningsfönstret för att maximera det. 

2. Högerklicka med musen för att visa en snabbmeny. 

 

Fig. 36 Maximera visningsfönstret 

3. Klicka på Maximera i snabbmenyn. 
 

4. Det valda visningsfönstret maximeras direkt. 

 
 

 

Du kan även dubbelklicka på det valda visningsfönstret för att maximera det. Dubbelklicka på det igen 
för att ändra storleken. 

2 

3 



Använda visningsläget 

©  Vanderbilt 2016 65 

 
 

 
Om nödvändigt, klicka på knappen Helskärm  för att sträcka ut videoskärmspanelen till 
helskärm. 

 

När visningsfönstret streamar video, tryck på [Enter]-knappen för att växla nuvarande mönster till 1x1-
mönstret. När 1x1-mönstret öppnas visas endast det valda visningsfönstret. 

 

  



Använda visningsläget 

©  Vanderbilt 2016 66 

 
 

6.8 Justera bildförhållande /Avlägsna sammanflätning av 

visningsfönster 
 

Systemet låter dig ändra bildförhållandet till antingen ursprungligt bildförhållande eller 

utsträckt bildförhållande. För att justera bildförhållandet: 

 

Fig. 37 Justera bildförhållande 

1. Högerklicka på visningsfönstret som ska justeras och en snabbmeny öppnas. 

2. Klicka på Bildskärm för att öppna en undermeny. 

3. Undermenyn har tre alternativ: Bildförhållande, Avlägsna sammanflätning och 

Anpassa till visningsfönstret. Klicka på Bildförhållande för att visa video i 

kamerans ursprungliga bildförhållande. Klicka på Anpassa till visningsfönstret 

för att sträcka ut bilden över hela visningsfönstret. Klicka på Avlägsna 

sammanflätning att ändra flätade videosignaler till progressiva. 
 

 

Viktigt 
För att ställa in alla visningsfönster till antingen ursprunglig eller utsträckt bildstorlek, se 
8.1.1.2 Anpassad inställning. 

 

  

2 

3 
4 
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6.9 Använda en karta 
 

 

 

Fig. 38 Karta öppnad i ett visningsfönster 

Programvaran har stöd för att ladda en karta eller planritning i ett visningsfönster. 

Dessa kartor eller planritningar måste vara HTML-baserade för grafiska hyperlänkar. 

Grafiken för en kamera eller tilldelad DI/DO-punkt kan läggas till i en karta. (Se Bilaga 

IV. Lägga till kamera eller en DI/DO-punkt till en HTML-karta.) Vilket innebär att när du 

laddar kartan i ett visningsfönster kan du snabbt hitta en enhet via den geografiska 

översikten. Till exempel, en hyperlänk till en kamera har lagts till i en karta så att du kan 

dra och släppa den hyperlänken i ett visningsfönster för att direkt streama videon från 

den kameran. Du kan även styra en DO-punkt direkt på kartan precis som i 

enhetsträdet. 

Eftersom en HTML-karta stöder hyperlänkar ger visningsfönstret dig länkade objekt 

direkt när du klickar på en hyperlänk i kartan som har laddats i visningsfönstret. Till 

exempel, en hyperlänk till Google Maps webbplats har lagts till på kartan. När du klickar 

på länken visar visningsfönstret webbplatsens innehåll direkt. 

När NVR:n är ansluten till en stor grupp av kameror och DI/DO-punkter kan skapandet 

av flera kartor hjälpa dig att snabbt hitta en enhet. Kombinationen av karta och tur-

funktionen förhindrar effektivt att du missar kritiska bilder. 
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6.9.1 Ladda en karta i ett visningsfönster 

 

För att öppna en karta i visningsfönstret: 

 

Fig. 39 Ö ppna karta i visningsfönster 

1. I Visningsläge, klicka på fliken Karta   i trädpanelen. 

2. I kartträdet, dra och släpp en kartikon i ett visningsfönster. 

3. Kartan öppnas i visningsfönstret. 

 

 

En karta är en HTML-baserad fil. Klicka på hyperlänken på kartan och visningsfönstret kan nu 
användas som en webbläsare. 

 

Systemet möjliggör kartvisningsfönstret att växla med ett annat fönster för direktuppspelad video. Dra 
och släpp kartvisningsfönstret till ett annat fönster för direktuppspelad video för att byta plats på dem. 

 

Viktigt 
Enheternas statusikoner på kartan är samma som ikonerna på enhetsträdet. Se 5.2.3.1 
Kameraträd - Statusikoner för mer information. 
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6.9.2 Streama livevideo från en karta 

 

För att visa en kameravideo direkt från en karta: 

 

Fig. 40 Visa kanalvideo från karta 

1. I kartan, klicka på ikonen för den kanal som ska visas. 

2. Dra och släpp ikonen till ett annat visningsfönster. 

3. Visningsfönstret streamar kanalvideon direkt. 

 

 

Dubbelklicka på en kameraikon i kartan för att aktivera Mega Player. 

 

Se Bilaga IV. Lägga till kamera eller en DI/DO-punkt till en HTML-karta för hur man lägger till en 
kamera eller DI/DO-länk till kartan. 
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6.9.3 Styra en DO-punkt på en karta 

 

Kartan låter dig styra en kameras DO-punkt direkt: 

 

Fig. 41 Styra en kameras DO-punkt från kartan 

1. Dubbelklicka på en kameras DO-ikon på kartan. Fönstret DO-kontroll visas. 

2. Klicka på På eller Av i inställningen Kontrol. 

 

3. Klicka på Stäng för att slutföra och avsluta. 
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6.10 Visa video från underkanal 
 

Underkanal är en funktion som stöds av vissa kameror som t.ex. Arecont 3100-

kameran. När underkanalen är aktiverad streamar kameran inte bara kanalen utan 

även underkanalen. Därför betraktas underkanalen som en oberoende streamingkanal 

som kan spelas upp och spelas in separat. 

För att spela upp underkanalens bild: 

 

Fig. 42 Spela upp bild från underkanal 

1. Klicka på knappen Visningsläge. 

2. Klicka på fliken Enhet  i trädpanelen. 

3. Klicka på en nod för att se underkanalens ikon om den är dold. Klicka på 

underkanalens ikon. 

4. Dra och släpp den i ett visningsfönster. 

5. Visningsfönstret streamar video från underkanalen. 

 

 

För att snabbt streama underkanalens video, håll först ner [Ctrl]. Dra och släpp underkanalens lila ram 
till ett annat visningsfönster. Underkanalens video streamar i det visningsfönstret. 

 

Dubbelklicka direkt på kameraikonen på kartan för att aktivera Mega Player för visning. 
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6.11 Använda PTZ 
 

En PTZ-kamera är en kamera med roterande bas för att flytta objektivet horisontellt, 

vertikalt eller diagonalt. Kameran kan även ändra objektivets fokus för en bredare eller 

närmare bild av videon. Det finns tre viktiga funktioner som en PTZ-kamera har: 

Panorering - flyttar kamerans objektiv i horisontell riktning 

Lutning - flyttar kamerans objektiv i vertikal riktning 

Zoom - styr objektivets fokus för att förstora eller förminska bilden 
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6.11.1 Kör panorering, lutning och zoom 

 

Styra en PTZ-kamera och köra alla PTZ-funktioner direkt från ett visningsfönster. 

Panorering och lutning 

Panoreringsfunktionen på PTZ-kameran flyttar objektivet på PTZ-kameran i horisontell 

riktning. Maximalt rörelseområde är upp till 360 grader PTZ-kamerans lutningsfunktion 

flyttar objektivet på PTZ-kameran i vertikal riktning och maximalt rörelseområde är upp 

till 180 grader. Kombinationen av panorering och lutning låter dig övervaka nästan hela 

den 3-dimensionella horisonten. För att styra PTZ-kameran från visningsfönstret: 

 

Fig. 43 PTZ-kamerans panorering och lutning 

1. Aktivera Videokontroller enligt beskrivningen i 6.27.1 Aktivera och 

Användargränssnitt och klicka på PTZ-knappen  för att aktivera PTZ-

funktionen. 
 

 

Tryck på tangenten [O] för att växla mellan PTZ-läge och normalt läge. 

2. Flytta muspekaren till visningsfönstret. Håll ner vänster musknapp och flytta 

muspekaren till önskad riktning. När du flyttar muspekaren visas en gul pil och 

videobilden i visningsfönstret flyttas därefter. Linjen utökas eller förkortas när 

muspekaren flyttas över skärmen. När muspekaren flyttas längre rör sig PTZ-

kamerans objektiv snabbare; annars flyttas objektivet långsammare. När linjen 

sträcker sig horisontellt, panorerar PTZ-kameran och när linjen sträcker sig 

vertikalt, lutas PTZ-kameran. När linjen är lutande, panorerar och lutar PTZ-

kameran samtidigt. 

 

3. Visningsfönstret visar den rörliga scenen allteftersom objektivet på PTZ-kameran 

rör sig. Släpp upp vänster musknapp när visningsfönstret har ramat in önskad 

scen. 
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Zooma in/ut 

Zoom är en funktion som låter en mindre del av skärmen visas mer detaljerat. För  

inzoomning, en bild förstoras och ses på nära håll. För utzoomning, bilden förminskas 

och ses från längre håll. Förhållandet för att förstora eller förminska bilden beror på 

PTZ-kamerans objektiv. För att använda PTZ-kamerans zooma in/ut-funktion: 

1. Aktivera Videokontroller enligt beskrivningen i 6.27.1 Aktivera och 

Användargränssnitt och klicka på PTZ-knappen  för att aktivera PTZ-

funktionen. 

2. Klicka på visningsfönstret för att zooma in/ut. 

 

3. Flytta muspekaren till visningsfönstret. Skrolla mushjulet neråt för att zooma in 

bilden. (Eller skrolla mushjulet uppåt för att zooma ut bilden.) Fortsätt skrolla 

ner/upp tills bilden har nått det bästa förhållandet. 

4. För att förstora bilden maximalt, fortsätt skrolla mushjulet uppåt tills bilden slutar 

förstora, och vice versa. 
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6.11.2 Flytta till förvald punkt 

 

Denna funktion flyttar PTZ-kameran till en förinställd punkt. För att köra funktionen: 

 

Fig. 44 Flytta till förinställning 

1. Aktivera Videokontroller enligt beskrivningen i 6.27.1 Aktivera och 

Användargränssnitt och klicka på PTZ-knappen  för att aktivera PTZ. 

2. Högerklicka med musen i visningsfönstret för att visa en snabbmeny. 

 

3. Klicka på Till förinställd för att öppna en undermeny. 

4. Klicka på en önskad förinställning i undermenyn. 

5. PTZ-kamerans objektiv flyttar sig till det förinställda läget direkt och 

visningsfönstret visar videobilden av den valda förinställda punkten. 
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6.11.3 Spara en förinställd punkt 

 

För att spara en anpassad förinställd punkt: 

 

Fig. 45 Spara som förinställning 

1. Aktivera Videokontroller enligt beskrivningen i 6.27.1 Aktivera och 

Användargränssnitt och klicka på PTZ-knappen  för att aktivera PTZ. 

2. Panorera, luta eller zooma in/ut med kameraobjektivet tills önskad scen ramas in i 

visningsfönstret. 

3. Högerklicka med musen för att visa en snabbmeny. 

 

4. Klicka på Spara förinställning. Fönstret Spara förinställning öppnas. 

5. Klicka på kombinationsrutan Välj förinställt ID och välj ett förinställt ID. 

 

6. Ange text för den förinställda taggen. 

7. Klicka på OK för att stänga fönstret. 
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6.11.4 Gå till start 

 

En startpunkt liknar en förinställd punkt. Det finns två alternativ - Till start och Ställ in 

som start. Se följande beskrivning om hur det fungerar. 

Till start 

För att flytta objektivet på en PTZ-kamera till startpunkten: 

 

Fig. 46 Till start  

1. Aktivera Videokontroller enligt beskrivningen i 6.27.1 Aktivera och 

Användargränssnitt och klicka på PTZ-knappen  för att aktivera PTZ. 

2. Högerklicka i visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. 

 

3. Klicka på Startsida för att öppna en undermeny. 

4. Klicka på Till start. 

5. PTZ-kamerans objektiv flyttar sedan till startsidan och visningsfönstret visar 

tillhörande videobild. 
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Ställ in som start 

Systemet låter dig ange en startpunkt. För att ställa in en ny startpunkt: 

 

Fig. 47 Spara som start  

1. Aktivera Videokontroller enligt beskrivningen i 6.27.1 Aktivera och 

Användargränssnitt och klicka på PTZ-knappen  för att aktivera PTZ.  

2. Flytta objektivet för att inrama scenen för den nya startpunkten. 

 

3. Högerklicka i visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. 

4. Klicka på Startsida för att öppna en undermeny. 

5. Tryck på Ställ in som start. 

6. Den nya startpunkten har ställts in. 
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6.12 Lås PTZ och Lås PTZ och streaming 
 

Lås PTZ och Lås PTZ och streaming tillåter att en systemadministratör förbjuder en 

vanlig användare från att komma åt vissa resurser. Använd Lås PTZ för att förhindra en 

vanlig användare från att panorera, luta och zooma in/ut en kamerascen. Använd PTZ- 

och streaming-lås för att inaktivera en vanlig användare från att se video från en PTZ-

kamera. För att använda dessa funktioner: 

 

Fig. 48 Lås PTZ och streaming  

1. Högerklicka över det valda visningsfönstret. När snabbmenyn visas, klicka på Lås 

PTZ eller Lås PTZ och streaming. 

2. När Lås PTZ och streaming är aktiverat visas varningsmeddelandet "Streaming 

låst av XXX" i visningsfönstret. Användare med låg behörighet kan inte se några 

videobilder från PTZ-kameran. 

3. För användare med hög behörighet går det att låsa upp PTZ-lås/PTZ- och 

streaming-lås. Högerklicka på visningsfönstret. När snabbmenyn öppnas, klicka 

på Lås upp PTZ. Varningsmeddelandet försvinner. 

 

 

 

Viktigt Se 8.5.3.2 Redigera ett gruppkonto för hur man ställer in användarbehörighet. 
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6.13 Kör PTZ-bevakning 
 

PTZ-bevakning stöds endast av PTZ-kameror. När funktionen PTZ-bevakning körs 

flyttas PTZ-objektivet mellan två fasta förinställda punkter upprepade gånger. Innan 

PTZ-bevakning aktiveras måste administratören kontrollera att PTZ-bevakningen är 

korrekt inställd. För att köra PTZ-bevakning: 

 

Fig. 49 Använda PTZ-bevakning  

1. Högerklicka över det valda visningsfönstret. När snabbmenyn öppnas, klicka på 

Bevaka för att öppna en undermeny.  

2. Klicka på önskad PTZ-bevakning för att köra. PTZ-bevakning startar och 

visningsfönstret visar videobilder av det bevakade området. 

3. För att stoppa PTZ-bevakning, högerklicka på visningsfönstret igen och välj 

Bevaka | Avaktivera.  

 

 

Viktigt 
Klicka på Uppdatera bevakning om konfigurerade bevakningsobjekt är dolda. Upprepa 
steg 1 och 2 och bevakningslistan visas i undermenyn. 

 

Viktigt 
Se även 8.1.2.7 Särskilda kamera/kanalinställningar - PTZ-bevakningsinställningar för 
hur man ställer in en PTZ-bevakning. 
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6.14 Använda PTZ-spårning 
 

Som en funktion i PTZ-bevakning är PTZ-spårning också begränsad till PTZ-kameror. 

PTZ-spårning som körs följer automatiskt rörliga objekt i övervakningsområdet. Innan 

PTZ-spårning startar måste systemadministratören kontrollera att PTZ-spårning är 

korrekt inställt. För att starta PTZ-spårning: 

 

Fig. 50 Använda PTZ-spårning  

1. Högerklicka över det valda visningsfönstret. När snabbmenyn öppnas, klicka på 

Automatisk spårning för att aktivera PTZ-spårning. När PTZ-spårning 

aktiveras visar visningsfönstret de spårade bilderna av ett rörligt objekt i 

bevakningsområdet. 

2. För att avaktivera PTZ-spårning, högerklicka på det valda visningsfönstret. När 

snabbmenyn öppnas, klicka på Automatisk spårning. PTZ-spårning är 

avaktiverad. 
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6.15 Konfigurera PTZ 
 

PTZ-inställning kan konfigurera tre PTZ-funktioner, inklusive Zoomhastighet, 

Musläge (Steg för steg PTZ-styrning) och Manuell fokus. För att använda PTZ-

inställning: 

1. Högerklicka över det valda visningsfönstret. När snabbmenyn öppnas, klicka på 

PTZ-inställning för att öppna ett PTZ-fönster. 

 

Fig. 51 PTZ-inställning för visningsläge 

Inkluderade inställningar är: 

 

- Zoomhastighet: Flytta skjutreglaget till vänster för att minska zoomhastigheten 

och flytta det till höger för att öka zoomhastigheten. Standardzoomhastigheten är 

medelhög zoomhastighet.  

- Musläge: Välj Steg för att "steg för steg" flytta pilen på skärmen som representerar 

muspekaren. Standard är Fortsätt. 

- Manuell fokus: Styr PTZ-kamerans fokus manuellt (Nära eller Långt bort). 
  

 

1 
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6.16 Använda ROI 
 

ROI är en förkortning för "region of interest" (Intresseområde). ROI är en liten del av en 

video som du är särskilt intresserad av. En ROI streamas i ett separat visningsfönster 

med förstorad video för att visa en liten del av en video som streamas i ett 

visningsfönster. ROI används ofta med megapixel-kameror och ibland blir dess video 

mycket distinkt i höga upplösningar. 
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6.16.1 Skapa en ROI 

 

För att skapa en ROI: 

 

Fig. 52 Skapa ROI 

1. Högerklicka i ett visningsfönster för att öppna en snabbmeny. 

2. Klicka på ROI för att öppna en undermeny. 

3. Klicka på Ny ROI. 

4. En gul rektangulär ram visas i visningsfönstret. Dra och släpp det nedre högra 

hörnet på ROI:ns ram för att ändra storlek. Flytta rektangeln för att inrama önskad 

scen. 

 

5. Håll ner [Ctrl]-knappen för att dra och släppa ROI-rektangeln i ett annat 

visningsfönster.   

6. Det inströmmande visningsfönstret streamar sedan ROI-videon med samma 

bildformat som det ursprungliga visningsfönstret, med en liten bild i bild-vy (PIP) 

för den ursprungliga kameravyn och ett markerat ROI-område. 
 

 

I det inströmmande visningsfönstret, håll ner [Shift]-tangenten på tangentbordet och dra ett 
rektangelområde för att skapa en ny ROI. 

 

Viktigt När ROI-ramen i det ursprungliga visningsfönstret flyttas, flyttas även ROI-videobilden. 
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6.16.2 Dölja en ROI 

 

För att dölja en ROI, se följande steg: 

 

Fig. 53 Dölj ROI 

1. Högerklicka över visningsfönstret för att dölja en ROI. En snabbmeny öppnas. 

2. I snabbmenyn, klicka på ROI. En undermeny öppnas. 

3. Klicka på Dölj ROI. 

4. ROI är nu dold. 
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6.16.3 Radera en ROI 

 

För att radera en ROI: 

1. Högerklicka med musen i det ursprungliga ROI-visningsfönstret så visas en 

popup-meny. 

 

2. Flytta musen till ROI så visas en undermeny. 

3. Klicka på Ta bort ROI.  

4. ROI:n har tagits bort från visningsfönstret. 

 

 

 

Tryck på [Del]-tangentenknappen i det ursprungliga visningsfönstret för att ta bort markerad ROI. 
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6.16.4 Använda avancerade ROI-funktioner 

 

Arecont 8XXX-serien (SurroundVideo-serien) är en kamera med fyra objektiv för att 

rama in fyra scener samtidigt i ett visningsfönster. Tre ROI-funktioner har utvecklats för 

kameran och de är Expandera vyer, Ta bort alla ROI:er och Stäng alla ROI-vyer. 

Genom att kombinera ePTZ, Expandera vyer hjälper det dig att zooma in på 

videobilder och visa fler detaljer. Se följande steg för att använda dessa avancerade 

funktioner. 

    

Fig. 54 Avancerade funktioner för ROI 

Avancerade funktioner för ROI 

1. Klicka på visningsfönstret som streamar kamerakanalen för 8XXX-serien om 

visningsfönster inte har valts ännu. 

2. Högerklicka i det valda visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. Klicka på 

ROI för att öppna en undermeny. 

3. Klicka på Expandera vyer i undermenyn. 

4. Ett ROI-rutnät som omfattar fyra cyanfärgade ramar som omsluter fyra videobilder 

läggs till i markerat visningsfönster, och fyra ROI-visningsfönster visas.   

 

1 

2 

3 
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- Använd Stäng alla ROI-vyer för att stänga alla relativa ROI-visningsfönster 

samtidigt men behåll ROI-rutnätet i det ursprungliga visningsfönstret. 

 
 

- Använd Ta bort alla ROI:er för att stänga alla relativa ROI-visningsfönster och ta 

bort ROI-ramar i det ursprungliga visningsfönstret. Upprepa steg 2-3 och klicka på 

Ta bort alla ROI:er i undermenyn för att ta bort alla ROI-visningsfönster och 

ramar. 

 
  



Använda visningsläget 

©  Vanderbilt 2016 89 

 
 

6.17 Använda digital zoom 
 

Digital zoom är avsett för att zooma in eller ut på videobilden i ett visningsfönster. När 

bilden är inzoomad kan en del av bilden förstoras för mer detaljer. Digital Zoom-

knappen finns på höger sida av Videokontroller.  

För att köra i digital zoom: 

 

Fig. 55 Köra digital zoom 

1. Klicka på visningsfönstret för att zooma in/ut. 

2. Aktivera Videokontroller enligt beskrivningen i 6.27.1 Aktivera och 

Användargränssnitt och klicka på Zoom-knappen  för att aktivera digital 

zoom in/ut. 

3. För att zooma in bilden, skrolla mushjulet neråt för att förstora bilden. För att 

zooma ut bilden, skrolla mushjulet uppåt för att förminska bilden. 

4. Klicka och håll kvar på valfri plats på bilden och dra scenen till önskad plats för 

visning. 

5. För att stänga av digitalt zoom-läge, klicka på zoom-knappen igen. 

 

 

Tryck på [Z]-knappen för att aktivera/avaktivera digital zoom. 

 

Kombinerad med ROI-funktionen tillåter digitala zoomen en allmän kanal att simulera panorering, 
lutning och zoom. (Se 6.16 Använda ROI) 
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6.18 Ta en skärmbild 
 

Funktionen låter användaren ta en skärmbild när videoklipp streamas eller spelas upp. 

Den fångade skärmbilden kan även sparas eller skrivas ut. 

För att ta en skärmbild: 

 

Fig. 56 Ta en skärmbild 

1. Högerklicka i det valda visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. 

2. Klicka på Ö gonblicksbild. 

3. Bilden har tagits och sparas tillfälligt i Mellanlagraren.   

4. För att skriva ut eller spara skärmbilden, se 6.28.4 Spara en skärmbild eller ett 

videoklipp för mer information.  

 

 

För att ta en skärmbild snabbt, tryck på tangenten [F11] eller [E]. Eller klicka på ögonblicksbild-
knappen i Videokontroller. 
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6.19 Använda manuell inspelning 
 

"Manuell inspelning" innebär att spela in en videostream provisoriskt. För att göra detta: 

 

Fig. 57 Manuell inspelning 

 Högerklicka i det valda visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. 
 

 Klicka på Manuell inspelning för att öppna en undermeny. 
 

 I undermenyn, konfigurera hur länge videon ska spelas in: 30 sekunder, 10 

minuter, 30 minuter och mer. Klicka på ett alternativ för att köra funktionen. 

 

 

Tryck på tangenten [F10] eller [R] för att köra den manuella inspelningsfunktionen direkt. När fönstret 
för manuell inspelning visas, ange varaktighet och klicka på Start. 

 

 Om Videokontroller för tillfället är aktiverade kommer det manuella 

inspelningsområdet att markeras i grönt på Tidslinjen. 

 

 

 Du kan hoppa till en inspelad video direkt från Tidslinjen. För mer information, se 

6.27.3 Spela upp inspelad video. 
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6.20 Ö ppna AVA-fil 
 

Visningsfönstret kan öppna och spela upp en extern videofil med filformaten *.AVA eller 

*.AVI. För att öppna en *.AVA-fil: 

 

Fig. 58 Ö ppna en .AVA-fil 

1. Högerklicka i det valda visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. 

2. Klicka på Ö ppna AVA-fil. 

3. Dialogrutan Ö ppna visas. Bläddra och klicka på filen som ska öppnas.  

 

4. Klicka på Ö ppna. 

5. Visningsfönstret spelar upp den valda .AVA-filen direkt. 
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6.21 Ä ndra codec 
 

Vissa kameror stöder dual codec, vilket innebär att dessa kameror kan köra olika 

komprimeringar vid uppspelning och inspelning. För att aktivera dual codec, konfigurera 

kamerans dual codec-inställning i Konfigurationsläge. (Se även 8.1.2.1 Lägga till en 

kamerakanal.) Följande steg beskriver hur du ändrar codec-komprimering. 

 

Fig. 59 Ä ndra Codec vid uppspelning 

1. Högerklicka i det valda visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. 

2. Klicka på Ä ndra codec för att öppna en undermeny. 

3. Beroende på kamerans funktioner finns det tre till fyra alternativ i undermenyn: 

Auto, jpeg, mpeg4, H.264 - se följande beskrivningar: 

Auto – ställer in kompressionen baserat på inställningen för kamerans 

videoformat. 

Jpeg - ställer in Motion-jpeg som videokomprimering.  

Mpeg4 - ställer in mpeg4 som videokomprimering. 

H.264 - ställer in H.264 som videokomprimering 

4. Bandbreddskrav och bildkvalitet ändras när codec ändras. 

 

 

Ibland är det inte lätt att skilja olika codecs åt från videobilden. Tryck på [F9] för att visa information om 
videobilden och kontrollera värdena för codec och bithastighet. 
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6.22 Koppla från en kanal 
 

För att koppla från ett visningsfönster från kanalen: 

 

Fig. 60 Koppla från bild 

1. Högerklicka i det valda visningsfönstret för att öppna en snabbmeny. 

2. Klicka på Koppla från. 

3. Kanalen är frånkopplad. 
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6.23 Aktivera/avaktivera kameraljudet 
 

En kamera med mikrofon stöder ljud. Kamerans visningsfönster streamar inte bara upp 

livebilden eller en inspelad video, utan även liveljudet eller det inspelade ljudet. För att 

aktivera kameraljudet: 

 

Fig. 61 Aktivera/inaktivera kameraljudet 

1. Högerklicka över det valda visningsfönstret. När snabbmenyn öppnas, klicka på 

Aktivera ljud. Visningsfönstret spelar sedan upp liveljudet.  
 

 

Klicka på högtalarikonen högst upp på visningsfönstret för att snabbt aktivera/avaktivera ljudet. 

 

2. För att öka volymen, använd volymkontrollen på panelen för alarminformation. 

3. För att stänga av ljudet, högerklicka på det valda visningsfönstret. När 

snabbmenyn öppnas, klicka på Inaktivera ljud. Visningsfönstret stänger av ljudet. 
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6.24 Använda panoramafilter 
 

För en panoramakamera har detta filter flera olika mönster för att visa streamad video: 

 

Fig. 62 Filteråtgärder 

1. Högerklicka över det valda visningsfönstret (för en panoramakamera) för att 

öppna en snabbmeny. 

2. Klicka på Filter | Panorama.   

3. Klicka på Aktivera för att aktivera panoramafunktionen. 

4. Välj mönster mellan 1x1, 2x1 eller 2x2. 

 

5. Tryck och håll ner Alt-knappen på det valda visningsfönstret (för en 

panoramakamera) för att aktivera e-PTZ-funktionerna på den kameran. 

6. Flytta muspekaren på det visningsfönstret så att videobilden roterar som PTZ-

kamera. Skrolla mushjulet uppåt/neråt för att zooma in/ut på videobilden från en 

panoramakamera. 
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6.25 Använda korridorlägets filter 
 

I de fall då övervakningsområdet är mycket längre vertikalt än det är brett horisontellt 

(t.ex. i en trappa, en hall, en mittgång, en väg, en landningsbana, en tunnel och så 

vidare) är den vanliga liggande kameravyn inte gynnsam. Många placerar ofta kameran 

i horisontellt läge eller lägger ner den (eller liknande) för att vertikalt rotera 

kameraobjektivet i 90 grader för att täcka hela det vertikala och smala 

övervakningsområdet. 

Då streamas videon i visningsfönstret med liggande vy, vilket inte är korrekt. I detta fall 

kan vi använda det nya filtret, som vi kan kalla "korridorläge" för att återställa videon 

till "stående" vy. 

 
En video före/efter "korridorläge" används 

 
Bildkälla: "CBX Parkchester 6 jeh" av Jim.henderson - Eget arbete. Licensierad under fria dataprogram via Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG#mediaviewer/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG 

 

För att använda Korridorläge: 

 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga 

in och öppna Visningsläge enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 
 

Visningsläget öppnas. 
 

 Från nuvarande mönster, högerklicka på visningsfönstret för att tillämpa 

Korridorläge. 
 

En snabbmeny öppnas. 
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 Från snabbmenyn som öppnas, klicka på Filter | Video Bearbetning | Rotera. 

Klicka sedan på det antal grader som videon ska roteras. 

 
Videon roteras till det valda antalet grader och visar mer video 
i vyn, med automatisk bildanpassning på skärmen. 
 

 Klicka på knappen Spara  i Verktygsfältet för att spara ändringen till 

nuvarande mönster. 

ELLER 

Klicka på Lägg till layout  i Verktygsfältet för att spara ändringen genom 

att skapa ett nytt favoritmönster. 
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6.26 Optimera streamad videokvalitet 
 

Det är ganska ofta som kvaliteten på streamad media påverkas av 

nätverksfördröjningar. Den senaste produktuppdateringen har funktionen Playout-

kontroll för att optimera den streamade videokvaliteten genom att använda dynamisk 

buffertstorlek som tolererar dåliga nätverksförhållanden. 

 

Följ guiden nedan för att använda Playout-kontroll. 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga 

in och öppna Visningsläge enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Visningsläget öppnas. 

 Högerklicka på visningsfönstret för att använda Playout-kontroll. 

En snabbmeny öppnas. 

 
 

 I snabbmenyn som öppnas, klicka på Inställningar. 

Menyn Inställningar öppnas och visar som standard fliken Playout-kontroll. 

 
Fliken Playout-kontroll  

Klicka. 
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Inställningarna i fliken Playout-kontroll är: 

Inställning Beskrivning Standard 

Videobuffring 

Aktiverar videobuffring. 
 När vald (aktiverad) placerar programvaran 

mottagna videopaket i en buffert för att förbereda för 
senare utmatning. Videopaketen matas ut senare i 
enlighet med deras tidsstämplar, och 
uppspelningshastigheten är samma som i 
ursprungliga videopaket. 

 Denna funktion förbrukar ytterligare minne och kan 
därför minska systemets prestanda. 

 Kontakta din systemadministratör innan du aktiverar 
denna funktion. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Bufferlängd 
Justerar buffertstorleken. 
 Denna inställning är endast tillgänglig när  

Videobuffring är aktiverad. 

100 ms 
(100 ~ 2 000 ms 
konfigurerbart) 

Adaptiv 

Aktiverar uppspelningshastighet i mottagningshastighet 
för videopaket och full användning av buffertstorlek. 
 När vald (aktiverat) gör programvaran 

videokvaliteten så smidig som möjligt och håller 
buffertstorleken så lämplig som möjligt. 

 När vald (aktiverad) justeras videopaketets 
uppspelningshastighet dynamiskt efter 
nätverksförhållanden. 

 Denna inställning är endast tillgänglig när 
Videobuffring är aktiverad. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Minska 
svarstid när 
PTZ 

Aktiverar playout-kontroll när PTZ körs. 
 När vald (aktiverad) ignorerar programvaran 

buffrade videopaket och inaktiverar videobuffring när 
PTZ körs. Programvaran återaktiverar videobuffring 
när PTZ avslutas. 

 Denna inställning är endast tillgänglig när Adaptiv 
är aktiverad. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Använd för 
alla 

Tillämpar nuvarande streaminginställningar för alla 
visningsfönster i det befintliga mönstret. 
 Denna inställning är endast tillgänglig när 

Videobuffring är aktiverad. 

-- 

Stäng Avslutar konfigurationen av Inställningar. -- 

 

En jämförelse mellan funktionerna: 

 Utan videobuffring 
Med 
videobuffring 

Adaptivt läge 

Playout 

Ett videopaket spelas 
upp så snart det 
mottagits. 

Ett videopaket 
sparas först i 
bufferten och 
spelas senare 
upp i enlighet 
med dess 
tidsstämplar. 

Ett videopaket sparas 
först i bufferten och 
spelas senare upp i 
enlighet med 
nätverksförhållanden. 

Buffertstorlek Nej Fast Dynamisk 

Minnesförbrukning Nej Hög Hög 

Fördelar 
Video direkt Jämn 

videovisning 
Oavbruten 
videovisning 

Nackdelar 

Påverkas av 
nätverksförhållanden 

Bufferten tar slut Videohastigheten 
ändras dynamiskt 
efter 
nätverksförhållanden 

 

 Välj Videobuffring och justera Buffertlängd. 

 Om nödvändigt, utför den andra inställningen genom att hänvisa till tabellen i steg 

3 för att uppfylla dina behov. 

 Klicka på Stäng för att slutföra och avsluta inställningen. 
 

 

Inställningen Playout-kontroll bevaras för kanalen i NVR-systemet såvida 
inställningen inte ändras 
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6.27 Videokontroller 
 

Videokontroller är inkluderade för att manipulera video som streamas direkt eller 

spelas upp i ett visningsfönster. Videokontroller inkluderar en Tidslinje för att visa 

förfluten tid för en livevideo eller kontinuerlig tidsintervall för en inspelad video. 

Tidslinjen har ett skjutreglage som kallas Tidsreglage för att starta en video vid en 

specifik tid. 

Videokontroller inkluderar även en samling av funktionsknappar för att spola inspelad 

video framåt eller bakåt, kontrollera uppspelningshastighet i valt visningsfönster, samt 

exportera en ögonblicksbild eller videoklipp till Mellanlagrare, en filbuffert, före sista 

exporteringen. 
 

 
 

Fig. 63 Videokontroller 

Tidsreglage Tidslinje 

Informationspanel 

Uppspelningsknapparna 

Lägesknappar Exportknappar 

Hastighetsstyrning 
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6.27.1 Aktivera och Användargränssnitt 

 

Följ guiden nedan för att använda Videokontroller: 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga 

in och öppna Visningsläge enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Visningsläget öppnas. 

 Klicka på knappen Videokontrollpanel  i verktygsfältet. 

Videokontroller visas sedan längst ner på tillämpat mönster. 

 

Informationspanel 

Informationspanelen hittas längst ner till vänster på Tidsreglaget. När 

visningsfönstret är frånkopplat är panelen tom. När visningsfönstret streamar video 

visas tre meddelanden på panelen: 

 

1. Kanalnamn – titeln för bildkällan 

2. Tidsstämpel – datum och tid som uppspelningsindex påpekar 

3. Aktiviteter – Visningsfönstrets nuvarande aktiviteter, inklusive följande: 

Live: Visningsfönstret streamar en livevideo. 

<< nx: Visningsfönstret spolar tillbaka videon med bakåthastigheten "n", som är 

ett värde av 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 eller 32. 

>> nx: Visningsfönstret spolar fram videon med framåthastigheten "n", som är ett 

värde mellan 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 eller 32. 

>| : Visningsfönstret skippar videon till nästa bildruta. 

>| : Visningsfönstret hämtar tillbaka videon till föregående bildruta. 

|| :  Visningsfönstret pausar videon 

ROI: Videon streamar ROI-videon. 
 

Klick
a. 

Sedan visas 

Videokontroller. 
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I ett valt visningsfönster, tryck på [Blanksteg] för att aktivera/inaktivera Videokontroller. 

Tidslinje 

Tidslinjen är en mätare för kontinuerlig tidsintervall. Den visar förfluten tid för en 

livevideo och ställer även in en viss tidpunkt för videon att gå tillbaka till. Tidslinjen har 

ett Tidsreglage, t.ex. en mätindikator, för att hoppa videon till en specifikt tid.  

Funktionen Tidslinje har tidskoordinater, larmmärken och inspelningssegment. Den 

har även användbara referenser för videon. Förutom Tidslinje och Tidsreglage finns 

det även knapparna Nålfältet, Linjal och Intervall. Intervallknapparna är avsedda för 

att ändra tidsintervallen för Linjalen.  

Följande illustration har lagringsplatser för följande lagringsplatser: 
 

 

Intervallknappar: Dessa knappar används för att snabbt ändra tidsintervallen på 

Tidslinjen. Klicka på en knapp för att ändra tidsintervallen till 5m (5 minuter), 30m (30 

minuter), 1t (1 timme), 3t (3 timmar), 12t (12 timmar) och 1d (1 dag). 

Nålfält: Nålfältet är avsett för att markera start och slut för en videoexportering. Det 

finns två nålar på Nålfältet. Använd nålarna för att definiera längden på videon som 

ska exporteras.  
 

 

Högerklicka på Linjalen för att öppna en snabbmeny. I snabbmenyn, klicka på Till markören för att 
snabbt hoppa videon till rörelsen som klickades på Linjalen. 

 

Linjal: Främst förknippad med Intervallknapparna, Linjalen representerar hela 

tidsintervallen från Tidslinjen. Linjalen visar även den relativa positionen för 

Tidsreglaget för hela tidsintervallen. 
 

 

Högerklicka på Tidslinjen för att öppna en snabbmeny.. Markera/avmarkera Visa linjal eller Visa 
nålfält för att aktivera/inaktivera linjalen eller nålfältet. 

Uppspelningsknapparna: Under linjalen är en serie av knappar på skärmen för 

videokontroll: 

 

a. Spolar tillbaka videon 

b. Pausar videon 

c. Snabbspolar videon framåt  

d. Spolar tillbaka videon till föregående bildruta 

e. Spolar videon framåt till nästa bildruta 

 

Nålfält Tidsreglage Intervallknappar 

Linjal 

Tidslinje 
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Hoppknappar: 

f. Spolar tillbaka videon 5 minuter 

g. Spolar tillbaka videon 1 minut 

h. Spolar tillbaka videon 30 sekunder 

i. Spolar fram videon 30 sekunder 

j. Spola fram videon 1 minut 

k. Spola fram videon 5 minuter 

l. Växlar till livevideo 

m. Definierar en tid att gå till 
 

 

 

 

Använd följande snabbtangenter för videokontroll: 

[S]: Spolar tillbaka videon 

[W]: Spelar upp inspelad video 

[A]: Spolar videon till föregående bildruta 

[D]: Spolar videon framåt till nästa bildruta 

[Q] eller [F12]: Streamar till livevideo 

Hastighetsstyrning 

Hastighetsstyrningen låter dig ändra uppspelningshastigheten när du spelar upp en 

inspelad video. 

 

Lägesknappar: Klicka på en knapp för att aktivera valt visningsfönster för en funktion. 

Tillgängliga funktioner är PTZ- och digitalt zoom-läge. 

 

Exportknappar: Använda dessa knappar för att spara en skärmbild eller en video i 

Mellanlagraren där filen väntar på sin tur att bli exporterad. Tillgängliga knappar är: 

Ö gonblicksbild-knappen  – tar en bild på nuvarande skärm på det valda 

visningsfönstret och sparar det i Mellanlagraren där den väntar på sin tur att bli 

exporterad. 

Exportera till Mellanlagraren  – spelar in videomaterialet på det valda 

visningsfönstret och sparar det i Mellanlagraren där den väntar på sin tur att bli 

exporterad. 

Knappen Synkroniserad uppspelning  – synkroniserar flera visningsfönster till 

samma uppspelningstid. 

Slinga-knappen  – upprepad uppspelning av videon mellan två nålar  
 

 

Viktigt 
Att stega framåt till nästa bildruta eller bakåt till föregående bildruta fungerar endast på 
en inspelad video som spelas upp.  
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6.27.2 Söka video 

 

Du kan söka efter en inspelad video på fyra olika sätt: 

 Med knappen Gå till 

 Med intervallknapparna 

 Med linjalen 

 Med hoppknappen 

Exempelvis, om den inspelade videon som ska sökas efter är på 11 timmar och 57 

minuter, följ stegen nedan: 

Med intervallknapparna 

 

Fig. 64 Sök video med intervallknapparna 

1. Klicka på 3t-knappen fyra gånger. 

2. Flytta uppspelningsindex till början av tidslinjen. 

3. Klicka på 30m-knappen. 

4. Flytta uppspelningsindex till höger och stanna koordinaten på 50 minuter.  

5. Visningsfönstret spelar upp den inspelade videon direkt. 

Med knappen Gå till  

 

Fig. 65 Sök video med knappen Gå till 

1. Klicka på knappen Gå till. 

 

2. Dialogrutan Gå till visas. Välj exakt datum från kalendern och använd sedan 

nedanstående rotationsruta för att fastställa den exakta tiden som ska sökas efter 

i videon. 

3. Välj Inspelningstimme för att markera dag(ar) med inspelad video. Välj Antal 

alarm för att markera dag(ar) med alarm. En kalenderdag är ett alarm via följande 

regler: 

a. Inspelningstimme: Det finns tre nivåer: För 1 till 8 timmars inspelningsdata 

markeras kalenderdagen med ljus cyanfärg ( ). För 8 till 16 timmars 
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inspelningsdata markeras kalenderdagen med cyanfärg ( ). För 16 till 24 

timmars inspelningsdata markeras kalenderdagen med turkos färg ( ). 

b. Antal alarm: Stark orangefärg  markerar kalenderdagen med flest 

alarm. Ljus orangefärg  markerar en kalenderdag med måttligt antal 

alarm medan den mycket ljusa orangefärgen  markerar en kalenderdag 

med ett minimalt antal alarm. 

Ekvationen är "(maximalt antal alarm per dag inom en månad - minsta antal 

alarm datum per dag inom en månad)/3 = högsta alarmvärde". Till exempel 

högsta antal alarm 300 - lägsta antal alarm 30/3 = 90. Om den beräknade 

siffran sedan är mindre än 30, kommer färgen vara mycket ljus orange. Om 

den beräknade siffran är lägre än 60 men högre än 30 kommer färgen vara 

ljust orange och om den beräknade siffran är lägre än 90 men högre än 60 

kommer visningsfärgen vara starkt orange. Så, om datumet har 270 alarm 

(270-30 = 80) är visad färg starkt orange.  

4. Klicka på OK. 

5. Uppspelningsindex flyttas till den sökta positionen på tidslinjen. 

Med linjalen 

 

Fig. 66 Sök video med linjalen 

1. Fortsätt att flytta videoindex till vänster tills målkoordinaten visas. 

2. Klicka på tidslinjen ovanför målkoordinaten. 

3. Visningsfönstret spelar upp den inspelade videon direkt. 

Med hoppknappen 

 

Fig. 67 Sök video med hoppknapp 

1. Fortsätt att klicka på hoppknappen 5m på vänster sida tills målkoordinaten visas. 

2. Klicka på tidslinjen ovanför målkoordinaten. 

3. Visningsfönstret spelar upp den inspelade videon direkt. 
 

 

När muspekaren flyttas över tidslinjen, visas datum och tid för indexpositionen på tidslinjen. 
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6.27.3 Spela upp inspelad video 

 

När kanalen har spelat in video kan visningsfönstret spela upp den. För att spela upp 

inspelad video: 

 

Fig. 68 Spela upp inspelad video 

1. Klicka på det visningsfönster som spelar in eller har spelat in. 

2. Om Videokontrollerna är dolda, aktivera dem genom att trycka på 

blankstegstangenten. 

3. Leta upp Tidslinjen. Leta upp punkten som representerar ögonblicket i videon du 

söker efter. 

4. Dubbeklicka på nämnda position och visningsfönstret spelar upp videon som 

spelats in på den tiden. 

5. För att spola tillbaka videon, klicka helt enkelt på knappen för uppspelning bakåt. 

6. För att ändra uppspelningshastighet, använd hastighetskontrollerna för att ställa in 

önskad hastighet. Texten som Informationspanelen visar är information för 

uppspelningshastigheten. 
 

 

Ibland försvinner uppspelningsindex på tidslinjen när du flyttar nålen på nålfältet. Högerklicka på 
tidslinjen för att visa en snabbmeny. I snabbmenyn, klicka på Till markören för att flytta 
uppspelningsindex (videon) till positionen som högerklickades på tidslinjen. 

7. Videon spelas upp i den nya hastigheten. 
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6.27.4 Exportera till mellanlagrare 

 

För att exportera ett videoklipp till Mellanlagraren: 

 

Fig. 69 Exportera till mellanlagrare 

1. Använd nålen (nedåt-triangeln) för att fastställa start och slut på videoklippet som 

ska exporteras. 

2. Klicka på knappen Exportera till mellanlagrare. (Eller högerklicka på nålfältet 

och välj Exportera till mellanlagraren från snabbmenyn.) 

3. Ett videoklipp har exporterats till mellanlagraren. 

 

4. Se avsnittet 6.28.4 Spara en skärmbild eller ett videoklipp för följande åtgärder. 
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6.27.5 Synkroniserad uppspelning 

 

Synkroniserad uppspelning låter användaren synkronisera tiden för flera 

visningsfönster. Om flera kameror har installerats på en gemensam plats, kan 

synkronisering av bilder från alla kameror på den platsen ge dig olika perspektiv på den 

plats där övervakningen sker vid en viss tidpunkt. 

För att köra Synkroniserad uppspelning: 

 

Fig. 70 Synkroniserad uppspelning 

1. Dra de aktuella kanalerna från enhetsträdet och släpp dem i visningsfönstren. 

2. Ställ in alla valda visningsfönster till att spela upp de inspelade bilderna. 

3. Välj valfritt visningsfönster och flytta uppspelningsindex till önskad tid på tidslinjen. 

4. Klicka på knappen Synkroniserad uppspelning för att synkronisera alla bilders 

speltid. 
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6.27.6 Videoslinga 

 

"Videoslinga" låter användaren spela upp ett videoklipp upprepade gånger inom ett 

intervall. För att köra slingfunktionen: 

 

Fig. 71 Videoslinga 

1. Spela upp önskad kanal i ett visningsfönster. 

 

2. Flytta indexen på tidslinjen tills starttiden för intervallen visas. 

3. Flytta en nål för att markera starttiden för intervallet. 

4. Flytta en annan nål för att markera sluttiden för intervallet. 

5. Klicka på knappen Slinga för att starta videoslinga. 
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6.27.7 Ä ndra färger på tidslinjen 

 

Ä ndra visningsfärgerna på tidslinjen om de är för lika varandra. 

 

Fig. 72 Ä ndra tidslinjens visningsfärger 

1. Högerklicka på den övre tidslinjen. Klicka på Visningsalternativ i snabbmenyn 

för att öppna färgpanelen för tidslinjen.  

2. Färgpanelen har 6 olika inställningar: Alarmindex, inspelning, rörelseaktivitet, 

alarminspelning, manuell inspelning och ingen video. För att visa eller dölja ett 

objekt i tidslinjen, Markera eller avmarkera det. 

 

3. Klicka på färgrutan på ett objekt. Dialogrutan Färg visas. 

4. Välj en ny färg. 

 

5. Klicka på OK. Färgen för det valda objektet ändras. 

6. Stäng färgpanelen och färgen på det modifierade objektet ändras. 
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6.27.8 Kör Vectis iX NVR och NVS-spelaren 

 

Vectis iX NVR och NVS-spelaren, kallas även Mega Player, hjälper dig att spela upp 

*.ava-filen. Spelaren ser ut som en kombination av ett oberoende visningsfönster med 

Videokontroller aktiverade. Följande figur visar de olika delarna i Mega Player: 

 

Fig. 73 Introduktion till Vectis iX NVR och NVS-spelaren 

a. Menyrad 

b. Visningsfönstret 

c. Informationspanel 

d. Tidslinje 

e. Funktionsknappar 

f. Hastighetsknappar 
 

 

Viktigt 
Se 6.27.3 Spela upp inspelad video för mer information om hur man använder 
knapparna. 
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Spela upp en AVA-fil i Vectis iX NVR och NVS-spelaren 

Spela upp en *.ava-fil i Mega Player: 

 

Fig. 74 Spela upp en AVA-fil i Mega Player 

1. I Windows, klicka på Start | Program | Vanderbilt | Vectis iX NVR | Vectis iX 

NVR och NVS-spelare. 

2. När Vectis iX NVR och NVS-spelaren öppnas, klicka på Ö ppna AVA-fil i 

menyraden 

3. Dialogrutan Ö ppna visas. Bläddra efter filen som ska öppnas. Klicka på Ö ppna 

för att öppna AVA-filen. 

 

4. Vectis iX NVR och NVS-spelaren spelar upp AVA-filen direkt. 
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6.28 Exportera videodata 
 

För att exportera videodata som t.ex. en skärmbild eller ett videoklipp i Visningsläget, 

förlitar den sig på Mellanlagraren. Detta avsnitt lär dig hur man exporterar data och 

granskar data i Mellanlagraren i Visningsläget. 

I detta avsnitt: 

6.28.1 Granska en skärmbild 

6.28.2 Granska ett videoklipp 

6.28.3 Validera ett videoklipp 

6.28.4 Spara en skärmbild eller ett videoklipp 

6.28.5 Ta bort en fil från mellanlagaren 
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6.28.1 Granska en skärmbild 

 

I Mellanlagraren är en miniatyr som har en kameraikon en bild som kan granskas. För 

att granska en bild. För att granska en bild att exportera: 

 

Fig. 75 Visa bilden i mellanlagraren 

1. Dubbelklicka på en miniatyr med en kameraikon i Mellanlagraren.  

2. Bilden granskas. 
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6.28.2 Granska ett videoklipp 

 

I Mellanlagraren är en miniatyr som harmed en filmikon ett videoklipp som kan 

granskas. För att granska ett videoklipp. För att granska ett videoklipp i 

Mellanlagraren: 

 

Fig. 76 Visa videoklipp i Mellanlagraren 

1. Dubbelklicka på en miniatyr med en filmikon i Mellanlagraren. 
 

Vectis iX NVR och NVS-spelaren startas och spelar upp videoklippet. 

 
 

2. Se 6.27.8 Kör Vectis iX NVR och NVS-spelaren för steg som kan användas. 
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6.28.3 Validera ett videoklipp 

 

För att validera ett videoklipp, se till att klippet är intakt efter exporteringen: 

 

Fig. 77 Validera videoklipp i Vectis iX NVR och NVS-spelaren 

 

1. Högerklicka på videoklippet och välj "Validera denna AVA-fil" 

 

3 olika typer av resultat är möjliga enligt följande: 

 

o Videoklippet är validerat  
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o Videoklippet är ej validerat 

 
 

 

o Videoklippet har ingen valideringsinfo 

 

 

 

AVI-filen kan också valideras med valideringsverktyget som finns i 
D:\Tools\ValidationTool\export_validation.exe 
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6.28.4 Spara en skärmbild eller ett videoklipp 

 

För att exportera markerade objekt för sparning: 

 

Fig. 78 Spara bild- eller videofil 

1. Välj de objekt som ska exporteras. 
 

 

Välj Alla för att välja alla objekt i Mellanlagraren. 

2. Klicka på ikonen Exportera längst ner på Mellanlagraren. Dialogrutan Spara i 

visas.  

3. Klicka på ellips-knappen (…) i fältet Plats för export för att ställa in vart de 

markerade objekten ska exporteras. 

 
 

 

Viktigt 
Plats för export kan inte vara på C, D eller något annat lagringsutrymme för 
inspelningar. 
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4. Under Plats för export finns det fem alternativ: 

  Inkludera AVA-spelare: När filformatet AVA har valts, välj detta alternativ 

för att lägga till Vectis iX NVR och NVS-spelaren till den exporterade filen. 

Den exporterade filen kan däremot spelas upp på alla datorer utan Vectis iX 

och NVS-spelaren. 

 Aktivera exporteringsläge i hög hastighet: Välj detta alternativ för att 

exportera snabbare. Den maximala hastigheten för att exportera en AVA-fil 

kan vara upp till 4 gånger snabbare, men den hastigheten för export av en 

AVI-fil kan endast vara upp till en och en halv gång snabbare på grund av 

datakompression. 

 Aktivera videoexportlogg: Välj detta alternativ för att lägga till 

videoexportloggen i filen.  

 Exportera klipp med ljud-streaming: Välj detta alternativ för att lägga till 

ljud-streaming i filen. 

 Inkludera AVI-spelare: När filformatet AVA har valts, markera detta 

alternativ för att lägga till VLC Player till den exporterade filen. Den 

exporterade kan filen däremot spelas upp på alla datorer utan förinstallation 

av VLC Player. 
 

 

För att ändra exportfilformat, klicka i fältet Typ och välj önskat filformat i listrutan. 

 

5. Klicka på Start. De valda objekten kommer hämtas direkt, och förloppet visas i 

rutan Objekt. 

6. Stäng dialogrutan när processen är klar. 
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6.28.5 Ta bort en fil från mellanlagaren 

 

För att ta bort ett eller flera objekt från Mellanlagraren: 

  

Fig. 79 Ta bort filer från Mellanlagraren 

1. Välj de objekt som ska tas bort. 
 

 

Välj Markera allt för att välja alla objekt i Mellanlagraren. 

2. Klicka på kors-knappen (Radera-knappen) längst ner på Mellanlagraren. 

3. Ett varningsmeddelande - "Vill du radera dessa objekt?" visas. 

 

4. Klicka på OK för att bekräfta. 

5. De valda objekten har tagits bort från Mellanlagraren.  
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7 Använda alarm- och händelseläge 
 

Detta kapitel guidar dig genom hur man använder programvarans Alarmläge och 

Händelseläge. 

I detta avsnitt: 

7.1 Använda alarmläget 

7.2 Använda händelseläge  
 

7.1 Använda alarmläget 
 

Alarmläget låter dig granska och utföra åtgärder för alla alarm som systemet 

genererar. Läget har fyra olika lagringsplatser: 1. Tillståndspanelen i det övre vänstra 

hörnet på programvaran ger dig funktionen alarmsökning. 2. Mellanlagraren finns i det 

nedre vänstra hörnet. 3. Ett visningsområde med Videokontroller finns bredvid 

Tillståndspanelen. Visningsområdet är avsett för att visa alarmvideon. 4. Panelen för 

sök matching finns under visningsfönstret, vilket visar alla väntande alarm. 
 

7.1.1 Hantera alarm 

 

Alla alarm som kommer upp i NVR-systemet visas i sök match-panelen längst ner på 

programvaran. Du meddelas om ett alarm via ett popup-mönster som blinkar i några 

sekunder på skärmen om du har aktiverat ett popup-meddelande. För mer sofistikerade 

alarmmeddelanden som t.ex. e-postalarm eller användardefinierad dialogruta, se 8.5.4 

Regle. 

I Alarmläget delas ett alarms tidslängd upp i tre olika stadier: Aktiv, väntande och 

slutförd. När ett alarm nyligt genereras av systemet är det i ett aktivt tillstånd och listas i 

panelen för sök matching. Ett Aktivt alarm är ett alarm som varken har granskats eller 

behandlats. 

När ett alarm granskas utan att någon åtgärd vidtas (till exempel, några kommentarer 

har angetts alarmet), eller när orsaken till att larmet automatiskt tagits bort (till exempel, 

ett alarm om videoförlust återansluts automatiskt), då försätts alarmet i läget Väntar. 

Ett alarm som väntar kan granskas när som helst. Dubbelklicka på ett alarm som väntar 

i panelen sök matchning för att öppna fönstret för alarmdetaljer.  

Fönstret med alarmdetaljer låter dig utföra vissa åtgärder för ett alarm som väntar, t.ex. 

ange kommentarer i fönstret. När åtgärden är utförd, klicka på Ack-knappen i 

bekräftelsefönstret. Alarmet fortsätter till stadiet Klar. Det tas bort från panelen sök 

matchning. 
 

 

För att söka alla klara alarm, kör funktionen Alarmsökning. 
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7.1.2 Slå på/av popup-alarm 

 

 

 

 
Aktiverade alarm-popup 

 
Inaktiverade alarm-popup 

Fig. 80 Slå på/av popup-alarm 

Ikonen för popup-alarm som finns i fliken System är en knapp för att slå på/av popup-

alarmet. Klicka på ikonen för att stänga av popup-alarmet. Popup-alarmet är nu 

inaktiverat. Klicka på ikonen igen för att aktivera popup-alarmet. 
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7.1.3 Slå på/av alarmsignal 

 

 

 

 
Aktiverade ljudsignal 

 
Inaktiverade ljudsignal 

Fig. 81 Slå på/av alarmsignal 

Ikonen för alarmsignal som finns i fliken System är en knapp för att slå på/av 

alarmsignalen. Klicka på ikonen för att stänga av alarmsignalen. Klicka på ikonen igen 

för att aktivera alarmsignalen. 
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7.1.4 Söka efter ett alarm 

 

Alarmläget låter dig söka efter ett specifikt alarm via olika sökvillkor. För att söka efter 

ett alarm: 

 

Fig. 82 Alarmsökning 

1. Gå till Alarmläge. 

2. Klicka på listrutan Sök efter NVR och välj namn för NVR:n som ska sökas efter. 

Alarmläget har fem olika sökvillkor. Välj ett objekt och ställ in värden för 

sökvillkoren. Dessa inställningar inkluderar: 

Status: Sök efter alarmstatus. 

Prioritet: Sök efter alarmprioritet. 

Utlösningstid: Sök efter utlöst datum och tid. 

Avslutad tid: Sök efter klart datum och tid. 

Regelnamn: Sök efter namn på alarmregeln. 
 

 

Viktigt Flera sökvillkor kan väljas. 

 

Viktigt 
Alternativet Regelnamn söker efter namnet på alarmregeln. Värdet är 
skiftlägeskänsligt och värdet kan vara en del av regelnamnet.  

3. Klicka på knappen Sök. (Eller klicka på knappen Å terställ för att göra en ny 

sökning.) 

4. Sökresultatet visas i sökfliken på panelen sök matchning. 
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7.1.5 Bekräfta ett alarm 

 

 

Fig. 83 Bekräfta ett alarm 

1. Dubbelklicka på ett aktivt eller väntande alarm i panelen för sök matchning. 
 

2. Fönstret Alarmdetaljer visas. Skriv några kommentarer i fältet Kommentarer. 

 
 

 

Viktigt Om kommentarsfältet är tomt kan inte alarmet bekräftas. 

 

3. Klicka på knappen Bekräfta för att bekräfta alarmet och panelen visar sedan 

detaljer för nästa alarm. 

4. Klicka på Stäng för att avsluta. 
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7.1.6 Bekräfta flera alarm 

 

 

Fig. 84 Bekräfta flera alarm 

1. Välj alarm att bekräfta i panelen sök matching. Använd Ctrl/Skift-tangenten eller 

kryssrutan Alla för att välja alarm. 

2. Klicka på knappen Bekräfta. 

3. Fönstret Bekräfta-Ange kommentar visas. Skriv kommentarer i kommentarsfältet 

och klicka på OK. 

 

 

4. Alla markerade alarm tas bort från panelen för sök matchning. 

  

3 
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7.1.7 Exportera alarm bilder eller -video 

 

För att exportera sökresultaten: 

 

Fig. 85 Exportera alarm 

 Söka efter alarm. Klicka på fliken Sök i panelen för sök matchning längst ner på 

programvaran. Klicka på önskat alarm i söklistan. (Se 7.1.4 Söka efter ett alarm 

för mer information.) 

 Klicka på en av knapparna Exportera till mellanlagring  eller  . 

Bilden eller videoklippet exporteras till Mellanlagringen. 
 

 

I fönstret Alarmdetaljer, dra och släpp alarmvideon till Mellanlagringen. Videon exporteras till 
Mellanlagringen. 

 Se 6.28.4 Spara en skärmbild eller ett videoklipp för följande åtgärder. 
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7.1.8 Söka efter saknade objekt 

 

Sökning av saknat objekt använder digital bildsökningsmetod för att hitta saknat 

objekt från videon som spelas upp. För att köra Sökning av saknat objekt: 

 

Fig. 86 Sökning av saknat objekt 

1. Gå till Alarmläge. 

2. I Tillståndspanelen, klicka på fliken Saknat objekt.  

3. Innan du startar sökningen, välj först relevant NVR och kamera. 

4. Klicka på knappen Installation så öppnas fönstret Sökinställningar för saknat 

objekt. 

 

5. I panelen, ställ först in Objektområde (gul ram). Sökmotorn söker endast objekt i 

objektområdet. Ställ sedan in starttid och sluttid. För att förbättra sökresultaten, 

ställ in avancerade parameterinställningar. Det finns tre olika alternativ:  
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 Känslighet: ställa in känsligheten för sökningen. Högre känslighetsvärde 

kommer att göra sökningen mer känslig. 

 Samplingsintervall: ange minsta söktid mellan bildrutor under sökningen. 

 Tidsträffar i följd: ange minsta saknad tid för objektet i bilden. En giltig 

matchning returneras endast när tiden för saknat objekt är längre än det 

värde som anges. 
 

 

Viktigt 
Objektområdet (den gula ramen) måste vara mindre än den hos det detekterade 
objektet. 

6. Klicka på knappen Sök. 

 

7. När sökningen är klar visas sökresultaten i fliken Sök videoobjekt. 

8. Välj ett objekt i listan för att visa sökresultatet. 

 

 

 
Klicka på ikonen ( ) för att visa miniatyrer av sökresultaten. 
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7.1.9 Söka efter främmande objekt 

 

Funktionen Sökning av främmande objekt använder en digital bildsökningsmetod för att 

hitta främmande objekt från videon som spelas upp. För att köra funktionen Sökning av 

främmande objekt: 

 

Fig. 87 Sökning av främmande objekt 

1. Klicka på knappen Alarmläge. 

2. I Tillståndspanelen, klicka på fliken Främmande objekt.  

3. Innan du startar sökningen, välj först relevant NVR och kamera. 

4. Klicka på knappen Installation så öppnas fönstret Sökinställningar för främmande 

objekt. 
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5. Ställ först in avkänningsområde (gul ram). För att begränsa storleken på det sökta 

objektet, ange Max objekt (den blå ramen) och Minsta objekt (den cyanfärgade 

ramen). Det främmande objektet detekteras endast i avkänningsområdet och 

objektets bildstorlek används endast för att ställa in storleken på det sökta 

objektet. Ställ sedan in starttid och sluttid. För att förbättra sökresultaten, ställ in 

avancerade parametrar. Det finns tre olika alternativ: 

 Känslighet: ställa in känsligheten för sökningen. Högre känslighetsvärde 

kommer att göra sökningen mer känslig. 

 Samplingsintervall: ange minsta söktid mellan bildrutor under sökningen. 

 Tidsträffar i följd: Ange minsta befintlig tid för objektet i bilden. En giltig 

matchning returneras endast när tiden för befintligt objekt är längre än det 

värde som anges. 
 

 

Viktigt 
Avkänningsområdet (den gula ramen) måste vara mindre än den hos det detekterade 
objektet. 

6. Klicka på knappen Sök. 

 

7. När sökningen är klar visas sökresultaten i fliken Sök videoobjekt. 

8. Dubbelklicka på objektet i listan för att visa sökresultatet. 

 
 

 
Klicka på ikonen ( ) för att visa miniatyrer av sökresultaten. 

 



Använda alarm- och händelseläge 

©  Vanderbilt 2016 133 

 
 

7.1.10 Hämta POS data 

 

För att hämta data från POS: 

 7.1.10.1 Transaktionssök 

 7.1.10.2 Exportera en PDF-fil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 8.3 Installera POS-system för att installera en POS box. 

 
  

IP-kamera 

POS-Box 

Y-kable (RS232) 

Skrivare Kassaapparater 

LAN/WAN 
Network 

Nä tverksvideoinspelare  
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7.1.10.1 Transaktionssök 

 

POS BOX ansluter POS och POS-skrivare via RS-232-porten och ansluts till nätverket 

via RJ-45. Den förändrar metadata från POS och överför den sedan till NVR-enheten.  

NVR-POS-lösningen integrerar NVR och POS för att använda både POS 

transaktionsdata och kamerabild tillsammans. Den integrerar dessutom POS-funktion 

för intelligent sökning och ett mer samlat övervakningssyfte. Det är möjligt för NVR-

system att användas för en mängd olika ändamål. 

Funktionen Transaktionssök använder datasöksmetoden för att hitta POS-

transaktionsdata och kamerabild tillsammans. För att köra funktionen 

Transaktionssök, se följande steg: 
 

 

Fig. 88 Transaktionssök 

1. Klicka på knappen Alarmläge. 

2. I panelen Sökvillkor, klicka på fliken Transaktionssök. 

3. Innan sökningen körs bör användaren först välja NVR och kameran. 

4. I fliken Transaktionssök, om användaren vill begränsa storleken på genomsökt 

data, ställ in storleken på sökdata, ställ in sökning av datatid, nyckelord och 

numeriskt värde. Transaktionssök detekteras endast i avkänningsområdet och 

datatid, nyckelord, numeriska värden används endast för att ställa in storleken på 

den sökta datan.  

 Sök datatid: ställ in tidsintervall från start till slut. 

 Sök efter nyckelord: ange minsta befintliga POS-transaktionsdata efter 

nyckelord. 

 Sökning av numeriskt värde: ange minsta befintliga POS-transaktionsdata 

efter numeriskt värde. Giltig post finns bara när data matchar prefixtext, 

tillstånd, värde och postfix-text. 

5. Klicka på knappen Sök. 
  

2 

3 

4 

5 
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6. När sökningen är klar, visas sökresultaten i fliken Transaktionssök. 

 
 

7. Dubbelklicka på objektet i listan för att visa att sökresultatet. 

 

  

  

Klicka på ett objekt 

här. 

Data om klickade 

objektet visar här 

Sökresultaten visa 
här. 
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7.1.10.2 Exportera en PDF-fil 

 

För att exportera en PDF-fil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra och släpp ett 
objekt 

Hämta POS data 
såsom beskrivs i 
7.1.10.1 
Transaktionssök 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

8 



Använda alarm- och händelseläge 

©  Vanderbilt 2016 138 

 
 

7.1.11 Sök alarmdata för gruppen räkna personer 

 

Att söka alarmdata för gruppen räkna personer innebär att hämta alarm samlade från 

en grupp av kamerakanaler som är tilldelade för att räkna personer enligt beskrivningen 

i 8.1.2.19 Aktivera Räkna personer. Det grundas på programvarans Alarmläge för att 

söka alarm. Detta avsnitt guidar dig för hur man söker alarm och exporterar alarmdata. 

I detta avsnitt: 

7.1.11.1 Sök alarm 

7.1.11.2 Exportera alarmdata 
 
 
 

7.1.11.1 Sök alarm  

 

För att söka alarm i gruppen räkna personer, följ guiden nedan: 

 Starta och logga in på programvaran enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga in 

och öppna Alarmläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Alarmläget öppnas. 

 I Tillståndspanelen, klicka på fliken IVA.  

Fliken IVA-händelse öppnas sedan i Tillståndspanelen. 

 
  

Fliken IVA-händelse 
öppnas. 
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 I fliken IVA-händelse, välj Räkna personer från listrutan IVA-funktion. 

Då visas gruppen Sökkriterier och rutan Inkluderad kanallista under 

inställningen IVA-funktion.  

 

Inkluderade inställningar är: 

Grupp/ruta Inställning Beskrivning 

IVA-funktion 

Definierar vilken typ av data för videoanalys du 
söker. 
 Tillgängliga alternativ är: Alla (standard), E-

Fence och Räkna personer. 

Sökkriterier 

Sök efter Grupp Definierar gruppen räkna personer för sökning. 

Tidsperiod 
Definierar hur ofta data ska läggas upp. 
 Tillgängliga alternativ är: 15 min (standard), 1 

timme och 1 dag. 

Start Definierar vart sökningen ska starta. 

Slut Definierar vart sökningen ska stoppas. 

Inkluderad kanallista-ruta Levererar de kanaler som ingår i gruppen. 

 Sök-knappen Kör sökningen. 

 Å terställ-knapp Rensar alla inställningar i gruppen Sökkriterier. 

 Konfigurera sökvillkoren i gruppen Sökkriterier genom att hänvisa till 

ovanstående tabell. 

 Klicka på knappen Sök.  

Programvaran kör sedan sökningen. När sökningen är klar visas dialogrutan 

Väntar på svar som visar det totala antalet matchningar. 

 
  

Välj Räkna personer i 
listrutan. 

 

Gruppen 
Sökkriterier 
visas sedan. 

 

Ä ven rutan 
Inkluderad 
kanallista visas. 

 

Visar ett "Väntar"-
meddelande för varje 
1 000 alarm. 

Visar det totala antalet 
matchningar när 
sökningen är klar. 
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 Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogrutan Väntar på svar. Hitta 

sökmatchningar i fliken Sök på nedre panelen. 

 
 

 För att fortsätta exportera alarmdata, se 7.1.11.2 Exportera alarmdata 

För att bekräfta något av alarmen som matcheas, se 7.1.5 Bekräfta ett alarm eller 

7.1.5 Bekräfta ett alarm. 

 
  

Hitta sökmatchingar. 
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7.1.11.2 Exportera alarmdata 

 

Efter att sökningen av alarm för gruppen räkna personer har utförts enligt beskrivningen 

i 7.1.11.1 Sök alarm, kan du fortsätta till att exportera alarmdata till en fil enligt guiden 

nedan: 

 Sök alarm för gruppen räkna personer enligt beskrivningen i 7.1.11.1 Sök alarm. 

Hitta sökmatchningar i fliken Sök på nedre panelen. 

 
 

 Klicka på knappen Exportera till fil.  

Dialogrutan Spara som visas. 

 
 
  

Hitta sökmatchingar. 
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 Bläddra dit du vill spara filen. Ange ett namn för filen som ska sparas i fältet 

Filnamn. Klicka sedan på knappen Spara. 

Sedan sparas fyra *.CSV-filer som detaljerar in-/utgående alarm och 

sammanfattar information om exporteringen till den angivna sökvägen. 

  

  
 

 Klicka på knappen Stäng för att stänga varje meddelande som öppnas. 

 Hitta nämnda *.CSV-filer i den angivna katalogen. 

 För att läsa datadokument: 

 

 

 

 

 

 

Kolumn Beskrivning 

Alarm-ID 

Levererar ID-nummer för ett alarm. 
 ID-numret för ett alarm tilldelas av NVR-systemet enligt nummer för 

alla alarm som utlösts i NVR-systemet sedan NVR:n startats för 
första gången. 

Avgränsare Ä r ett kommatecken som separerar varje datafält. 

Alarmstatus 
Levererar tillståndet för ett alarm, oavsett om det väntar, är bekräftat 
eller klart. 
 Se även 7.1.1 Hantera alarm och 7.1.5 Bekräfta ett alarm. 

Utlösningstid Levererar datum och tid som ett alarm utlöses. 

Regelprioritet 
Levererar prioritet för en regel (alarm). 
 Se även 8.5.4.1 Visa sammanfattning av regel. 

Regelnamn 
Levererar namnet för en regel (alarm). 
 Se även 8.5.4.1 Visa sammanfattning av regel. 

NVR-namn Levererar namnet för den relevanta NVR:n. 

NVR-ID. 

Levererar ID-numret för den relevanta NVR:n. 
 ID-numret för en NVR tilldelas av arbetsstationen (kallas även 

CMS-hanteraren) i enlighet med numrena för alla NVR-enheter 
som har lagts till i arbetsstationen sedan arbetsstationen startades 
för första gången. 

Riktning 
Levererar riktningen som räknade besökare har gått när alarmet 
utlösts. 
 1 betyder in. 2 betyder ut.  

Antal Levererar antalet när alarmet utlösts. 

 

Alarm-ID Utlösningstid 

Avgränsare 

Regelprioritet 
Alarmstatus 

Regelnamn 

NVR-
namn 

NVR-ID. 

Riktning 

Antal 
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7.2 Använda händelseläge 
 

Händelseläget låter användaren visa inspelad händelseinformation. Alla händelser 

visas i tabellen Händelser. Tabellen har fem kolumner: 

 

Fig. 89 Detaljer för händelsetabellen 

a. Kategori: Levererar händelsekategori (system, användare eller kamerahändelser) 

b. Händelsetid: Levererar tiden för inträffad händelse 

c. Händelser: Levererar händelseinformation 

d. Detaljer: Levererar information för händelsen 

e. NVR: Levererar händelsekälla 
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7.2.1 Sök händelser 

 

Ingen händelse visas i listan om inte sökfunktionen för händelser körs. Händelseläget 

har två sökvillkor: Sök efter tid och Sök efter kategori. 
 

7.2.1.1 Sök efter tid 

 

Händelseläget låter dig söka efter händelserna via utlöst tid. Se följande steg: 

  

Fig. 90 Händelsesök efter tid 

1. Klicka på ikonen Händelseläge. 

2. Välj NVR från listrutan Sök efter NVR. 

3. Välj Sök efter tid.  

4. I inställningen Från:, efiniera startdatum och tid. 

5. I inställningen Till: definiera slutdatum och tid. 

6. Klicka på knappen Sök. 

7. Tabellen Händelser visar sökresultaten. 

 

 

För att rensa alla sökvillkor, klicka på knappen Å terställ. 
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7.2.1.2 Sök efter kategori 

 

Händelseläget låter dig söka efter händelserna via kategori. Se följande steg: 

 

 

Fig. 91 Händelsesök efter kategori 

1. Klicka på ikonen Händelseläge 

2. Välj NVR från listrutan Sök efter NVR. 

3. Välj Sök efter kategori. 

4. Välj en eller flera önskade kategorier. 

5. Klicka på knappen Sök. 

6. Tabellen händelser visar sökresultaten. 

 

 

För att rensa alla sökvillkor, klicka på knappen Å terställ. 
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7.2.2 Exportera händelser 

 

När tabellen händelser visar sökresultatet, fortsätt till att exportera tabellen resultat. För 

att exportera händelser: 

 

 

Fig. 92 Exportera händelser  

1. Klicka på knappen Exportera längst ned i tabellen Händelser. Dialogrutan Spara 

som visas.  

2. Ange det nya filnamnet i fältet Filnamn. Om nödvändigt, ändra katalog. 

 

3. Klicka på Spara. 
  

4. Meddelandet - "Exportera till fil klart: {filens absolutasökväg}" visas. 

Sökresultatet sparas i *.csv-format. 
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8 Använda konfigurationsläget 
 

Konfigurationsläget hjälper användaren att genomföra flera inställningar för NVR:n 

och anslutna enheter. Det består av följande delar: 

 

Fig. 93 Konfigurationsläge 

 Systemflik (se 5.2.2 Systemfliken) 

 Lägesknappar (se 5.2.1 Fyra lägen) 

 Trädpanel  (se 5.2.3 Trädpanel) 

 Höger panel 

 Mellanlagrare (se 5.2.5 Mellanlagrare) 
 

I Konfigurationsläget finns det tre flikar i Trädpanelen under Systemfliken. Dessa tre 

flikar inkluderar men är inte begränsade till: Enhets-, lagrings- och systeminställning. 

Höger panel hittas på höger sida av Trädpanelen och visar detaljerade värden för 

olika inställningar. 
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8.1 Konfigurera enheter 
 

Detta avsnitt lär dig hur man konfigurerar NVR:n och varje nätverksansluten 

kamerakanal. 

I detta avsnitt: 

8.1.1 NVR 

8.1.2 Kamera/kanal 

8.1.1 NVR 

 

NVR-inställningar beviljar den behöriga användaren att se och ändra systemets 

konfiguration. Den består av följande nio flikar: 

8.1.1.1 Grundinställningar 

8.1.1.2 Anpassad inställning 

8.1.1.3 Systemsäkerhet 

8.1.1.4 Enhetsträd 

8.1.1.5 Enhetslista 

8.1.1.6 E-postinställningar 

8.1.1.7 Maskinvaruövervakning 

8.1.1.8 Flera bildskärmar 

8.1.1.9 Licenskontroll 

8.1.1.10 Modbus-slav 

8.1.1.11 Multicast-inställningar (Aktivera live-Multicast från NVR till CMS-hanteraren) 
 

 

För att ändra inställningarna på fliken Enhet, klicka först på knappen  (Ä ndra) för att öppna en 
konfigurationssida. Klicka på OK efter att ändringen har utförts. 

 

Dubbelklicka på NVR-ikonen för att öppna konfigurationssidan. 
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8.1.1.1 Grundinställningar 

 

Panelen Grundinställningar visar systemets anslutningsinformation och övriga 

inställningar. Dubbelklicka på NVR-ikonen i enhetsträdet för att konfigurera 

parametrarna. 

 

Fig. 94 Grundinställning av NVR 

a. Vectis iX NVR-namn – NVR:ns namn 

b. Nätverkskvalitet - anslutningskvaliteten för nätverket (i nivå 7 kommer systemet att 

kontrollera anslutningsstatus varje 2 500 ms. Om ett nätverkspaket tappas längre 

än 2 000 ms, aktiverar systemet ett alarm för videoförlust. I nivå 1 kommer systemet 

att kontrollera anslutningsstatus varje 10 000 ms.. För mer information, se Bilaga III. 

Nätverkskvalitet.) 

c. Nätverksgränssnitt –nätverkskortet som är installerat i NVR:n 

d. IP-adress - NVR:ns IP-adress 

e. Nätmask - NVR:ns nätmask 

f. Gateway - NVR:ns gateway 

g. Streaming-port - NVR:ns streaming-port 

h. Kommunikationsport - NVR:ns kommunikationsport 

 

 

Viktigt 
Kontakta din nätverksadministratör för att få portnummer för streaming- och 
kommunikationsport. När två nätverkskort är installerade läser systemet kortet med det 
högre numrerade kortet i Nätverksanslutning. 

 

i. Synkronisera enhetsinställning - Avgör om NVR-inställningarna är synkroniserade 

med de sparade inställningarna i fjärrenheter. När den är markerad skickar NVR:n 

inställningarna till fjärrenheterna och skriver över ursprungliga inställningar. 

j. Bekräfta alarm automatiskt – visar villkoren för att bekräfta ett alarm automatiskt. 

Om något av de två villkoren uppfylls kommer funktionen att utlösas. 
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k. Obligatorisk videoåteranvändning – visar varaktighet för återanvändning av inspelad 

data. När funktionen är aktiverad kommer inspelat videoklipp som överstiger 

återanvändningsperioden raderas automatiskt. 

 

l. Fjärrstyrningssystem – inkluderar tre olika inställningar: Starta om tjänsten, Starta 

om NVR och Stäng av NVR. De tillåter dig att utse ett schema för att köra 

systemkontroller. För att utse ett schema, klicka på knapparna på höger sida. När 

inställningssidan visas, ställ in schemat för styrning av systemet. 

  

m. PTZ-kontrollogg – registrerar driftsloggen för en PTZ-kamera. När aktiverad blir 

inställningen för inspelningsintervall tillgänglig. 

n. Händelselogg – registrerar användarhändelser i uppspelning av inspelad video och 

fångad skärm. 
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8.1.1.2 Anpassad inställning 

 

Anpassad inställning innebär programvarans preferensinställningar. I 

Konfigurationsläget, dubbelklicka på NVR-ikonen i enhetsträdet för att konfigurera 

parametrarna. Inställningarna är grupperade i sex olika delar: 

 

Fig. 95 Anpassade inställningar för NVR 

1. Visningsinställning 

2. Enhetsträd 

3. Exportinställningar för Mellanlagraren 

4. Alarminställningar 

5. Ö vrigt 

6. Språkinställning 

Visningsinställning 

Fyra olika inställningar: 

 Standard Visningsläge för visningsfönstret – levererar/definierar om bilden i 

visningsfönstret ska ha ursprungligt bilförhållande eller vara utsträckt. 

 Tour Dwell Time – levererar/definierar hur länge ett favoritmönster ska visas när 

turfunktionen körs (min. 5 sek, max. 300 sek) 

 När Visa genomskinliga fönster är markerat används en vacker genomskinlig 

effekt i systemet (t.ex. Videokontroller). Eftersom denna funktion förbrukar mer 

systemresurser, avmarkera den om systemetresurserna är begränsade. 
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 När Visa inforutor har valts visas en inforuta när musen förs över en lagringsplats i 

programvaran. 

 

Enhetsträd 

Om Visa tangentbord kamera-ID har valts kommer kamera-ID som anges i 

programmet Styrenhet för tangentbord för PTZ-tangentbordet K-205 läggas till efter 

kamerans namn i enhetsträdet. Kodnamnet är dolt om avmarkerat. 

När Visa NVR IP-adress har valts kommer IP-adressen för NVR:n att läggas till efter 

NVR-namnet i enhetsträdet IP-adressen visas inte om det är avmarkerat. 

Exportinställningar för Mellanlagraren 

Två olika inställningar: 

Välj ett av följande som standardfilformat för ögonblicksbilder 

 JPG 

 BMP 

Välj ett av följande som standardfilformat för exporteringsklipp 

 AVA 

 AVI 

Välj Aktivera videoexportlogg för att hämta händelseloggen samtidigt som ett 

videoklipp exporteras.  

Alarminställningar 

En inställning: 

 Aktivera ljud – levererar/definierar om ett ljud ska avges när ett alarm genereras. Det 

finns två alternativ: En gång och Kontinuerligt. För ett unikt alarmljud, använd 

inställningen ljudfilkälla. 

Ö vrigt 

Avmarkera Avaktivera varning vid minskning av mönsterhastighet för att visa ett 

varningsfönster när för mycket systemresurser används, så att streaminghastigheten 

för kanalvideor minskas till en nivå som förbrukar mindre systemresurser. 
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Välj Aktivera PTZ-läget automatiskt för PTZ-kameror för att visningsfönstret ska 

aktivera PTZ-läget direkt när en PTZ-kamera dras och släpps i visningsfönstret. 

 

Fig. 96 Aktivera PTZ-läge som standard 

Språkinställning 

Ä ndrar programvarans visningsspråk. Se produktspecifikationerna för språk som stöds. 
 

 

Viktigt Efter att språkinställningen har ändrats måste programvaran startas om för att ändringen 
ska verkställas. 
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8.1.1.3 Systemsäkerhet 

 

Fliken Systemsäkerhet är endast tillgänglig för systemadministratören. Dubbelklicka 

på NVR-ikonen i enhetsträdet för att konfigurera parametrarna. Sidan inkluderar fyra 

delar: Tillämpa lösenordskydd, styrning av tillgänglighet, lokala systeminställningar och 

övrigt.  

 

Lösenordsskydd 

Välj Kontrollera lösenord när programmet stängs för att visa ett 

bekräftelsemeddelande när programvaran avslutas. Användaren måste ange ett 

lösenord för att avsluta programvaran. Eller avmarkera det för att avsluta programvaran 

direkt. 

Välj Kontrollera lösenord när du öppnar Konfigurationsläget för att begära ett 

konfigurerat lösenord för att öppna Konfigurationsläget. För att ställa in ett nytt 

lösenord, klicka på Ä ndra lösenord.  

 

Säkerhetskontroll 

Inställningen låter användarna aktivera/inaktivera programvarans knappar minimera 

eller ändra storlek. Systemadministratören kan också aktivera eller inaktivera 

snabbtangenter på datorn och för vissa funktioner i Windows OS. Det aktiverar även 

låsning av Windows för att förhindra användare från att oavsiktligt förstöra systemet. 

Lokala systeminställningar 

De lokala systeminställningarna hjälper användaren att konfigurera systemet utan att 

öppna kontrollpanelen. De inkluderar fem inställningar: Visning, system, nätverk, 

datum/tid och regional inställning. För mer information, se 3 Konfigurera systemet. 
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Ö vrigt 

Välj Logga in automatiskt för att automatiskt logga in på programvaran med det 

senaste använda inloggningskontot när programvaran startar. Om alternativet är 

avmarkerat kommer programvaran att fråga efter ditt konto och lösenord. 

Välj Automatisk start när Windows startas för att starta programvaran automatiskt 

när Windows startar. Om det avmarkeras måste programvaran startas manuellt.  

Välj båda objekten för att logga in automatiskt på programvaran när Windows startar. 
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8.1.1.4 Enhetsträd 

 

Dubbelklicka på NVR-ikonen i enhetsträdet för att konfigurera parametrarna. 

 

Fig. 97 Ä ndra enhetshierarkin 

Trädpanelen låter användaren ändra kanalordning i enhetsträdet. Under panelen för 

Enhetsträd finns två knappar för att ändra kanalordning. Välj en kanal och klicka på 

( ) för att flytta den valda kanalen uppåt, eller klicka på ( ) för att flytta 

den nedåt. 
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8.1.1.5 Enhetslista 

 

 

Fig. 98 Kanalsammanfattning 

Fliken Enhetslista visar information för alla anslutna kameror via en sammanfattande 

tabellen som inkluderar kameranamn, kanal-ID, kameramodell, den inbyggda 

programvarans version samt IP-adress. 
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8.1.1.6 E-postinställningar 

 

Fliken E-postinställning visar/konfigurerar e-postens SMTP och alarmmeddelanden via 

två inställningar: SMTP-inställning och Standardinställningar för e-postalarm.  

Dubbelklicka på NVR-ikonen i enhetsträdet för att konfigurera parametrarna. 

 

Fig. 99 E-postinställningar 

1. SMTP-inställning – konfigurerar e-postservern. Dessa fält inkluderar: 

Avsändarens e-postadress, adress för e-postservern och begärd autentisering för 

SMTP-servern. 
 

 

Viktigt 
Välj SMTP-servern kräver verifiering för att kunna konfigurera begärd krypteringstyp 
och SMTP-port. Om värdet inte är korrekt kanske inte e-postmeddelanden skickas. 

 

2. Standardinställningar för e-postalarm – konfigurerar nummer och frekvens för 

sändning av e-postalarm via två inställningar: 

 Max e-postalarm per dag - högsta antalet e-postalarm som systemet skickar 

per dag 

 Alarmmeddelande, intervall – hur ofta e-postalarmet ska skickas  
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8.1.1.7 Maskinvaruövervakning 

 

Fliken Maskinvaruövervakning består av två delar – maskinvarutabell och tre 

inställningar. Dubbelklicka på NVR-ikonen i enhetsträdet för att konfigurera 

parametrarna. 

 

 

1. Maskinvarustatus – visar den aktuella temperaturen för systemets viktigaste 

komponenter. Om objektet inte är dolt, klicka på (+) för att expandera det. 

2. Temperaturformat – konfigurerar temperaturskalan. 

3. Uppdateringsintervall – visar/konfigurerar hur ofta maskinvarustatusen ska 

uppdateras 

4. Inställningar för aliasnamn – konfigurerar namnet för en sensor eller återställer 

alla sensornamn till standardinställningarna.  

  



Använda konfigurationsläget 

©  Vanderbilt 2016 160 

 
 

8.1.1.8 Flera bildskärmar 

 

Varje system stöder upp till 2 bildskärmar. Fliken Flera bildskärmar har 

visningsinställningar för varje bildskärm. Varje bildskärm har två inställningar, Layout- 

och Storlek. 

 

Fig. 100 Inställningar för Flera bildskärmar 

Dubbelklicka på NVR-ikonen i enhetsträdet för att konfigurera bildskärmens Layout 

och Storlek. 

 

1. Layout – Konfigurerar vad som ska visas på bildskärmen. Tillgängliga alternativ 

är: 

 NVR-hanteraren - Ö ppnar NVR på skärmen, med fyra tillgängliga 

användningslägen. 

 Mega-visning – Ö ppnar NVR-hanteraren på skärmen med Visningsläge 

som endast är tillgängligt för användare att köra favoritmönster och tur. 

 Alarmläge – Ö ppnar NVR-hanteraren på skärmen med Alarmläget som 

endast är tillgängligt för användare att kontrollera och bekräfta alarm.  

 Alarm-popup – Visar ett favoritmönster (konfigurerat) när ett alarm utlöses. 

 INGEN – Visar inget på skärmen. 

2. Storlek – Konfigurerar skärmupplösning 
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8.1.1.9 Licenskontroll 

 

Fliken Licenskontroll visar licensinformation för NVR, inklusive: 

 

Fig. 101 Inställning för licenskontroll av NVR 

1. Status – visar licensstatus. 

2. Produkt – visar produktens namn och systemversion. 

3. Period - omfattar två objekt: Användningsperiod och Uppdateringsperiod. 

Användningsperiod visar start- och slutdatum för licensen, Uppdateringsperiod 

visar den effektiva perioden att tillämpa ny uppdatering. 

4. Innehåll – visar det maximala antalet kanaler, volymer, tangentbord och 

bildskärmar som kan anslutas. 

5. Enheter som stöds – visar kameramodeller som stöds 

 

 

För användare utan dongel, klicka på Licenshantering för att köra programvarans 
autentiseringsprocess. 

För mer information om hur man registrerar systemet, se även 2.2 Aktivera. 
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8.1.1.10  Modbus-slav 

 

Modbus är en generation av anrop för fjärrövervakning och rapportering av aktuell 

status för kanaler i realtid, som t.ex.  

– Inspelning startade 

– Videoavbrott 

– Rörelse På 

– DI-punkt-1 aktiv 

 
 

För Modbus Master: 

1. För en demoversion av ModScan, använd följande länk: 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm 

2. Hämta: "ModScan64.zip" för demo om operativsystemet är Windows 7 64-bitars 

 

3. Dekomprimera "ModScan64.zip" och kör "ModScan64.exe" 

4. Klicka på "OK" för sidan "VARNING", "Registreringsinformation", 

"ModScan…Registreringspåminnelse" och " ModScan…Registreringspåminnelse" 

5. På sidan ModScan64 som öppnas, klicka på Anslutning | Anslut från 

menyraden. 

6. Välj "Fjärr-modbus TCP-server och ange "NVR-IP-adress" och "Serviceport". 

 
  

http://www.win-tech.com/html/demos.htm
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För att tillämpa Modbus-slav:  

1. Ställ in NVR Modbus-slav 
 

a. Klicka på fliken Modbus-slav. 

b. På sidan Modbus-slav, klicka på knappen  

c. Följande fönster visas 

 

d. Välj status för kanal för fjärrövervakning i fönstret, som till exempel DI-punkt-

1 Aktiv, Inspelning startade, Videoavbrott, Rörelse På 

e. Klicka på knappen "Verkställ" och sedan på "OK". Modbus-slav-sidan 

uppdateras.  

 

f. Om kanal-11 upptäcker rörelse På, kommer adress 10004-status att ändras 

från <0> till <1> från Modbus Master 
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8.1.1.11 Multicast-inställningar (Aktivera live-Multicast från NVR till CMS-hanteraren) 

 

Vectis iX NVR har funktionen Live-Multicast för att sänka bandbreddsanvändningen 

när flera tittare samtidigt trycker på samma videokälla, utan att förstöra videokvaliteten. 

I ett större övervakningsnätverk är Live-Multicast tillgängligt i dessa delar: 1). Från 

kamera till NVR; 2). från NVR till CMS-hanteraren. Detta avsnitt guidar dig till 

inställningen från NVR:n till CMS-hanteraren. För inställningen från kamera till NVR, se 

8.1.2.20 Aktivera Live-Multicast från kamera till NVR. 
 

För att använda Live-Multicast från NVR:n till CMS-hanteraren krävs konfiguration för 

två delar: 1). Aktivera NVR för att skicka multicast-streamar; 2). Aktivera CMS-

hanteraren för att ta emot multicast-streamar. De visas i detalj i följande avsnitt: 

Aktivera NVR för att skicka multicast-streamar 

Aktivera CMS-hanteraren för att ta emot multicast-streamar 
 

Aktivera NVR för att skicka multicast-streamar 

  

 

För att aktivera NVR för att skicka multicast-streamar: 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga 

in och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 
 

Konfigurationsläget öppnas. 
 

 I Trädpanelen, dubbelklicka på NVR-ikonen. 
 

 
 

En Konfigurationsida öppnas för NVR:n. 

 
  

Dubbelklicka på 
NVR-ikonen. 

Klicka. 
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 Klicka på fliken Multicast-inställningar. 

Fliken Multicast-inställningar öppnas. 

 

Inställningarna i flikenMulticast-inställningar är: 

Nr. Inställning Beskrivning Standard 

1 Aktivera 

Aktivera NVR för att skicka multicast-
streamar.  
 Multicast är endast tillgängligt för live-

streamar och inte för video/ljud som är 
inspelat. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

2 Käll-IP 

Definierar IP-adressen för multicasting-
källan som skickar alla multicast-streamar. 
 För nyckelfärdiga NVR:r, lämna 

inställningen 0.0.0.0 att använda 
systemets standardnätverkskort. 

 När NVR-systemet har fler än ett 
nätverkskort, definiera IP-adressen för 
önskat gränssnitt eller använd en annan 
IP-adress på samma nätverkskort. 

0.0.0.0 

3 IP-adress 

Start 

Definierar början på multicast-gruppens 
adress. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

konfigurerbart 

232.0.1.0 

Slut 

Definierar slutet av multicast-gruppens 
adress. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

konfigurerbart 

232.0.1.0 

4 Port 

Start 

Definierar början (första portnumret) på 
multicast-portintervallet. 
 Portnumret måste vara RTP/RTCP 

mellan 1024 och 65535. 
 Standardintervallen är 1000. 

1024 

Slut 

Definierar slutet (sista portnumret) av 
multicast-portintervallet. 
 Portnumret måste vara RTP/RTCP 

mellan 1024 och 65535. 
 Standardintervallen är 1000. 
 Slutets portnummer måste vara ett värde 

som är högre än 3 jämfört med 
startportens nummer . 

2023 

5 
MTU 

Definierar MTU (maximal överföringsenhet), 
det största fysiska datapaket som tillåts. 
 Värdet måste vara mellan 1 och 65535. 
 Mäts i byte. 

1500 

TTL Definierar TTL (Time To Live) som tillåts. 128 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Nr. Inställning Beskrivning Standard 

 Time To Live är ett sidhuvudfält för paket 
som visar hur länge paketet ska hållas. 

 Värdet som anges måste vara mellan 1 
och 255. 

6 Bord 

Namn Visar namnet för nätverkskameran. -- 

ID Visar unikt ID som NVR:n tilldelar kameran. -- 

Aktivera 
Aktiverar multicast för en huvud- eller 
underkanal 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Välj 
huvudkanal 

Väljer alla huvudkanaler (i motsats till 
underkanaler). 

-- 

Markera allt 
Väljer alla kanaler, inklusive huvud- och 
underkanaler. 

-- 

Rensa allt 
Avmarkerar alla kanaler, inklusive huvud- 
och underkanaler. 

-- 

 

 Välj Aktivera. Konfigurera Käll-IP (om nödvändigt), IP-adress start/slut, Port 

start/slut, MTU och TTL. (Se steg 3 i tabellen.) Och välj en eller flera kanaler för 

att använda multicast. 
 

 Klicka på OK för att spara ändringarna och avsluta inställningen. 
 

 Fortsätt till att aktivera CMS-hanteraren för att ta emot multicast-streamar enligt 

beskrivningen i Aktivera CMS-hanteraren för att ta emot multicast-streamar. 
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Aktivera CMS-hanteraren för att ta emot multicast-streamar 

  

För att aktivera CMS-hanteraren och ta emot multicast-streamar: 

 Kör CMS-hanteraren. Ö ppna Visningsläget. 

Visningsläget öppnas. 

 Högerklicka på visningsfönstret (kanalen) för att använda multicast. 

En snabbmeny öppnas. 

 
 

 I snabbmenyn som öppnas, klicka på Inställningar. 

Fönstret Inställningar öppnas och visar fliken Playout-kontroll som standard.  

 Klicka på fliken Streaminginställning. 

Fliken Streaminginställning öppnas. 

 

Inställningarna i fliken Streaminginställningar är: 

Inställning Beskrivning Standard 

Använd 
multicast 

Aktiverar multicast för kanalen. 
Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Använd för 
alla 

Tillämpar nuvarande streaminginställningar för alla 
visningsfönster i det befintliga mönstret. 
 Denna inställning är endast tillgänglig när Använd 

multicast har valts. 

-- 

Stäng Avslutar konfigurationen av Inställningar. -- 

 

Klicka. 
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 Klicka på fliken Streaminginställning. 
 

 Klicka på Använd för alla, beroende på ditt behov. 
 

 Klicka på Stäng för att slutföra och avsluta inställningen. 

 

 

Inställningen multicast bevaras för kanalen i systemet såvida inställningen inte ändras. 

 

 

När multicast används kommer CMS-systemet att automatiskt ändra kommunikation till 
unicast om videon inte kan streamas. 
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8.1.2 Kamera/kanal 

 

I Konfigurationsläget, klicka på fliken Enhet för att visa kameraträdet. I kameraträdet 

inbegriper de tre trädnoderna de anslutande kanalerna, underkanaler och DI/DO-

punkter. När användaren klickar på en kanal i kameraträdet visar Höger panel 

inställningarna.  

Kanalinställningarna varierar beroende på kamerans funktioner. En kamera kan 

innehålla följande inställningarna flikar: 

 

Fig. 102 Kanalinformation i Höger panel 

Dubbelklicka på kanalikonen i enhetsträdet för att konfigurera parametrarna; 

 Anslutning – information/inställningar för anslutning av vald kanal. 

 Video – videoinställningar för vald kanal och underkanal. 

 Bildjustering – inställningar för bildattribut. 

 Rörelse - visar rörelsealarmområdet. 

 Ljudinställningar – visar ljudinställningar för vald kanal. 

 PTZ-inställningar – visar PTZ-inställningar för vald kanal. 

 PTZ-bevakningsinställningar – visar PTZ-bevakningsinställningar genom 

att använda enhetsbevakning eller allmän bevakning av vald kanal. 

 Inspelningsinställningar – visar inspelningsinformation för vald kanal. 

 Alarm – ett enkelt sätt att ställa in alarmet för videoavbrott och 

rörelsehändelse utan att skapa en alarmregel. Dessutom, när någon av 

händelserna inträffar, kan inspelningsfunktionen ändras av alarmet. 

 Digital ingång – visar digitala ingångsinställningar för vald kanal. 

 Digital utgång – visar digitala utgångsinställningar för vald kanal. 

 Ljudinställningar – visar ljudfilterinställningar för vald kanal. 

 IVA-inställningar – konfigurerar intelligenta videoanalys-funktioner. 
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Fig. 103 Kamerainställning som tillhandahålls av tillverkaren 

Vissa flikar visar en livebild av vald kanal. IP-adressen ovanför livebilden är kamerans 

IP-adress, som även är en hyperlänk. Klicka på hyperlänken för att öppna sidan för 

kamerans profilinställning. 
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8.1.2.1 Lägga till en kamerakanal  

 

NVR erbjuder två sätt för att lägga till en kanal: Manuellt eller automatiskt.  

Lägga till kanal manuellt 

För att lägga till en kanal manuellt: (Genom exemplet med Arecont 3130-modellen) 

 

Fig. 104 Lägga till en kanal manuellt 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken Enhet. 

2. Klicka på plus-tecknet (+) under enhetsträdet för att öppna fönstret Lägg till 

kameraenhet. 

 

3. Klicka på Lägg till manuellt. Fönstret Lägg till manuellt öppnas.  

4. Välj en kamera via tillverkarens och modellens namn och ange sedan IP-

adressen för kameran. Ange det erforderliga kontonamnet och lösenordet för 

åtkomst till kameran. 

5. Klicka på Lägg till. Systemet försöker fjärransluta IP-kameran. Om anslutningen 

lyckas visas kamerainformationen (inklusive en förhandsvisning av bilden) i listan 

nedan. 
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Viktigt Om kameraanslutning misslyckas, visar bildfältet följande ikoner: 

 

[Ingen bild] Det går inte att ansluta till kameran på 
grund av felaktig IP-adress eller HTTP-port. 

 

[Behörighetsfel] Kameran kan anslutas men konto 
eller lösenord är felaktigt. 

 

[Ö vrigt fel] Kameran kan anslutas men fel 
kameramodell har valts. 

 

6. Klicka på Importera kamera för att lägga till kanalen. (Klicka på Bakåt för att 

återgå till fönstret Lägg till kameraenhet eller klicka på Avbryt för att avsluta.) 
 

 

Viktigt När kameran kopplas bort från nätverket eller nätverksbelastningen är för 
tung, kommer systemet att fråga om du vill tillämpa kamerans 
standardvärde för systemet i stället för inställt värde för kameran. 

 

7. När kameran är ansluten visas meddelandet 'Import klar!'. Klicka på OK för att 

stänga meddelandet. 
 

 

Viktigt Välj Enhetsinställning för att systemet ska hämta vissa värden för 
anslutna enheter, t.ex. videoformat, upplösning, rörelseavkänning och så 
vidare. Om det avmarkeras kommer systemet att använda 
standardvärden. 

8. Den nya kanalen har lagts till i kameraträdet. Sidan Konfiguration öppnas för 

följande kamerainställningar.  

9. Klicka på fliken Video och ändra kanalnamn. Om nödvändigt, ändra andra 

videoinställningar. 

 

10. Om kameran stöder funktionen Underkanal, välj Aktivera underkanal och 

meddelandet "Vill du aktivera underkanal?" visas. Klicka på OK för att lägga till 

en underkanal. Ä ndra videoinställningar för underkanal vid behov. 

11. Om kameran stöder ljud läggs fliken Ljudinställningar till på konfigurationssidan. 

Klicka på Ljudinställningar och välj Aktivera ljud in. När meddelandet "Aktivera 

ljud in?" visas, klicka på Ja för att fortsätta. 
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Viktigt För att spela in ljudstreaming, välj Spelar in ljud i fliken 
Inspelningsinställningar. 

 

Om kameran stöder dual codec, se följande steg för att aktivera funktionen Dual Codec. 
(Med antagandet att kameran stöder motion jpeg och mpeg4-kompression.) 

 

1. I fliken Video, klicka på kombinationsrutan Videoformat. Välj jpeg-mpeg4 i listrutan.  

2. Klicka på kombinationsrutan Inspelningsformat. Välj Jpeg eller MPEG4 i listrutan. Om 

kanalens inspelningsformat är MPEG4 och visningsfönstrets codec-läge är auto, 
kommer systemet att automatiskt tillämpa Jpeg som standard-codec. För mer 
information, se avsnitt 6.21 Ä ndra codec. 

3. Ett bekräftelsemeddelande visas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

4. Ä ndra JPEG- och MPEG4-inställningen. För mer information, se kamerans 
användarhandbok. 

5. Klicka på OK för att stänga. Klicka på Standardinställningar för att tillämpa 
standardinställningarna för kameran. 

12. Starta inspelningen genom att klicka på fliken Inspelningsinställningar och sedan 

på Tilldela lagringsutrymme.  

 

13. Fönstret Tilldela lagringsutrymme öppnas. Välj önskad volym och klicka på OK. 

Informationen för tilldelat lagringsutrymme och volym visas i fliken. Om det 

behövs kan du ändra värdena för inspelningsschema, inspelningsformat och 

inställning för ljudinspelning. 
 

 

Viktigt 
Om volymen inte har skapats så är knappen Tilldela lagringsutrymme inte tillgänglig. 
Stäng konfigurationssidan och skapa en ny volym först.  
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Viktigt 
När underkanalen är aktiverad måste lagringsutrymme tilldelas separat för den önskade 
underkanalen. 

14. När ett videoavbrott eller en rörelseavkänningshändelse utlöses kommer systemet 

att automatiskt generera ett alarm om Använd som alarm har valts i fliken 

Alarm. Välj Record för att starta inspelning när alarmet utlöses. 

 
 

 

För vissa mer sofistikerade alarmmeddelanden som t.ex. e-postalarm eller 
användardefinierat popup-meddelande, se 8.5.4 Regle. 

15. Om kameran stöder DI/DO-punkter visar konfigurationssidan fliken Digital I/O. 

Klicka på fliken Digital I/O och välj Aktivera för att lägga till DI/DO-punkter. Klicka 

på Ja när bekräftelsemeddelandet visas. Ä ndra inställningen Läge för att 

kontrollera DI/DO-punkterna om nödvändigt. 

 

16. Klicka på OK för att slutföra. 
 

 

Hur man ställer in rörelsealarm (genom exemplet med Arecont 3130-modellen) 

 



Använda konfigurationsläget 

©  Vanderbilt 2016 175 

 
 

1. På konfigurationssidan, klicka på fliken Rörelse. 

2. Ett grönt rutnät av livebilden visas. Varje cell i rutnätet representerar ett avkänningsområde. Klicka 
på en rutnätscell för att välja den. Högerklicka med musen för att avmarkera ett område. 

3. Klicka på OK för att stänga konfigurationssidan. 
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Lägga till kanal automatiskt 

För att lägga till en kanal automatiskt:  

 

Fig. 105 Lägga till en kanal automatiskt 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken Enhet. 

2. I Trädpanelen, klicka på plus-tecknet (+) för att öppna fönstret Lägg till 

kameraenhet. 

3. Klicka på Automatisk identifiering. Fönstret Automatisk identifiering öppnas.  

 

4. Klicka på kombinationsrutan Tillverkare och välj önskat tillverkarnamn från 

listrutan. Klicka på Sök för att fortsätta. Endast kameror i samma domännamn 

kommer att läggas till i listan. 

 

5. Klicka på Sök. Systemet försöker fjärransluta IP-kameran. 

6. Systemet söker automatiskt efter alla anslutna IP-kameror i nätverket. 

Sökresultatet visas i kanaltabellen. 
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Viktigt 

Om kameraanslutning misslyckas, visar bildfältet följande ikoner: 

 

Det går inte att ansluta till kameran på grund av felaktig IP-
adress eller HTTP-port. 

 

Kameran kan anslutas men användarnamn eller lösenord är 
felaktigt. 

 
Kameran kan anslutas men fel kameramodell valdes. 

 

7. Välj kameror som ska importeras och klicka på Importera.  

8. Den nya kanalen har lagts till i kameraträdet. Sidan Konfiguration öppnas. Ä ndra 

kamerainställningar om nödvändigt.  

9. Se steg 9 på sidan 172 till steg 13 på sidan 173 för följande steg. Klicka på OK för 

att stänga sidan. Klicka på OK för att stänga sidan. 
 

 

Högerklicka på kanalnoden för att öppna snabbmenyn. Det finns tre alternativ: Lägg till kamera, ändra 
kamera och ta bort kamera. Se följande figur: 
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8.1.2.2 Ä ndra kamera/kanalinställningar 

 

För att ändra kamera/kanal: 

 

Fig. 106 Ä ndra kanalinställningarna 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken Enhet. 

2. Från kameraträdet, klicka på kanalen som ska ändras. 

3. Klicka på grafiska pennknappen för att öppna Konfigurationssidan. 

 

För att förenkla steg 2 och 3 kan användaren dubbelklicka på önskad kanal direkt. 

4. Klicka på önskad funktionsflik och ändra inställningsvärdena. Se 8.1.2.1 Lägga till 

en kamerakanal för alla kanalinställningar. 

 

5. Om det behövs, klicka på fliken Video för att ändra inställningsvärde för 

underkanalen. 



Använda konfigurationsläget 

©  Vanderbilt 2016 179 

 
 

6. Om kameran har DI/DO-punkter, klicka på fliken Digital I/O för att ändra 

konfigurationen av DI/DO-punkter. 

7. Klicka på OK för att slutföra. 
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8.1.2.3 Ta bort kamera/kanal från systemet 

 

För att ta bort en kamera/kanal från systemet: 

 

Fig. 107 Ta bort kamera/kanal från systemet 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken Enhet. 

2. Klicka på önskad kanalikon från kameraträdet. Klicka inte på en underkanal eller 

DI/DO-punkt. 
 

 

Viktigt 
För att ta bort en underkanal, se avsnitt 8.1.2.2 Ä ndra kamera/kanalinställningar och 
öppna konfigurationssidan. Avmarkera Aktivera underkanal i fliken Video och klicka på 
OK för att ta bort underkanalen från kameraträdet. 

 

Viktigt 
För att ta bort en DI/DO-punkt, se avsnitt 8.1.2.2 Ä ndra kamera/kanalinställningar och 
öppna konfigurationssidan. Avmarkera Aktivera i fliken Digital I/O och klicka på OK för 
att ta bort DI/DO-punkten från kameraträdet. 

3. Klicka på knappen Ta bort. 

4. Om en volym har tilldelats en kanal för inspelning, eller om kanalen används i en 

alarmregel visar systemet ett meddelande enligt hur det visas ovan. Klicka på OK 

för att fortsätta. (Eller klicka på Cancel för att avsluta.) 

 

5. Den valda kanalen har tagits bort från kameraträdet. 

 

 

Viktigt När kanalen har tagits bort kommer tillhörande alarmregel också att tas bort. 
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8.1.2.4 Sök specifik kamera/kanal 

 

När kamerorna i enhetsträdet är för många för att hitta på kort tid, kan 

kamerasökfunktionen lösa problemet. För att snabbt hitta en kamera i enhetsträdet: 

 

Fig. 108 Sök specifik kamera/kanal 

1. Ange hela eller delar av namnet för önskad kamera i sökrutan under enhetsträdet. 

2. Klicka på ( ). 

3. När kameran hittas kommer kameran att markeras. 

4. Använd   för att hoppa till föregående eller nästa matchning. 
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8.1.2.5 Särskilda kamera/kanalinställningar - filterinställningar 

 

När en panoramakamera med vidvinkelobjektiv läggs till kan man utföra några speciella 

inställningar av panoramakameran som kallas Filterinställningar för att finjustera 

visningsmönster och videobildstorlek för panoramakameran: 

 

Fig. 109 Filterinställningar 

Dubbelklicka på kanalikonen i enhetsträdet för att konfigurera parametrarna; 
 

1. Välj Panorama för aktivera videoinställningarna för kameran. 

2. Kalibrering: Konfigurerar videon från ursprunglig till mer de-warp-styrka med 

värdet 2 till 20. 

3. Installera inställning: Konfigurerar olika installationstyper inklusive Tak, Vägg 

och Bord. 

4. Layout: Konfigurerar olika layouts inklusive 1x1, 2x1 och 2x2. 
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8.1.2.6 Särskilda kamera/kanalinställningar - PTZ-inställningar 

 

Aktivera manuell fokus och irisinställningar för en PTZ-kamera. Dubbelklicka på 

kanalikonen i enhetsträdet för att konfigurera parametrarna: 

 

Fig. 110 PTZ-inställningar 

1. Enhets-ID: Ange RS-485 ID för PTZ-kameran inom intervallet 0 till 255. 

2. Fokus: Välj Manuell för att aktivera manuell fokusfunktion. 

3. Iris: Välj Manuell för att aktivera manuell irisfunktion. 
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8.1.2.7 Särskilda kamera/kanalinställningar - PTZ-bevakningsinställningar 

 

För att ställa in en bevakningslista för vissa PTZ-kameror: 

 

Fig. 111 Allmänna PTZ-bevakningsinställningar 

Dubbelklicka på kanalikonen i enhetsträdet för att konfigurera parametrarna; 
 

1. Välj Använd generisk bevakning. 

2. Paus mellan körningar: Konfigurerar väntetiden för nästa bevakningsrunda med 

värdet 0 till 3600 sekunder. 

3. Fördröjning:  Konfigurerar väntetiden för nästa bevakningsrunda med intervallet 0 

till 400 sekunder. 

4. Välj en förinställd punkt från listan. 

5. Klicka på knappen ">" för att flytta den förinställda punkten till listan 

Bevakningssekvens. 

6. Testa den valda förinställda punkten när du klickar på knappen Gå till. 

7. Klicka på knappen Å terställ för att återställa bevakningssekvensen eller på Ta 

bort för att ta bort den valda förinställda punkten från listan. 

 

 

Viktigt Se 6.13 Kör PTZ-bevakning för att köra PTZ-bevakning. 
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8.1.2.8 Lägga till en generisk RTSP-kamera till NVR 

 

Programversion 2.5 eller senare versioner stöder RTSP-protokoll. På detta sätt kan 

användare lägga till en kamera som stöds av RTSP-protokoll även om kameran inte 

stöds av NVR: 

 

Fig. 112 Generiska RTSP-kamerainställningar 

1. Gå till Konfigurationsläget genom att klicka på . 

2. I fliken Enhet, klicka på plus-tecknet (+). 

3. Klicka på Lägg till manuellt. 

 

4. Välj Generisk som tillverkare. 

 

5. Välj Generisk:RTSP/HTTP som modell. 
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6. Ange IP-adress, konto och lösenord för kameran.  (Denna info är 

kameraoberoende. Här använder vi Grundigs kamera som exempel.) 

 

7. Klicka på Lägg till för att lägga till kameran i listan för kameror som ska läggas till.   

 

8. Klicka på Importera kameror för att importera kamera.   

 

9. Klicka på Nästa för att fortsätta. 

 
 

 

Viktigt 
Efter att kameran har importeras till systemet kommer den att visa videoavbrott i början. 
Följ stegen nedan för att konfigurera kameran och hämta streamingen. 

10. Växla till fliken Video på sidan Konfiguration. 

 

11. Ä ndra URI för kameran. För Grundig är det ett av följande: jpeg, mpeg4, h264, 

h264_2. 

 
 

 

Viktigt Välj först vilken codec som ska användas på kameras profilsida för att använda codecen 
i NVR:n. Nedan är konfigurationen för streaming för Grundigs kamera. I detta fall stöds 
endast mjpeg och h264 i NVR, såvida inte användaren ändrar codec och sparar den. 
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12. Klicka på Verkställ eller OK för att avsluta. 

 
 

 

Viktigt 

Version R2.6.0 av NVR-programvaran börjar ha stöd för den tillverkarbaserade 
generiska RTSP-kameramodellen, till exempel Axis, Sony, Vivotek och 3S. Användaren 
behöver inte ange "URI" RTSP-videostream-kommandot för tillgång till videostreaming 
från kameran och NVR kommer att tillämpa standard RTSP-kommando för varje 
tillverkare. 
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8.1.2.9 Lägga till en generisk ONVIF-kamera till NVR 

 

Programversion 2.5 eller senare versioner stöder ONVIF 2.2. Innan du lägger till en 

kamera med ONVIF-protokoll, kontrollera att kameran är på ONVIF-listan genom att 

kontrollera ONVIF-webbplatsen. 

Vanderbilt’ Generic ONVIF+ stöder både ONVIF2.2 and Profile S. 

 
 

 

Viktigt 
OBS! Om kameran inte finns med i ONVIF-listan, lägg till kameran via Generisk RTSP 
om den stöder RTSP-protokoll. (Se även 8.1.2.8 Lägga till en generisk RTSP-kamera till 
NVR för mer information.) 

 

Det rekommenderas att alltid ställa in kameran till fabriksinställningarna för att eliminera eventuella 
orsaker som hindrar kameran från att läggas till i systemet. 

 

1. Gå till Konfigurationsläge. 

2. I Trädpanelen, klicka på plus-tecknet (+). 

 

Fig. 113 Generiska ONVIF+-kamerainställningar 

3. Generiska ONVIF+-kamerainställningar. 

4. Välj Lägg till manuellt. 

 
  

3 
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5. Välj Generic som tillverkare. 

 
 

6. Välj Generisk:ONVIF som modell. 

 
 

7. Ange IP-adress, konto och lösenord för kameran. 

 
 

8. Klicka på Lägg till för att lägga till kameran i listan för kameror som ska läggas till. 

 
 

9. Klicka på Importera kameror för att importera kamera. 

 
 

10. Klicka på Nästa för att fortsätta. 
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11. Ett meddelandet om att kameran importerades visas. Konfigurationssidan visar 

kamerainformation, inklusive ONVIF-version, oavsett om Profile S stöds eller inte. 

 

 

 

ONVIF stöder även automatisk identifiering av kamera, se Lägga till kanal automatiskt. 

 
  

11 
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8.1.2.10 Aktivera ljudinspelning för generisk ONVIF-kamera 

 

Om en kamera har lagts till i en NVR via Generic ONVIF kan programvaran spela in 

ljud om den stöder ljudprotokoll som t.ex. G.711. 

 

Fig. 114 Ljudinställningar för generisk ONVIF-kamera 

1. På kamerans konfigurationssida | Videofliken | Fliken huvudkanal, välj Aktivera 

ljud in och klicka på Tillämpa. 
 

2. Klicka på  för att testa om ljudet fungerar eller inte. 

3. Klicka på fliken Inspelningsinställningar. 

 
 

4. Klicka på Tilldela lagringsutrymme för att tilldela en volym för inspelning om den 

ännu inte tilldelats. 
 

5. Välj Spelar in ljud och klicka på Tillämpa eller OK för att tillämpa ljudinspelning. 
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8.1.2.11 Aktivera rörelseavkänning för generisk ONVIF-kamera 

 

Produktens senaste uppdatering stöder ONVIF-rörelseavkänning om kameran stöder 

funktionen. 

För att använda ONVIF-rörelseavkänning: 

 Gå till kameraprofilens webbplats på din dator och aktivera kamerans 

rörelseavkänning. (Gör inte detta på NVR-systemet.) 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och 

logga in och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Då öppnas Konfigurationsläget. 

 I Trädpanelen, dubbelklicka på ikonen på kameran för att använda ONVIF-

rörelseavkänning. 

(Se till att kameran har lagts till i systemet av ONVIF och att kameran stöder 

ONVIF-rörelseavkänning.)  

 
 

En Konfigurationssida för kameran öppnas. 

 
  

Se till att Med ONVIF 
har valts. 

Se även till att videon 
streamas normalt. 

Dubbelklicka på kameran 
för att använda ONVIF-
rörelseavkänning 
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 I fliken Anslutning, se till att Med ONVIF har valts. Se även till att video kan 

streamas normalt. 
  

 

Om du inte kan öppna ONVIF-tjänsten i en kamera, testa följande felsökning: 
1. Använd ONVIF-enhetshanteraren för att kontrollera att kameran fungerar. 
2. Se till att du har angett korrekt användarnamn och lösenord för åtkomst till 

kameran. Om användarnamn och lösenord är felaktigt visas ett grafiskt 
behörighetsfel enligt bilden till höger när du försöker lägga till kameran.  

3. Gå till kameraprofilens webbplats och utför följande åtgärder: 
- Å terställ kameran till fabriksinställningar och ställ sedan in kameran till en korrekt IP-adress. 
- Synkronisera kamerans datum, tid och tidszon med NVR-systemet. 

 

När en ONVIF-kamera är tillbaka online, utför följande åtgärd för att hämta videostreamar: 
1. Gå till kamerans Konfigurationssida och sedan till fliken Video. 
2. I fliken Video, klicka på Synk från kamera 

 
3. Klicka på knappen OK eller Tillämpa. 

 Klicka på fliken Rörelse. 

Fliken Rörelse öppnas. 

 

Inställningarna i fliken Rörelse är: 

Inställning 
(Radioknapp) 

Beskrivning Standard 

Inaktivera Inaktiverar mottagning av rörelseavkänningshändelse. 
Markerad 
(Inaktiverat) 

ONVIF 

Aktiverar mottagning av ONVIF-rörelseavkänningshändelse. 
 Om kameran inte stöder ONVIF-rörelseavkänning är 

denna inställning inte tillgänglig och meddelandet "Kan 
inte upptäcka egenskap för ONVIF-rörelsehändelse" 
visas i fliken. 

 När markerad (aktiverad) är inte inställningen Generisk 
tillgänglig. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Generisk 

Aktiverar mottagning av generisk 
rörelseavkänningshändelse. 
 När markerad (aktiverad) är inte inställningen ONVIF 

tillgänglig. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Klicka. 
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 Välj ONVIF. Klicka sedan på knappen Tillämpa för att spara ändringen. 
 

 
 

 Klicka på fliken Alarm. 
 

Fliken Alarm öppnas. 
 

 Från Rörelse i rutan Alarm, välj Använd som alarm. 

 

 Klicka på knappen Tillämpa för att spara ändringen eller på OK för att avsluta 

och spara ändringen. 

  

Välj. 

Klicka. 

Välj. 

Klick
a. 
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8.1.2.12 Aktivera PTZ för generisk ONVIF-kamera 

 

Om generisk ONVIF-kamera lagts till och om det är en PTZ-kamera, kan användaren 

ange önskade PTZ CGI-kommandon för att använda kamerans PTZ-funktioner. Se 

följande exempel på AXIS PTZ-kommandon: 

 

Fig. 115 Ptz-inställningar för generisk RTSP-kamera 

1. Klicka på fliken PTZ-inställningar. 

2. Ange TCP-port 80 eller någon annan TCP-port som krävs. 

 

3. Ange Pan.hast. mellan 1 till 100 som användaren kan använda för att styra 

kamerans panoreringshastighet. 

4. Ange Lutningshastighet mellan 1 till 100 som användaren kan använda för att 

styra kamerans lutningshastighet. 

5. Ange PTZ-kommandon inklusive vänster, höger, upp, ned, vänster upp, 

vänster ned, höger upp, höger ned, zooma in, zooma ut, stopp och zoom 

stopp (vissa kameror kan kombinera stoppkommando för panorering, lutning och 

zoom). 

 
 

 

Viktigt 
Olika PTZ-kameratillverkare har olika PTZ CGI-kommandon så användaren måste se 
tillverkarens bruksanvisning för PTZ-åtgärder för att ange korrekta PTZ-kommandon. 

6. Ange förinställd punkt-kommando för att använda de förinställda punkterna, 

inklusive 1 till 16 samt hem som förinställda punkter (systemet stöder upp till 17 

förinställda punkter). 

  

6 
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7. När alla PTZ-kommandon har angetts, klicka på knappen Tillämpa eller OK. 
 

 

Viktigt 

När tillverkarbaserade generiska RTSP-kameramodeller (Axis, Sony, Vivotek och 3S) 
används är Val av profil aktiverad så att du kan tillämpa alternativet Generisk. Sedan 
kommer alla PTZ-kommandon som krävs av tillverkarbaserad generisk RTSP PTZ-
kamera fylla alla celler automatiskt. 

 

Viktigt 

NVR:n måste synkronisera enhetsinställningarna från ONVIF-kameran. Om NVR:n inte 
kan synkronisera enhetsinställningarna för kameran kommer kameran inte ha fullt stöd 
för ONVIF version 2.2-protokoll eller Profil S. ONVIF-kameran kommer alltid tappa 
video. 
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8.1.2.13 Aktivera PTZ-bevakning för generisk ONVIF-kamera 

 

PTZ-bevakning innebär att en PTZ-kapabel kamera flyttar objektivet längs med flera 

förinställda punkter i en bestämd ordning och vrids runt för att täcka ett visst område för 

säkerhetsövervakning. Den senaste uppdateringen för programvaran stöder en 

ONVIF+-kamera (ONVIF2.2 och Profile S) för att köra PTZ-bevakning. 

Innan du startar, se till att de förinställda PTZ-punkterna har definierats av kameran för 

att använda denna funktion, se även till att kameran stöder ONVIF PTZ. 
 

 

Om du inte kan öppna ONVIF-tjänsten i en kamera, testa följande felsökning: 
1. Använd ONVIF-enhetshanteraren för att kontrollera att kameran fungerar. 
2. Se till att du har angett korrekt användarnamn och lösenord för åtkomst till 

kameran. Om användarnamn och lösenord är felaktigt visas ett grafiskt 
behörighetsfel enligt bilden till höger när du försöker lägga till kameran.  

3. Gå till kameraprofilens webbplats och utför följande åtgärder: 
- Å terställ kameran till fabriksinställningar och ställ sedan in kameran till en korrekt IP-adress. 
- Synkronisera kamerans datum, tid och tidszon med NVR-systemet. 

 

När en ONVIF-kamera är tillbaka online, utför följande åtgärd för att hämta videostreamar: 
1. Gå till kamerans Konfigurationssida och sedan till fliken Video. 
2. I fliken Video, klicka på Synk från kamera 

 
3. Klicka på knappen OK eller Tillämpa. 

 
Starta PTZ-bevakning på en ONVIF-kamera: 

 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och 

logga in och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Konfigurationsläget öppnas. 

 I Trädpanelen, dubbelklicka på ikonen på kameran för att använda ONVIF PTZ-

bevakning. 

 

Dubbelklicka på 
kameran för att 
använda ONVIF PTZ-

bevakning. 

Klick.
a. 
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En Konfigurationssida öppnas för kameran. 
 

 Klicka på fliken PTZ-bevakningsinställningar. 

Fliken PTZ-bevakningsinställningar öppnas. 

 

Inställningarna i fliken PTZ-bevakningsinställningar är: 

Inställningar Beskrivning Standard 

Använda 
enhetsbevakning: 

Aktiverar användning av kamerans 
bevakningsfunktion. 
 Denna inställning är för tillfället inte tillgänglig. 

-- 
(Inte tillgänglig 
för 
närvarande) 

Använd generisk 
bevakning 

Aktiverar användning av NVR-
bevakningsfunktionen. 

Markerad 
(Aktiverad) 

Paus mellan 
körningar 

Definierar tiden för kameran (objektivet) att pausa 
innan den fortsätter till nästa PTZ-bevakning. 

60 sekunder 
(0~3600 
konfigurerbart) 

Fördröjning 
Definierar hur länge kameran (objektivet) pausar 
på en stoppunkt (förinställd punkt) innan den 
fortsätter till nästa stoppunkt (förinställd punkt). 

10 sekunder 
(1~600 
konfigurerbart) 

Förinställd punkt-
lista 

Visar alla förinställda punkter. 
 Välj en punkt som ska läggas till i rutan 

Bevakningssekvens. 

-- 

Gå till-knappen Testar vald förinställd punkt. -- 

Höger pilknapp 

 
Lägger till vald förinställd punkt i 
Bevakningssekvens. 

-- 

Bevakningssekvens-
lista 

Visar förinställd(a) punkt(er) som lagts till i PTZ-
bevakningen. 

 Klicka på uppåt-knappen  och nedåt-

knappen  för att ordna om sekvensen. 

-- 

Å terställ-knapp 
Rensar alla förinställda punkter från 
Bevakningssekvensen. 

-- 

Radera-knapp 
Tar bort markerad förinställd punkt i rutan 
Bevakningssekvens. 

-- 

 Välj Använd generisk bevakning. Definiera Paus mellan körningar, 

Fördröjning och förinställd(a) punkt(er) för bevakningen genom att hänvisa till 

tabellen som nämns i steg 3. 

 Klicka på OK för att spara ändringarna och avsluta inställningen.  
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 Ö ppna Visningsläget. 
 

Visningsläget öppnas. 
 

 Högerklicka över visningsfönstret för att köra ONVIF PTZ-bevakning. 
  

En snabbmeny öppnas. 
 

 Klicka på Bevaka. 
 

En undermeny öppnas. 
 

 Klicka på önskad PTZ-bevakning för att köra. 
 

PTZ-bevakning startar och visningsfönstret visar videobilder av det bevakade 

området. 
 

 Högerklicka på visningsfönstret igen och klicka på Bevaka | Avaktivera för att 

stoppa PTZ-bevakning. 
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8.1.2.14 Aktivera DI aktiv avkänning för generisk ONVIF-kamera 

 

Den senaste uppdateringen för programvaran kan känna av aktivering av en digital 

ingångspunkt för en ONVIF-kamera.  

För att använda ONVIF DI aktiv avkänning: 

 Gå till kameraprofilens webbplats på din dator och aktivera kamerans DI aktiva 

avkänning. (Gör inte detta på NVR-systemet.) 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och 

logga in och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Konfigurationsläget öppnas. 

 I Trädpanelen, dubbelklicka på ikonen på kameran för att använda ONVIF DI 

aktiv avkänning. 

 

En Konfigurationssida för kameran öppnas. 

 
 

 I fliken Anslutning, se till att Med ONVIF har valts. Se även till att video kan 

streamas normalt. 
 

 

Om du inte kan öppna ONVIF-tjänsten i en kamera, testa följande felsökning: 
1. Använd ONVIF-enhetshanteraren för att kontrollera att kameran fungerar. 
2. Se till att du har angett korrekt användarnamn och lösenord för åtkomst till 

kameran. Om användarnamn och lösenord är felaktigt visas ett grafiskt 
behörighetsfel enligt bilden till höger när du försöker lägga till kameran.  

3. Gå till kameraprofilens webbplats och utför följande åtgärder: 
- Å terställ kameran till fabriksinställningar och ställ sedan in kameran till en korrekt IP-adress. 
- Synkronisera kamerans datum, tid och tidszon med NVR-systemet. 

Dubbelklicka på 
kameran för att 
använda ONVIF DI 
aktiv avkänning. 

Se till att Med 

ONVIF har valts. 

Se även till att 
videon streamas 
normalt. 
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När en ONVIF-kamera är tillbaka online, utför följande åtgärd för att hämta videostreamar: 
1. Gå till kamerans Konfigurationssida och sedan till fliken Video. 
2. I fliken Video, klicka på Synk från kamera. 

 
3. Klicka på knappen OK eller Tillämpa. 

 Klicka på fliken Digital ingång. 

Fliken Digital ingång öppnas.  

 
 

Inställningarna i fliken Digital ingång är: 

Inställning 
(Radioknapp) 

Beskrivning Standard 

Inaktivera Inaktiverar mottagning av DI aktiv avkänningshändelse. 
Markerad 
(Inaktiverat) 

ONVIF 

Inaktiverar mottagning av ONVIF DI aktiv 
avkänningshändelse. 
 Om kameran inte stöder ONVIF DI aktiv avkänning är 

denna inställning inte tillgänglig och meddelandet "Kan 
inte upptäcka egenskap för ONVIF DI-händelse" visas. 

 När markerad (aktiverad) är inte inställningen Generisk 
tillgänglig. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Generisk 

Aktiverar mottagning av generisk DI aktiv 
avkänningshändelse. 
 När markerad (aktiverad) är inte inställningen ONVIF 

tillgänglig. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

 

Klicka. 

 

Klicka. 
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 I fliken Digital ingång, välj ONVIF. 

En ONVIF-tabell visas sedan i den nedre delen av fliken. 

 
 

 Från ONVIF-tabellen, välj DI-punkt(er) som ska använda ONVIF DI aktiv 

avkänning. Klicka sedan på knappen Tillämpa för att spara ändringen. 
 

 Klicka på fliken Alarm. 
 

Fliken Alarm öppnas. 
 

 I rutan DI aktivt alarm, välj DI-punkten som ska ta emot alarm. 

 

 Klicka på knappen Tillämpa för att spara ändringen eller på OK för att avsluta 

och spara ändringen. 

Välj ONVIF. 

En ONVIF-tabell visas 
sedan. Dubbelklicka 
på DI-punkten för att 
använda ONVIF DI 

aktiv avkänning.  

Välj. 

I rutan DI aktivt 
alarm, välj DI-
punkten som ska 
använda ONVIF-
aktivt alarm. 
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8.1.2.15 Aktivera ljudinspelning för generisk RRSP-kamera 

 

När en generisk RTSP-kamera har lagts till, om den stöder generiskt ljudprotokoll som 

t.ex. G.711, är fliken "Ljudinställningar" tillgänglig på kamerans konfigurationssida för 

att aktivera ljud för inspelning: 

 

Fig. 116 Ljudinställningar för generisk RTSP-kamera 

1. I fliken "Ljudinställningar", välj "Aktivera ljud in" och klicka på "Tillämpa". 

2. Klicka på knappen Tryck för ljudtest för att testa om ljudet fungerar eller inte. 

3. Klicka på fliken "Inspelningsinställningar" för att öppna fliken 

"Inspelningsinställningar". 

4. Klicka på "Tilldela lagringsutrymme" för att tilldela en volym för inspelning om 

ingen volym ännu har tilldelats. 

5. Välj "Spelar in ljud" och klicka på "Tillämpa" eller "OK" för att verkställa 

ändringen. 

 

2 

3 

1 

5 
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8.1.2.16 Aktivera PTZ för generisk RTSP-kamera 

 

Efter att en generisk RTSP-kamera har lagts till, om det är en PTZ-kamera, kan 

användaren ange önskade PTZ CGI-kommandon för att använda PTZ-funktionerna. Se 

följande exempel på Axis PTZ-kommandon: 

 

Fig. 117 Ptz-inställningar för generisk RTSP-kamera 

1. Klicka på fliken 'PTZ-inställningar'. 

2. Ange TCP-port 80 eller en annan TCP-port som krävs. 

 

3. Ange Pan.hast. mellan 1 till 100 som användaren kan använda för att styra 

kamerans panoreringshastighet. 

4. Ange Lutningshastighet mellan 1 till 100 som användaren kan använda för att 

styra kamerans lutningshastighet. 

5. Ange PTZ-kommandon inklusive vänster, höger, upp, ned, vänster upp, 

vänster ned, höger upp, höger ned, zooma in, zooma ut, stopp och zoom 

stopp (vissa kameror kan kombinera stoppkommando för panorering, lutning och 

zoom). 

 
 

 

Viktigt 
Olika PTZ-kameratillverkare har olika PTZ CGI-kommandon så användaren måste se 
tillverkarens bruksanvisning för PTZ-åtgärder för att ange korrekta PTZ-kommandon. 

6. Ange förinställda punkt-kommandon för att använda de förinställda 

punktfunktionerna, inklusive 1 till 16 samt hem som förinställda punkter (systemet 

stöder upp till 17 förinställda punkter). 
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7. När alla PTZ-kommandon har angetts, klicka på knappen Tillämpa eller OK. 

 

 

Viktigt 

OBS! När tillverkarbaserade generiska RTSP-kameramodeller (Axis, Sony, Vivotek och 
3S) används är Val av profil aktiverad så att du kan tillämpa alternativet Generisk. 
Sedan kommer alla PTZ-kommandon som krävs av tillverkarbaserad generisk RTSP 
PTZ-kamera fylla alla celler automatiskt. 
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8.1.2.17 Aktivera VMD i IVA-inställningar 

 

VMD (Video Motion Detection) definierar en aktivitet i en scen genom att analysera 

videobilder och hitta skillnader i en serie av bilder. Den ökar systemets produktivitet och 

effektivitet. Den här funktionen befriar operatörerna från stressen av att övervaka en 

eller flera skärmar som kanske inte ändras under långa tidsperioder. Det kan också 

eliminera behovet av manuellt arbete. 

När du har lagt till en IVA-stödd kamera som t.ex. en ONVIF, en generisk RTSP, en 

generisk från tillverkare (Vivotek, Sony, eller Axis), en Mobotix eller en BYXC-kamera 

blir fliken IVA-inställningar tillgänglig på kamerans konfigurationssida (visas nedan): För 

inställningar på VMD, se nedan: 

 
 

1. Aktivera "Rörelseavkänning, video" 

Aktivera/inaktivera VMD-funktionen genom att markera/avmarkera 

Rörelseavkänning, video. Minst en zon måste fastställas för att aktivera VMD-

funktionen. 

2. Ställ in Identifiera frekvens: (5 är standard) 

Skalan är från 5 bildrutor per sekund (låg) till 30 bildrutor per sekund (hög). 

Den anger hur många bildrutor som ska kontrolleras för rörelse per sekund. 

Om rörelsen rör sig snabbt inom avkänningsområdet måste identifiering av 

frekvens ställas in högre för att fånga rörelsen. 

Ju högre identifieringsfrekvens, desto lägre total NVR-prestanda. 

3. Ställ in Visa zon på skärmen: (Inaktiverad som standard) 

Aktivering av den här inställningen kommer att visa den definierade 

zonen/zonerna i visningsfönstret. 

Klicka på "Inställning"-knappen för att öppna sidan för VMD-inställningar. Följande 

bild visar sidan för VMD-inställningar. 
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4. Definiera zoninställning: 

Zonen kan definieras i en rektangulär eller polygon form. 

Zonen måste vara större än "Minimal storlek" som definieras av inställningen för 

"Känslighet". 

Högst 3 zoner kan definieras för en kamera med IVA-stöd. 

Minst en zon behövs definieras för att VMD-funktionen ska fungera. 

Knappen Byt namn kan användas för att ändra zonnamnet. 

Knappen Radera kan användas för att radera zoninställningen. 

5. Inställning av känslighet: (15 som standard) 

Skalan för inställning av känslighet är från 1 (låg) till 20 (hög). 

Ju högre värde, desto mer känslig är VMD:n.  

Rektangeln för minsta storlek blir mindre om känsligheten är högre. 

Lägre känslighet kommer att utlösa ett alarm i en större rörelsestorlek. 
 

 

Viktigt 
Om den definierade zonstorleken är mindre än den minsta storleken, kommer ingen 
rörelse att upptäckas. 

 

6. Inställning för varaktighet: (0 som standard) 

Skalan för inställning är från 0 (låg) till 10 (hög) sekunder. 

Ett främmande objekt måste stanna inom den definierade zonen längre än 

varaktighetsinställningen för att utlösa rörelsen. 

Rörelsen hålls effektiv 1 sekund efter att objektet lämnar. 

7. Kör Test/rensa 

Ge VMD-inställningen ett försök genom att klicka på "Kör test"-knappen. 

Rörelserelaterade meddelanden kommer att visas. "Rensa"-knappen kan 

användas för att rensa meddelandena. 
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8.1.2.18 Aktivera E-Fence i IVA-inställningar 

 

E-Fence är en funktion som detekterar rörelse i en specifik riktning via virtuellt dragna 

linjer.  För E-Fence-inställningar: 

 

1. Aktivera "E-Fence"-funktion 

Aktivera/inaktivera funktionen E-Fence genom att klicka på knappen Inställning i 

E-Fence. Minst en identifieringslinje behövs för att fastställa i syfte att aktivera E-

Fence-funktionen. 

2. Ställ in Identifiera frekvens: (5 som standard) 

Skalan är från 5 bildrutor per sekund (låg) till 30 bildrutor per sekund (hög). 

Den anger hur många bildrutor som ska kontrolleras för rörelse per sekund. 

Om rörelsen rör sig snabbt inom avkänningsområdet, måste identifiering av 

frekvens sättas högre för att fånga rörelse. 

Ju högre identifieringsfrekvens, desto lägre total NVR-prestanda. 

3. Ställ in Visa zon på skärmen: (Inaktiverat som standard) 

Aktivering av den här inställningen kommer att visa avkänningslinjen(erna) i 

visningsfönstret. 

Klicka på "Inställning"-knappen för att öppna sidan för inställningar av E-Fence. 

Följande bild visar sidan för E-Fence-inställningar. 

 

4. Definiera E-Fence-inställning: 

E-Fence avkänningslinjer kan upptäcka rörelse från 2 riktningar.  Välj "In" eller 

"Ut" för att bestämma i vilken riktning som rörelse ska upptäckas. 
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Pil: In 

Cirkel: Ut 

Högst 5 avkänningslinjer kan definieras för en kamera med IVA-stöd. 

Minst en linje behövs definieras för att E-Fence-funktionen ska fungera. 

Knappen "Byt namn" kan användas för att ändra namnet på E-Fence-linjen. 

5. Inställning av känslighet: (15 som standard) 

Skalan för inställning av känslighet är från 1 (låg) till 20 (hög). 

Ju högre värde, desto mer känslig är E-Fence-avkänningen. 

Rektangeln för minsta storlek blir mindre när känsligheten är högre. 

Lägre känslighet kommer att utlösa ett alarm i en större rörelsestorlek. 

6. Kör Test/rensa 

Prova E-Fence-inställningen genom att klicka på "Kör test"-knappen. 

Rörelserelaterade meddelanden kommer att visas. "Rensa"-knappen kan 

användas för att rensa meddelandena. 
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8.1.2.19 Aktivera Räkna personer 

 

Räkna personer är en teknik som ibland används för att förbättra försäljningsanalyser. 

Med analyser som sammanställs av räkna personer har återförsäljare möjligheten att 

beräkna hur stor andel av besökarna som handlar och hur effektivt en butik fungerar. 

Detta är mycket mer informativt än traditionella försäljningsuppgifter kan vara. Förutom 

för återförsäljare är räkna personer användbart för säkerheten på allmänna platser, 

som ofta är klassade för att hålla ett visst antal personer, till exempel för en plats med 

hantering av HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering).  

Den senaste uppdateringen för produkten stöder räkna personer, som i likhet med E-

Fence fungerar baserat på en eller fler virtuellt dragna linjer. För program finns det två 

olika nivåer av räkna personer, en är för enkelkanlig räkning av personer och den andra 

är för flerkanalig räkning av personer. Den senare benämns även som gruppen räkna 

personer i detta dokument: 
 

 

Viktigt 
Vanderbilt rekommenderar inte att använda räkna personer på Vectis iX06 NVR på 
grund av systemprestandan. 

 

Viktigt 
Vanderbilt rekommenderar att använda högst två kanaler som kör räkna personer på 
Vectis iX16/32/48 NVR. 

 

I detta avsnitt 

Aktivera enkanalig räkna personer 

Aktivera flerkanalig räkna personer 
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Aktivera enkanalig räkna personer 

 
 

Följ guiden nedan för att aktivera en kamerakanal för räkna personer: 
 

 

Viktigt 
Vanderbilt rekommenderar att använda högst två kanaler som kör räkna 
personer på Vectis iX16/32/48 NVR. 

 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och 

logga in och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Konfigurationsläget öppnas. 

 I Trädpanelen, klicka på plus-tecknet (+) bredvid NVR. 

En lista över kamerakanalerna öppnas då under NVR. 

 Dubbelklicka på ikonen för den kamerakanal du vill aktivera för räkna personer. 

 ELLER Klicka på ikonen för den kamerakanal du vill aktivera för räkna personer. 

Klicka sedan på den grafiska pennknappen  i den nedre delen av 

Trädpanelen. 

 ELLER Högerklicka på ikonen för den kamerakanal du vill aktivera för räkna 

personer. Klicka sedan på Ä ndra kamera från snabbmenyn som öppnas. 
 

 

En Konfigurationssida öppnas för kamerakanalen. 

 

Dubbelklicka på 
kameran för att köra 
Räkna personer. 

Klicka. 
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 Klicka på fliken IVA-inställningar. 

Fliken IVA-inställningar öppnas. 

 
 

 Klicka på knappen Inställning i Räkna personer. 

Fliken Inställningar för räkna personer öppnas. 

 

Inställningarna i fliken Inställningar för räkna personer är: 

Klick
a. 
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Grupp Inställning Beskrivning Standard 

Definiera port 

ID Visar numret för en tillgänglig E-Fence-
linje. 

-- 

Aktivera 
kryssrutan 

Aktiverar en E-Fence-linje. 
 När en E-Fence-linje har valts 

visas en grafisk linje med en 
pil och en cirkel i båda 
änderna på Live-vy-skärmen. Klicka 
och dra grafiken för att ändra plats på 
E-Fence-linjen på skärmen. Klicka och 
dra de två slutpunkterna på linjen för att 
justera längd och lutning. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

E-Fence 
Namn 

Visar namnet på en E-Fence-linje. "Linje" 

Byt namn-
knapp 

Byter namn på en E-Fence-linje. 
 Klicka på Byt namn för att kunna 

redigera namnet på linjen. 
-- 

In-kryssrutan 

Aktiverar räkning av inkommande 
personer. 
 Pilen representerar inkommande. 

 

Markerad 
(Aktiverad) 

Ut-kryssrutan 

Aktiverar räkning av utgående personer. 
 Pilen representerar inkommande. 

 

Markerad 
(Aktiverad) 

Skillnader i In - Ut-kryssrutan 

Aktiverar utlösning av ett alarm när 
skillnaden mellan inkommande och 
utgående personer uppnår angivet antal 
personer. 
 Avmarkera kryssrutan för att endast 

registrera in/ut-skillnaden som en 
händelse, utan att utlösa ett alarm. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Nollställ alla räknare-knapp Nollställer alla räknare till noll. 500 

Känslighet-reglage 

Definierar avkänningens känslighet för en 
inkommande eller utgående person. 
 I Live-vy på sidan Inställningar för 

Räkna personer finns en grafisk 
"Minsta storlek" som visuellt avbildar 
känsligheten. 

 När personens storlek är större än 
skärmen tillåts känsligheten vara lägre, 
annars måste känsligheten ställas in 
högre. 

 Det rekommenderas att ställa in 
känsligheten på maximala "20". 
(Standardinställningen är 15.) 

15 
(1 till 20 
konfigurerbart) 

Kör test-/Stoppa test-knapp 

Tester kör definierade räkna personer. 
 När ett test körs ändras denna knapp 

till en Stoppa test-knapp. Klicka på 
Stoppa test-knappen för att stoppa 
testet. 

 När ett test körs visar nedan fält 
Testresultat de loggar som körs. 

-- 

Rensa-knapp Rensar fältet Testresultat. -- 

Testresultat-fält Visar testloggar. -- 
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 På sidan Inställningar för räkna personer, välj en eller flera E-Fence-linjer. 

När en E-Fence-linje har valts (aktiverats) visas en grafisk E-Fence-linje  på 

Live-vyn. Flytta musen över grafiken för att ändra muspekaren till en grafisk . 

När muspekaren ändras till , klicka och dra den grafiska E-Fence-linjen  

till önskad plats på skärmen. Klicka och dra sedan de två slutpunkterna på  

E-Fence-linjen för att justera linjens längd och lutning. 

 

 

 

 

 I rutan Skillnader i In - Ut, ange in-ut-skillnaden för att utlösa ett larm om så 

krävs. (Se även tabellen i steg 5.) 

 I rutan Känslighet, ange programvarans känslighet för att detektera rörselser. 
 

 

Känsligheten här har allt att göra med en persons storlek på skärmen. Denna storlek 
beror på höjden och vinkeln som kameran är installerad i. För mer information om 
programvaran, kontakta den tekniska supporten för tillverkaren/programutvecklaren. 

  

När en E-Fence-linje har 
valts (aktiverats) här visas 
en grafisk E-Fence-linje på 

Live-vy-skärmen. 

En grafisk E-Fence-linje 
visas. Klicka och dra denna 
grafik för att ändra plats på 
skärmen. Klicka och dra en 
slutpunkt på denna grafiska 
linje för att förlänga, förkorta 
eller luta denna linje. 
 

Justera den grafiska E-
Fence-linjen som det 

passar ditt program bäst. 
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I Live-vyn visas en grafisk Minsta storlek som visuellt avbildar känsligheten. När 
personens storlek är större än skärmen tillåts känsligheten vara lägre, annars måste 
känsligheten ställas in högre. Däremot så rekommenderas det att ställa in känsligheten 
på maximala värdet "20". (Standardinställningen är 15.) 

 

 

Se även tabellen i steg 5. 

 Klicka på OK för att spara ändringen och stäng sidan Inställningar för räkna 

personer. 

 

Dialogrutan IVA-inställningar öppnas sedan igen och kryssrutan Räkna 

personer visas automatiskt. 

 

 Via Identifiera frekvens-reglaget, ange hur många bildrutor som ska kontrolleras 

efter rörelse per sekund. (Standardinställningen är 5 bildrutor per sekund. 

Rekommenderad inställning är 15 bildrutor per sekund.) 
 

En avbildning av "Minsta 

storlek" på skärmen 

Räkna personer 

väljs automatiskt. 
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Om rörelsen rör sig snabbt inom avkänningsområdet måste identifieringsfrekvensen 
ställas in högre för att fånga rörelsen. En högre Identifieringsfrekvens ger bättre 
analyser men systemprestandan sänks.  

 Välj Visa zon på skärmen för att skapa definierade E-fence-linjer och visa 

insamlad data i visningsfönstret. 

 Klicka på Verkställ för att verkställa ändringen. 

ELLER 

Klicka på OK för att verkställa ändringen och stänga kamerans Konfiguration 

ssida. 
 

 

Direkt efter att räkna personer tillämpas kör inte programvaran den tilldelade åtgärden 
direkt utan kör först en "inlärning av räkna personer", där 2 000 videobildrutor för 
rörrelseavkänning samlas in. Endast när inlärningen är klar kommer programvaran att 
starta den räkning av personer som du tilldelar. 

Under inlärningen, om du ser på livevideo, visas två rödfärgade meddelanden längst 
ner till vänster på visningsskärmen. Den övre visar "AVG: #" och den nedre visar 
"Inlärning av räkna personer: #%", vilket förklaras nedan: 

 

Meddelande Beskrivning 

AVG 
(genomsnitt) 

Visar hur många bildrutor som IVA-motorn kontrollerar var femte 
sekund. 
 När CPU-förbrukningen klättrar upp till 70 % minskar systemet 

automatiskt detekteringen för IVA-motorns bildhastighet, ner till 
0 som mest. Om inte CPU-förbrukningen sjunker tillbaka till 59 
% kommer IVA:s detektering för bildhastighet inte att 
återställas. (Omdefiniera IVA-parametrarna som 
Identifieringsfrekvens som nämns i steg 10 eller minska 
VMD-kanalerna för att återställa CPU-kraften.) 

People 
counting is 
learning 

Visar förloppet för inlärning av personer i procent. 
 Tilldelad räkning av personer kommer inte att starta förrän 

inlärningen är klar. 

  

 

Inlärning av räkna personer utförs en gång till om inställningen för räkna personer har 
ändrats. 

 
 
 
 
  

Vid inlärning av räkna 
personer visas två 
rödfärgade meddelanden 
nere till vänster på 

livevideon. 
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Aktivera flerkanalig räkna personer 

 
 

Flerkanalig räkning av personser kallas även "gruppen räkna personer", vilket innebär 

att räkna antalet besökare på en allmän plats eller i en byggnad genom att analysera 

videon från två eller fler kamerakanaler. Gruppen räkna personer är en sofistikerad 

förbättring från enkanalig personräkning. 
 

 

Viktigt 
Vanderbilt rekommenderar att använda högst två kanaler som kör räkna 
personer på NVR:n (Vectis iX16/32/48). 

 

När du har aktiverat två kamerakanaler för personräkning enligt beskrivningen i 

föregående avsnitt Aktivera enkanalig räkna personer kan du fortsätta till aktivera 

"gruppen" räkna personer. Du måste skapa en grupp och inkludera två kameror i en 

grupp för att köra denna funktion. 

Börja med att aktivera "gruppen" räkna personer: 

 Se till att du har två kameror aktiverade för personräkning enligt beskrivningen i 

föregående avsnitt Aktivera enkanalig räkna personer. 

 Starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 Starta och 

logga in och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Konfigurationsläget öppnas. 

 I Trädpanelen, klicka på fliken IVA-grupp. 

Fliken IVA-grupp öppnas sedan i Trädpanelen. 

 
  

Klicka på fliken IVA-
grupp för att öppna 
fliken IVA-grupp i 

Trädpanelen 
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 I den nedre delen av Trädpanelen, klicka på plus-tecknet . 

 
 
 

Fönstret PCMC-konfiguration öppnas. 

 

Inställningarna i fönstret PCMC-konfiguration är: 
  

Klicka. 
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Grupp Inställning Beskrivning Standard 

Information 

Gruppnamn 
Definierar namnet på gruppen som skapas. 
 Högst 40 tecken är tillåtna. 

-- 

IVA-FUNKTION 
N/A 
 Detta är en information som inte kan 

ändras. 
-- 

Skärm 

Aktuell 
Definierar vad som ska visas på skärmen för 
det befintliga antalet besökare hittills. 
 Högst 20 tecken är tillåtna. 

Uppskattat 
antal 

Tillåt max. 
Definierar vad som ska visas på skärmen för 
max. antal tillåtna besökare. 
 Högst 20 tecken är tillåtna.  

Maximal 
kapacitet 

Textjustering 

Definierar vart gruppnamn och Aktuell och 
Tillåt max.-meddelanden/data ska visas på 
skärmen. 
 Tillgängliga alternativ är: Justera övre 

vänster, justera nedre höger och justera 
center. 

Justera övre 
vänster 

Textfärg 
Definierar färgen för att visa gruppnamn och 
Aktuell och Tillåt max.-meddelanden/data. 

Svart 

Utlös larm när 
skillnaden mellan 
in-ut når 

Aktiverar utlösning av ett alarm när skillnaden 
mellan inkommande och utgående besökare 
uppnår angivet antal personer. 
 Lämna kryssrutan avmarkerad för att 

endast registrera in/ut-skillnaden som en 
händelse, utan att utlösa ett alarm. 

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Schema 

Ingen 
Kör alltid gruppen räkna personer, t.ex. 24 
timmar om dagen och 7 dagar per vecka. 

Markerad 
(Aktiverad) 

Å terställ vid 
Definierar den dagliga tiden som insamlad 
data ska återställas. 

Nuvarande 
tid. 

Intern 

Definierar en daglig tidsperiod för att köra 
gruppen räkna personer. 
 Definierar tiden för daglig start av gruppen 

räkna personer i rotationsrutan Starttid. 
Definierar tiden för dagligt stopp av gruppen 
räkna personer i rotationsrutan Stopptid. 

08:00 
22:00 

 

Söker efter en NVR eller kamerakanal. 
 Ange namnet på NVR eller kamerakanal att 

söka efter i sökfältet. Tryck sedan på 

förstoringsglaset . Matchningen 
markeras sedan i Listan över tillgängliga 
kanaler nedan. 

-- 

Lista över tillgängliga kanaler-ruta 
Visar alla NVR-enheter med alla 
nätverksanslutna kamerakanaler i ditt system. 

-- 

Inkluderad kanallista-ruta 
Levererar de kanaler som ska ingå i gruppen 
som ska skapas. 

-- 

funktionsknappar 

 knapp 
Inkluderar kamerakanal(er) som valts i rutan 
Lista över tillgängliga kanaler i Inkluderad 
kanallista. 

-- 

 knapp 
Tar bort markerad(e) kanal(er) från Inkluderad 
kanallista. 

-- 

OK-knapp Sparar ändringen och avslutar inställningen. -- 

Avbryt-knapp 
Avslutar inställningen utan att spara någon 
ändring. 

-- 

 Ställ in gruppnamn och övriga inställningar som t.ex. Bildskärm och Schema 

genom att hänvisa till ovanstående tabell. 

 I rutan Lista över tillgängliga kanaler, klicka på en kamerakanal som har 

aktiverats for personräkning enligt beskrivningen i Aktivera enkanalig räkna 

personer.  

Kamerakanalen som klickats på markeras. 
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Om du har ett stort antal kamerakanaler i ditt övervakningssystem, använd sökfältet för 
att snabbt hitta en kamerakanal. 

 licka på höger pilknapp . 

Den valda kamerakanalen inkluderas sedan i rutan Inkluderad kanallista. 

 Upprepa steg 6 till 7 för att inkludera en annan kamerakanal till rutan Inkluderad 

kanallista. 

Den valda kamerakanalen inkluderas sedan i rutan Inkluderad kanallista. 

 I rutan Inkluderad kanallista, välj en kamerakanal som "huvudkanal". 

 
 

 

En "huvudkanal" är den kanal som visar gruppens namn och lägger upp data som 
samlats in från sekundära kameror. Den är även "huvudkanal" för att visa det som 
lagts upp på skärmen. 

 

Huvudkanalen visar 
gruppnamnet uppe till 
vänster på skärmen och det 
data som samlats in nere till 
höger på skärmen. 

Den sekundära kanalen har 
inget gruppnamn på 
skärmen utan endast 
insamlad data uppe till 
höger på skärmen. 

Tilldela en 
kamerakanal som 
"huvudkanal". 
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 Klicka på OK för att spara ändringarna och avsluta inställningen. 
 

Gruppen räkna personer är aktiverad. 
 

 

Se 6.5 Streama livevideo för hur man visar en video direkt och insamlad data i ett 
visningsfönster.  

 

För att visa insamlad data på skärmen, se till att välja Visa zon på skärmen i fliken 
IVA-inställningar för en personräknande kamerakanal enligt beskrivningen i Aktivera 
enkanalig räkna personer . 
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8.1.2.20 Aktivera Live-Multicast från kamera till NVR 
 

Den senaste uppdateringen för programvaran inkluderar Live-Multicast för att sänka 

bandbreddsanvändningen när flera tittare samtidigt trycker på samma videokälla, utan 

att förstöra videokvaliteten. 

I ett stort övervakningsnätverk som t.ex. ett videohanteringssystem ("VMS") är Live-

Multicast tillgängligt i dessa delar: 1). Från kamera till NVR; 2). från NVR till CMS-

hanteraren. Detta avsnitt guidar dig till inställningen från kameran till NVR:n. För 

inställningen från NVR till CMS-hanteraren, se 8.1.1.11 Multicast-inställningar. 

För att aktivera Live-Multicast från en kamera till NVR:n: 

 Gå till kameraprofilens webbplats på din dator och aktivera kamerans multicast-

funktion. (Gör inte detta på NVR-systemet.) 

 I NVR-systemet, starta och logga in på NVR-hanteraren enligt beskrivningen i 5.1 

Starta och logga in och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 

Fyra lägen. 

Konfigurationsläget öppnas. 

 I Trädpanelen, dubbelklicka på ikonen på kameran för att använda Live-

Multicast. 

 

 

En Konfigurationssida för kameran öppnas. 

 

 Klicka på fliken Video. 
 

Fliken Video öppnas. 

Dubbelklicka på 
kameran för att använda 
Live-Multicast. 

Klicka. 
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 I fliken Video, leta upp listrutan Streamingmetod eller Streaming-protokoll. Välj 

MULTICAST RTP/RTSP i listrutan. 

 

 

 

För ONVIF-kameror, vidta de ytterligare åtgärden som nämns nedan: 

1. I den nedre delen av fliken Video, leta upp en grupp av Multicast-inställningar. 

 

Gruppen Multicast-inställningar har följande inställningar: 

Inställning Beskrivning Standard 

Aktivera 
automatisk 
start 

Aktiverar multicast när kameran har startats 
om eller återansluts.  

Avmarkerad 
(Inaktiverat) 

Multicast IP-
adress 

Definierar IP-adress för att vidarebefordra 
en videostream till flera klienter. 

0.0.0.0 
(Inaktiverat) 

Port 
Definierar IP-adressens port för att 
vidarebefordra en videostream till flera 
klienter. 

0 

TTL 

Definierar TTL (Time To Live) som tillåts. 
 Time To Live är ett sidhuvudfält för paket 

som visar hur länge paketet ska hållas. 
 Värdet som anges måste vara mellan 1 

och 255. 

0 

2. Välj Aktivera. Definiera Multicast IP-adress, Port och TTL genom att hänvisa till 

ovanstående tabell. 

Leta upp listrutan 
Streaming-protokoll 
eller Streamingmetod. 
Välj MULTICAST 
RTP/RTSP. 
. 

Multicast-
inställningar 
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3. Om du måste använda multicast för ljud-streams, klicka på fliken Ljudinställningar 

för att öppna Ljudinställningar. Hitta gruppen Multicast-inställningar på sidan. 

Inställningarna är liknande de som nämnts ovan 

 
 
 

 
 

 

Du måste kanske aktivera kamerans ljud på kameraprofilens webbplats. 

 

 

 Klicka på knappen Tillämpa för att spara ändringen. Eller klicka på OK för att 

spara ändringarna och avsluta inställningen. 
 
 

Ljudinställningar 

Multicast-
inställningar 
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8.2 Konfigurera digital I/O 
 

Systemet ansluter extra digitala I/O-moduler (DIO-moduler) för specifik ingång eller 

utgång. När ytterligare DIO-modulerna ansluts till systemet visar fliken Digital I/O i 

Trädpanelen alla anslutna digitala I/O-moduler. Klicka på DIO-modulikonen i DIO-

trädet, och detaljerna i den valda DIO-modulen och underordnade DIO visas i den 

Högra panelen. Följande avsnitt visar hur man lägger till, ändrar och tar bort en DIO-

modul. 

 

Fig. 118 Digital I/O-inställning 
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8.2.1 Lägga till en DIO-modul 

 

Systemet stöder DIO-modulen för TCP/IP eller RS-485-protokollet. Följande visar hur 

du lägger till en TCP/IP-DIO-modul.  

 

Fig. 119 Lägga till en DIO-modul 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken Digital I/O. 

2. Klicka på plus-tecknet (+) under DIO-modulträdet. Fönstret Lägg till manuellt 

öppnas. 

3. Ä ndra värdet för en inställning om värdet är felaktigt. Ange IP-adress och IP-port. 

 
 

 

Viktigt 
För att lägga till en RS-485 DIO-modul, ändra protokoll till RS-485. Se till att alla värden i 
detaljinställningarna är korrekta. Felaktiga COM-portinställningar kan orsaka 
anslutningsfel. 

4. För att lägga till en digital inmatningspunkt, klicka på Lägg till DI. Den nya 

inmatningspunkten har lagts till i DI-tabellen.  

5. För att aktivera den tillagda DI-punkten, välj Aktiverad. Om det behövs, ändra 

namn och läge för DIpunkten. 
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6. För att ta bort den tillagda DI-punkten klickar du på vald DI-punkt först och sedan 

på Ta bort DI. Den valda DI-punkten tas bort från DI-tabellen. 

7. För att lägga till en digital utmatningspunkt, klicka på Lägg till DO. Den nya 

utmatningspunkten har lagts till i DO-tabellen. 

8. För att aktivera den tillagda DO-punkten, välj Aktiverad. När DO-status ändras, 

kommer läget i DO-tabellen ändras samtidigt.  

9. För att ta bort DO-punkten klickar du på vald DO-punkt först och sedan på Ta 

bort DO. Den valda DO-punkten tas bort från DO-tabellen. 

10. Upprepa steg 3-9 tills alla önskade DI/DO-punkter har lagts till, aktiverats eller 

tagits bort. Klicka på OK för att slutföra och avsluta inställningen. 
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8.2.2 Ä ndra en DIO-modul 

 

För att ändra en DIO-modul: 

 

Fig. 120 Ä ndra en DIO-modul 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken Digital I/O. 

2. Klicka på DIO-modulen som ska ändras. Klicka på den grafiska pennknappen 

under DIO-modulträdet. 

3. Se avsnitt 8.2.1 Lägga till en DIO-modul och ändra inställningsvärdena för DIO-

modulen. 
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8.2.3 Radera en DIO-modul 

 

För att ta bort en DIO-modul: 

 

Fig. 121 Radera en DIO-modul 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken Digital I/O. 

2. Klicka på DIO-modulen som ska tas bort. Klicka på Radera-knappen under DIO-

modulträdet. 

3. Markerad DIO-modul har tagits bort. 
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8.3 Installera POS-system 
 

En POS-box är inkluderad för att ansluta med POS och POS-skrivare via RS-232-

porten och för att ansluta till nätverket via RJ-45. Den omvandlar metadata från POS 

och överför den sedan till NVR:n. Systemet integrerar NVR och POS genom att 

kombinera POS-transaktionsdata och kamerabild. Den integrerar också intelligent 

POS-sökning för bättre övervakning. Detta kapitel visar hur man ansluter POS-

systemet och steg för steg-konfiguration. 

8.3.1 Arkitektur 

 

 

POS-boxen stöder allmänna POS-inställningar med separat POS och POS-skrivare 

med RS-232-gränssnitt. POS-boxen måste ansluta till både POS och POS-skrivaren. 

 

 

Viktigt POS-boxen stöder inte POS-paket som kombinerar POS och POS-skrivare som en. 
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8.3.2 Installera POS Box 

 

När du öppnar boxen finns det en POS-box och en Y-kabel som på bilden nedan. Följ 

stegen nedan för att installera dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 Maskinvaruanslutning 

 

 

1. Anslut Y-kabeln till RS-232-porten på POS-boxen. 

2. Anslut den andra änden av Y-kabeln till POS-skrivaren och POS:n 

3. Anslut POS-boxen till switchens RJ45-port 

  

 
 

Y-kabel POS BOX 
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8.3.2.2 Konfigurera POS-BOXENS IP-adress 

 

1. Ö ppna webbläsaren, logga in på POS-boxens webbhantering: 

Standard-IP-adress för POS-boxen är http://192.168.1.1 

 

2. Ä ndra POS-boxens IP-adress för att se till att den är i samma nätverk som NVR:n. 

3. Välj Aktivera omstart och klicka på knappen [Tillämpa] 

4. POS-boxen startar automatiskt om med den nya IP-adressen 

 

 

Viktigt Se till att versionen för NVR-hanteraren är 1.0.0 eller senare 
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8.3.3 Importera POS-box 

 

Stegen nedan visar hur man importerar POS. 

 

1. Växla till Konfigurationsläge 

2. Växla till POS-flik 

3. Klicka på plus-tecknet (+) 

4. Ange IP-adress: Ange korrekt IP-adress för POS-boxen 

5. Välj teckentabell: Välj teckenkodningstyp, enligt POS-enhetsspråk 

 

 

Viktigt Om fel teckentabell väljs visas transaktionsdata i oigenkännlig kod. 
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8.3.4 Konfigurera POS 

 

För att redigera en POS: 

 

1. Klicka på POS-fliken i konfigurationsläget. 

2. Dubbelklicka på POS-ikonen i POS-trädet, konfigurationssidan öppnas. 

Eller högerklicka på POS-ikonen och sedan på Ä ndra POS-enhet. 

Eller klicka på POS-ikonen i POS-trädet och klicka sedan på den grafiska 

pennknappen. 
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8.3.4.1 Konfigurera anslutning 

 

För att konfigurera POS-boxens anslutning: 

 

Enhetsnamn: Visar enhetens namn. Följande tecken är ogiltiga: < > ‘ “ &  

Timeout (ms): Standvärde är 2500. När transaktionsdata genererats slås nya data 

samman till en post inom 2 500 millisekunder. 

Anslutningsstatus: Denna post anger anslutningsstatus, inklusive lyckades, 

misslyckades och autentiseringsfel. 

IP-adress: POS-boxens IP-adress 
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8.3.4.2 Konfigurerar alarmregler 

 

Ställa in alarmregler för POS-boxen. Det finns två olika sätt att ställa in POS-alarmet 

på. 

 

1. Texthändelse: Ange sökord för alarmutlösning 

Matcha hela ord: Välj detta objekt för exakt samma sökord som för att utlösa 

alarmet 

2. Numerisk värdehändelse: Ställ in villkor för numerisk alarmutlösare 

“Prefixtext, Tillstånd, Värde" är nödvändiga, "Postfix-text" behövs inte. 

Exempel 1 

 

Om transaktionsdata inklusive muffins når ett belopp över 1 000 kommer alarmet att 

utlösas. 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ingen postfix-text i det här exemplet, alltså utlöses alarmet när antingen artikelnumret eller 
det totala beloppet för muffins är lika med eller större än 1 000. 

 

I det här fallet är muffinkostnaden $1 500 över 1000, vilket innebär att denna post 

utlöser alarmet. 

I ett sådant fall, oavsett vilket värde (objekt eller totalt belopp) är över 1000, utlöses 

alarmet. 

<Sparad butiksinformation> 

Apelsinmuffins x50 $1 500T 

Kikilala choklad x1500 $600T 

Coca cola 1 000 ML x30 $800T 
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Exempel 2 

 

 

 

Det finns ett dollartecken "$" i det här exemplet, alltså utlöses alarmet endast om artikelnumret är lika 
med eller större än 1 000 för muffins. 

 

 

 

 

 

I detta fall är muffinnumret över 1000, alltså kommer alarmet att utlösas. 

3. Å tgärder: Definierar åtgärder att vidta när alarm har utlösts. 

4. Knappfunktion: 

[Lägg till]: Lägger till den aktuella inställningen som alarmregel till händelselistan 

nedan. 

[Ta bort]: Tar bort vald händelse 

[Spara]: Sparar den ändrade händelsen 

[Å terställ]: Rensar alla fält 

 

 

Viktigt Om ingen åtgärd väljs blir denna alarmregel ineffektiv. 

 

  

<Sparad butiksinformation> 

Apelsinmuffins x1 000 $30 600T 

Coca cola 1 000 ML x30 $800T 
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8.3.4.3 Tilldela POS-lagring 

 

Detta avsnitt visar hur man tilldelar lagring för POS-system.  Du måste se till att du har 

skapat lagringsvolymen med hjälp av Hanterare för lagringskonfiguration innan stegen 

nedan. 

1. För att starta inspelningen, klicka på fliken Inspelning och klicka på Tilldela 

lagringsutrymme. 

 

2. Välj Volym för inspelning. 

 

3. Inspelningen har aktiverats. 

 

 

Viktigt Inspelning av POS-enhet kan inte schemaläggas, standardinspelningsschemat är 24x7. 
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8.3.4.4 Konfigurera filter 

 

Detta avsnitt visar hur man konfigurerar filterregeln för att ändra visningsformat. 

 

 

1. Visningsfönster för ursprunglig data: Visa omedelbart ursprungliga 

transaktionsdata 

2. Visningsfönster för filtrerad data: Visa filtrerad data 

3. Paus/spela upp: Klicka på [Paus]-knappen för att stanna i aktuella data 

4. Filter: Visa alla filterregler 

5. Filtermetod: 

UTESLUT: Ta bort specifika tecken 

NEW_LINE: Byt ut specifika tecken mot ny rad. (Såsom trycka på enter) 

CASH_REGISTER_OPENED: Byt ut specifika tecken med "<Kassa öppnad>" 

och ny rad 

ERSÄ TT: Byt ut specifika tecken med användardefinierade tecken. 

6. Lägg till / ta bort / exportera / importera-funktion: 

[Lägg till]: Lägg till regel 

[Ta bort]: Radera det markerade filtret 

[Exportera]: Exportera alla filterregler som "xxx.filter" fil 

[Importera]: Importera den befintliga filterfilen 
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8.3.4.5 Skapa filterregler 

 

För att skapa ett eller flera filterregler: 
 

1. Väntar på transaktionsdata 

 
 

2. När transaktionsdatan kommer in, se transaktionsdatan i visningsfönster för 

ursprunglig/filtrerad data. Klicka på [Paus]-knappen 

 
 

3. Använd musen för att välja ett eller flera tecken på skärmen som ska ersättas i 

visningsfönstret för ursprunglig data. 

 

 

4. Välj filtermetod. 
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5. Klicka på önskad filteråtgärd och klicka sedan på knappen [Lägg till] 

 

 

T.ex. ursprunglig data: 

 

 

6. Lägg till filter “^J”, UTESLUT 
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7. Efter filtreringen kommer data att se ut som nedan 

 

Tecknen "^J" är borta från visningsfönstret för filtrerad data 

8. Fortsätt och ställ in ett till filter. 

Du kan se det filtrerade resultatet omedelbart i visningsfönstret för filtrerad data. 

 
 

9. När alla filterinställningar är gjorda, förhandsgranska det slutliga resultatet i 

visningsfönstret för filtrerad data. 

 
  

Byter ut "^[G" med "<Kassa öppnad>" och en ny rad 

Raderar tecken. 
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8.3.4.6 Konfigurera visningsstilar 

 

Detta avsnitt visar hur man definierar stilen för att visa transaktiondata. 

 

1. Transaktionsdata visningsfönster: Visar transaktionsdataformatet 

2. Teckentabell: Definierar teckenkodningstyp 

3. Storlek: Definierar teckenstorlek 

4. Färg: Definierar teckenfärg 

5. Intervall: Definierar hur länge transaktionsdata ska visas. Standard är ±1 minut. 

Om det inte finns någon inkommande data inom den konfigurerade tidsintervallen 

kommer visningsfönstret för transaktionsdata att visa "Väntar på transaktion". 
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8.3.4.7 Konfigurera mönster och associera med kanaler 

 

Detta avsnitt visar hur man associerar mönster och kanaler med POS-transaktionsdata. 

 

 

1. Relaterat mönster: Tillhörande mönster kommer att visas på "Alarm-popup", 

"Alarmsökning" och "Transaktionssök" 

2. [Redigera]-knapp: Definierar mönster och tillhörande kanaler.  

3. Tillhörande kanaler: Ö ppnar alla tillhörande kanaler med denna POS 
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8.3.4.8 Redigera ett tillhörande mönster 

 

1. Klicka på knappen [Redigera] 

 
 

2. Välj önskat mönster  
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3. Dra och släpp den valda kanalen och den valda POS-enheten till tillgängliga 

visningsfönster 

 
 

4. Tryck på knappen [OK] för att avsluta inställningen 
 

5. Tillhörande kanaler listas under Tillhörande kanaler. 
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8.4 Konfigurera lagringsutrymme 
 

Lagringen Höger panel visar alla konfigurerade volymer i systemet. Klicka på 

volymikonen i enhetsträdet för att visa detaljerad information för volymen i 

konfigurationspanelen. 

 

Fig. 122 Lagringsinställningar 

Konfigurationspanelen visar följande information: 

1. Volymnamn – visar namnet på volymen 

2. HD – visar hårddiskens serienummer 

3. Kanaler – visar all kanalinformation som har tilldelats volymen. 

4. Detaljer – visar kapacitet för volymen 
 

 

Viktigt 
För att ändra volymnamn eller lägga till/ta bort hårddisken, kör SCM-programmet. (Se 
även 4.3 Byta namn på en volym och 4.5 Ä ndra en volym för mer information.) 
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8.5 Systeminställning 
 

Systeminställningen innehåller fem underinställningar: 

8.5.1 Karta 

8.5.2 Användarkonto 

8.5.3 Gruppkonto 

8.5.4 Regle 

8.5.5 Schema 

8.5.1 Karta 

 

Inkluderade kartinställningar är: 

8.5.1.1 Lägga till en karta 

8.5.1.2 Ä ndra en karta 

8.5.1.3 Ä ndra kartans hierarki 

8.5.1.4 Ta bort en karta 

  



Använda konfigurationsläget 

©  Vanderbilt 2016 249 

 
 

8.5.1.1 Lägga till en karta 

 

För att lägga till en karta i systemet: 

 

Fig. 123 Lägga till en karta till systemet 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Klicka på Karta. 

3. Klicka på plus-tecknet (+) för att öppna fönstret Lägg till karta. 

4. Ange ett nytt namn i fältet Kartnamn. 

 

5. Ange webbadressen eller sökvägen för den nya kartan. Eller klicka på ellips-

symbolen (…) för att öppna fönstret Ö ppna och leta upp korrekt kartfil. Klicka på 

Ö ppna för att importera filen. 

6. Välj Anpassa till visningsfönstret för att anpassa kartan efter visningsfönstrets 

storlek. 

7. Klicka på OK. 

8. Den nya kartan visas i Höger panel. 
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I kartkonfigurationen stöds endast XML- och HTML-baserade filer. 

 

Viktigt Se Bilaga IV. Lägga till kamera eller en DI/DO-punkt till en HTML-karta för hur man 
lägger till en kamera eller DI/DO-ikon till HTML-kartan. 

 

Högerklicka på kartnoden för att öppna en snabbmeny. Menyn har tre objekt: Lägg till karta, ändra 
karta och ta bort karta: 
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8.5.1.2 Ä ndra en karta 

 

För att ändra en kartfil: 

 

Fig. 124 Ä ndra en befintlig karta 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Klicka på Karta i trädpanelen. 

3. Klicka på kartan som ska ändras. 

4. Klicka på grafiska pennknappen för att öppna Konfigurationssidan. 

5. Konfigurationssidan har två flikar: Fliken HTML visar kartfilens innehåll och fliken 

Konfiguration låter användaren ändra kartnamn och sökväg. Gör önskade 

ändringar i fliken Konfiguration. 

 

6. Klicka på Verkställ för att bekräfta ändringarna. 

7. Klicka på OK för att stänga konfigurationssidan. 
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8.5.1.3 Ä ndra kartans hierarki 

 

Den hierarkiska strukturen i karträdet låter användaren kategorisera kartorna efter 

kartans egenskaper. För att ändra kartans hierarkiska struktur: 

 

Fig. 125 Ä ndra kartans hierarki 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Klicka på Karta i trädpanelen. 

3. Klicka på Ä ndra för att öppna konfigurationssidan. 

4. Konfigurationssidan har endast en flik: Hierarki. Fliken låter användaren ordna 

om kartans hierarki.  

 

5. För att position för en karta, klicka på kartan som ska justeras i kartans hierarki. 

Klicka på knapparna nedan för att justera kartan till en ny position. Knapparnas 

funktion är följande: 

: Uppgradera kartnivån 

: Nedgradera kartnivån 

: Flytta kartan uppåt. 

: Flytta kartan nedåt. 
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6. När alla ändringar har utförts, klicka på Tillämpa för att bekräfta. 

7. Klicka på OK för att stänga konfigurationssidan. 
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8.5.1.4 Ta bort en karta 

 

För att ta bort en karta från systemet: 

 

Fig. 126 Ta bort en karta från systemet 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Expandera Karta-noden i trädpanelen. 

3. Klicka på kartan som ska tas bort. 

4. Klicka på knappen Ta bort. 

5. Ett bekräftelsemeddelande öppnas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

 

6. Den valda kartan har tagits bort från kartträdet. 
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8.5.2 Användarkonto 

 

Systemet gör det möjligt för användare att lägga till, ändra och ta bort användarkonton. 

I kombination med inställningen för gruppkonto, kan systemadministratören helt 

hantera alla användarkonton. 

8.5.2.1 Visa ett användarkonto 

8.5.2.2 Lägga till ett användarkonto 

8.5.2.3 Redigera ett användarkonto 

8.5.2.4 Radera ett användarkonto 
 

8.5.2.1 Visa ett användarkonto 

 

I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på ett användarkonto för att visa 

kontoinformation i Höger panel: 

 

Fig. 127 Se inställning för användarkonto 

 Namn – visar inloggningsnamn för användarkontot 

 Fullständigt namn – visar användarens fullständiga namn 

 Avdelning – visar användarens avdelning 

 Titel – visar användarens titel 

 E-post - visas användarens e-postadress 

 Telefonnummer - visar användarens telefoninformation 

 Inloggningsschema – visar användarens inloggningsschema 

 Grupp – visar tillhörande grupp för användaren 

 Aktivera – visar aktiv status för användarkontot 
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8.5.2.2 Lägga till ett användarkonto 

 

För att lägga till ett användarkonto: 

 

Fig. 128 Lägga till ett användarkonto 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Klicka på noden Användarkonto. 

3. Klicka på plus-tecknet (+) för att öppna fönstret Lägg till/ändra användare. 

4. Ange värden i alla fält och klicka på OK. 

 

5. Det nya användarkontot har lagts till. 
 

 

Viktigt 
Ett felaktigt e-postformat eller alfabetiska tecken i telefonfältet kan orsaka 
felmeddelandet Det gick inte att skapa konto. 
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8.5.2.3 Redigera ett användarkonto 

 

För att modifiera ett befintligt användarkonto: 

 

Fig. 129 Redigera ett befintligt användarkonto 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Expandera noden Användarkonto om den är stängd. 

3. Klicka på det användarkonto som du vill redigera. 

4. Klicka på den grafiska pennknappen för att öppna fönstret Lägg till/ändra 

användare. 

5. Ä ndra värden i önskade fält och klicka på OK. Eller välj Avaktivera konto för att 

avaktivera användarkontot. Klicka på Ä ndra PWD för att ändra lösenordet för 

användarkontot. 

 

6. Klicka på OK för att bekräfta ändringarna. 
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8.5.2.4 Radera ett användarkonto 

 

För att radera ett befintligt användarkonto: 

 

Fig. 130 Radera användarkonto 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Expandera noden Användarkonto. 

3. Klicka på det användarkonto som du vill radera. 

4. Klicka på Radera så visas ett bekräftelsefönster. Klicka på OK för att ta bort 

användarkontot. 
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8.5.3 Gruppkonto 

 

Inställningen för Gruppkonto används för att hantera privilegier för alla 

användarkonton. De kan ställa in en användares behörigheter till en kamera, ett alarm 

eller en viss konfiguration… osv. Användarkonto tilldelat till gruppen kommer att ärva 

gruppens privilegium. 

8.5.3.1 Lägga till ett gruppkonto 

8.5.3.2 Redigera ett gruppkonto 

8.5.3.3 Radera ett gruppkonto 
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8.5.3.1 Lägga till ett gruppkonto 

 

För att lägga till ett gruppkonto: 

 

Fig. 131 Lägga till ett gruppkonto 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Klicka på noden Gruppkonto om den är stängd. 

3. Klicka på plus-tecknet (+)  för att öppna fönstret Gruppinställningar. 

4. Ange det nya gruppnamnet i fältet Namn. Ställ in prioritet för gruppen och ange 

en gruppbeskrivning i fältet Beskrivning. Gruppmedlemmar med högre prioritet 

kan begränsa enhetsanvändningen för gruppmedlemmar med lägre prioritet. 

 

5. Klicka på användaren som ska läggas till i gruppen och klicka på  (höger 

pilknapp). 
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6. Slutför nödvändiga behörighetsinställningar för gruppkontot i flikarna Kamera, 

Alarm, Konfiguration och Ö vrigt. Fliken Kamera ställer in behörighet för att 

exportera videoklipp, manuell inspelning, styrning av PTZ-kameror, låsning av 

PTZ-kameror, visa livebilder och spela upp inspelade videor. Fliken Alarm ställer 

in behörigheter för bekräftelse av alarm och sökning. Fliken Konfiguration ställer 

in behörigheter för att modifiera inställningarna för alarmregel, kamera, NVR, 

schema och lagring. Fliken Annat ställer in behörigheter för händelsesökning och 

andra systemutvecklingsaktiviteter. 
 

 

Viktigt 
För att aktivera PTZ-lås eller PTZ-lås av streaming måste systemadministratören först 
välja PTZ-styrning och Kamera_PTZ_Lås i fliken Kamera i förväg. 

 

7. Klicka på OK för att stänga inställningen. Det nya gruppnamnet visas i 

gruppkontolistan. 
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8.5.3.2 Redigera ett gruppkonto 

 

För att modifiera ett befintligt gruppkonto: 

 

Fig. 132 Redigera ett befintligt gruppkonto 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Expandera noden Gruppkonto. 

3. Klicka på den grafiska pennknappen för att öppna fönstret Gruppinställning. 

4. Ä ndra önskade värden. 

 

5. Klicka på OK för att bekräfta ändringarna. 
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8.5.3.3 Radera ett gruppkonto 

 

För att radera ett befintligt gruppkonto: 

 

Fig. 133 Radera ett gruppkonto 

1. I Konfigurationsläget, från trädpanelen, klicka på fliken System.  

2. Expandera noden Gruppkonto om den är stängd. 

3. Klicka på det gruppkonto som du vill radera. 

4. Klicka på minus-tecknet (-) för att öppna ett bekräftelsefönster. Klicka på OK för 

att radera användarkontot. 
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8.5.4 Regle 

 

En "regel" är en formel för att skapa en händelse i NVR-systemet. En händelse är 

något som händer i NVR-systemet som är värt din uppmärksamhet. 

En regel definierar villkoren för att skapa en händelse och åtgärd(er) för NVR:n när en 

händelse skapas. En regel definierar även om en händelse kan utlösa ett alarm. 

Jämfört med alarmet som definieras för en individuell kamerakanal enligt beskrivningen 

i 8.1.2.1 Lägga till en kamerakanal kan en regel ställa in mer sofistikerade åtgärder för 

en skapad händelse som t.ex. e-postalarm eller användardefinierat popup-meddelande. 

Underavsnitten som kommer härnäst lär dig hur man hanterar en regel: 

 
 

I detta avsnitt: 

8.5.4.1 Visa sammanfattning av regel 

8.5.4.2 Inbyggda regler 

8.5.4.3 Lägg till en regel 

8.5.4.4 Aktivera/inaktivera en regel 

8.5.4.5 Redigera en regel 

8.5.4.6 Ta bort en regel 
  

Inbyggda 
regler 
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8.5.4.1 Visa sammanfattning av regel 

 

Följ guiden nedan för att visa sammanfattningen för en befintlig regel: 

 Starta och logga in på programvaran enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga in 

och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. 

Då öppnas Konfigurationsläget. 

 I Träd panelen, klicka på fliken System   

Fliken System öppnas. 

 Klicka på plus-tecknet bredvid noden Regler.  

Befintliga regler visas överlappande. 

 Klicka på namnet för en regel 

Sammanfattningen för regeln som markerats visas i Höger panel. 

  

Fig. 134 Introduktion till regel 

 

Sammanfattningen har tre informationsdelar för en regel: 

Info Beskrivning 

Grundläggande 
Visar allmän information om en regel, inklusive namn, en kort beskrivning, 
prioritet, schema osv. 

Villkor Visar villkor(en) för att skapa en händelse. 

Å tgärder Visar åtgärd(er) att vidta när en händelse skapas. 

 
  

Fliken System 

öppnas. 

Sammanfattningen för 
den markerade regeln 
visas här. 

Klicka på en 
regel här. 
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8.5.4.2 Inbyggda regler 

 

NVR-systemet har två inbyggda regler: Ett är Systemalarm – hårddisktemperatur för 

att övervaka hårddiskens temperatur för att förhindra att systemet överhettas och det 

andra är Panik så att du kan utlösa ett panikalarm för att varna din arbetsstyrka om att 

ett hot mot systemet precis har dykt upp. 

 

Fig. 135 Inbyggda regler 

 Systemalarm - hårddisktemperatur: När hårddisktemperaturen sjunker under 0 

grader eller stiger över 65 grader (över spec. 10 %) utlöser NVR-systemet 

alarmet. 
 

 Panik: När användaren trycker på F6-tangenten utlöser NVR-systemet ett alarm. 

 

Inbyggda 
regler 
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8.5.4.3 Lägg till en regel 

 

Att lägga till en regel är att skapa en formel för att skapa en händelse. Följ guiden 

nedan för att lägga till en regel: 

 

 Starta och logga in på programvaran enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga in 

och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. I 

Konfigurationsläget, klicka på fliken System  i Trädpanelen. 

Fliken System öppnas sedan i Trädpanelen. 

 Klicka på noden Regler.  

Noden Regler markeras. 

 Klicka sedan på plus-tecknet (+)  i den nedre delen av Trädpanelen. 

En Regelguide öppnas som visar det allra första steget för att lägga till en regel. 

 

 Ange ett önskat namn, kort beskrivning, instruktioner, prioritet och ett schema för 

regeln som ska läggas till. 

Klicka sedan på knappen Nästa för att fortsätta. 
 

Det allra första 
steget för att lägga 
till en alarmregel. 

1 

2 

3 
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Informationen som anges här kommer att visas i rutan Grundläggande för en 
regels sammanfattning enligt beskrivningen i 8.5.4.1 Visa sammanfattning av regel. 

 
För att lägga till ett till schema, klicka på knappen Nytt…. Se 8.5.5.1 Lägga till ett 
schema för mer information. 

 
För att ändra ett befintligt schema, klicka på knappen Redigera…. Se avsnitt 
8.5.5.2 Ä ndra ett schema för mer information. 

 

Guiden fortsätter sedan till det andra steget för att lägga till en regel. 

 Definiera villkoren för att skapa en händelse genom att se nedan tabell. Det finns 

sex olika typer av villkor att definiera. Klicka sedan på knappen Nästa för att 

fortsätta. 

  

 

Det första 
steget för att 
lägga till en 
alarmregel. 

Det andra steget 
för att lägga till 
en alarmregel. 

4 



Använda konfigurationsläget 

©  Vanderbilt 2016 269 

 
 

Villkorstyp Beskrivning 

System 
Inkluderar ett systemtillstånd för regeln som du lägger till. 
 Två systemtillstånd finns tillgängliga: Systemfel och 

Lagringsutrymmesvarning.  Välj ett tillstånd för att inkludera det. 

Maskinvaruinfo 

Inkluderar ett maskinvarutillstånd för regeln som du lägger till. 
 Två maskinvarutillstånd finns tillgängliga: Hårddisk (temperatur) och 

Fläktar (hastighet). Välj ett tillstånd för att inkludera det. 
 Se Aktivera maskinvaruövervakning för mer information. 

Användare 

Inkluderar ett användarvillkor för regeln som du lägger till. 
 Ett användarvillkor finns för närvarande tillgängligt: Tangent 

(tryckning). Välj ett tangenttryck för användaren, F6, F7 eller F8 för att 
inkludera det. 

Kanalhändelse 

Inkluderar ett kanalvillkor för regeln som du lägger till. 
 Tillgängliga kanaler är alla kanaler i ditt NVR-system. 
 Villkoren för tillgängliga kanaler varierar beroende på kamerans 

funktion, inklusive men inte begränsat till: Videoavbrott, Å terfå 
video, Rörelse På/Av och E-Fence-linje 1 till 5. Välj ett kanalvillkor 
för att inkludera det. 

Digital I/O-enhet 

Inkluderar ett villkor för DIO-enheten i regeln som du lägger till. 
 Tillgängliga DIO-enheter är alla DIO-enheter i ditt NVR-system. 
 Tillgängliga villkor för DIO-enheten är: Anslutning tillbaka och 

Anslutningen bröts. Välj ett tillstånd för att inkludera det. 

Digital ingång 

Inkluderar ett DI-villkor för regeln som du lägger till. 
 Klicka på Markera här om du vill skapa en ny DI/O-enhet för att 

lägga till en DI-punkt att konfigurera. Tillgänglig DI-punkt att lägga till 
beror på hur många DIO-enheter det finns i ditt NVR-system. 

 Efter att du har klickat på Markera här om du vill skapa en ny DI/O-
enhet, välj DIO-enhetens namn från listrutan Enhetsnamn. Välj DI-
punktens namn från listrutan Punkt-namn. Välj sedan DI-villkor att 
inkludera från listrutan Alarmstatus. Tillgängliga alternativ är Aktiv 
och Inaktiv.  

 

 

Villkoren som väljs kommer att visas i rutan Villkor för en regels sammanfattning 
enligt beskrivningen i 8.5.4.1 Visa sammanfattning av regel. 

Guiden fortsätter sedan till det tredje steget för att lägga till en regel. 

 Definiera åtgärd(er) att vidta när villkoren för att skapa en händelse uppfylls.  
 

 
 

Några typer av åtgärder finns tillgängliga – 

 

Det tredje steget 
för att lägga till en 
alarmregel. 
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Inställning Beskrivning 

Regelåtgärder 
Har endast en Använd som alarm-inställning, som måste väljas för att 
aktivera NVR:n att vidta åtgärd(er) enligt följande beskrivning. 

Å tgärd Definierar åtgärd(er) för en enhet att ta vid en händelse. 

Meddelande 

Definierar aviseringen för NVR-systemet att skicka för att varna dig för 
en händelse i systemet. Tillgängliga aviseringar är: 

Meddelande Beskrivning 

Alarm-popup 

Aktiverar NVR:n att öppna ett mönster på skärmen 
med relevant video för att varna dig för händelsen. 
 Klicka på ellips-knappen (...) för att definiera 

mönstret.  
 När aktiverad är inte inställningen Popup-dialog 

längre tillgänglig.   
 Se Aktivera popup-mönster för mer information. 
 Inställningen Använd som alarm måste väljas 

för att fortsätta till nästa steg. 

E-postalarm 

Aktiverar NVR:n att skicka ett e-postmeddelande för 
att varna mottagare för händelsen. 
 Klicka på ellips-knappen (...) för att definiera e-

postmeddelandet och utgående e-postservern. 
 Se Aktivera e-postavisering för mer information. 
 Inställningen Använd som alarm måste väljas 

för att fortsätta till nästa steg. 

Popup-dialog 

Aktiverar NVR:n att öppna en dialogruta på skärmen 
för att varna dig för händelsen. 
 När aktiverad är inte inställningen Popup-alarm 

längre tillgänglig. 
 Se Aktivera popup-dialog för mer information. 
 Inställningen Använd som alarm måste väljas 

för att fortsätta till nästa steg. 

Skicka TCP-
meddelande 

Aktiverar NVR:n att skicka ett meddelande via 
TCP/IP för att varna dig för händelsen. 
 Klicka på ellips-knappen (...) för att definiera 

meddelandet och TCP/IP-adress och port. 
 Se Aktivera TCP-meddelande för mer 

information. 
 Inställningen Använd som alarm måste väljas 

för att fortsätta till nästa steg. 
 

Digital utgång Definierar om en ny DIO-enhet ska skapas när en händelse skapas. 

 

 Klicka på Next för att fortsätta. 

Guiden fortsätter sedan till sista steget för att lägga till en ny regel genom att visa 

en sammanfattning för regeln som ska läggas till. 

 

Det fjärde steget 
för att lägga till 
en alarmregel. 
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 Klicka på Avsluta för att slutföra och avsluta guiden. En regel har lagts till i ditt 

NVR-system. 
 

 

För att redigera eller ta bort en regel, högerklicka på en regel för att öppna en snabbmeny. Klicka 
sedan på Ä ndra regel eller Ta bort regel för att fortsätta. 
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Aktivera maskinvaruövervakning 

  

Att aktivera maskinvaruövervakning innebär att inkludera några maskinvarutillstånd i en 

regel så att händelsen kan, när villkoren är uppfyllda, utlösa ett alarm för att påkalla din 

uppmärksamhet. 

Tillgängliga maskinvarutillstånd att inkludera är hårddisktemperatur och fläkthastighet. 

Följ guiden nedan för att använda maskinvaruövervakning: 

 Starta Regelguiden och fortsätt till det andra steget enligt beskrivningen i steg 5 

på sidan 268. Leta upp inställningsgruppen Maskinvaruinfo 

 

 Välj Temperatur, ange temperaturerna i fältet Nedre gräns och Ö vre gräns om 

du vill att dessa temperaturer ska vara villkoren. 

 

 Välj Fläktar, ange fläkthastigheterna i fältet Nedre gräns och Ö vre gräns om du 

vill att dessa hastigheter ska vara villkoren. (Se ovanstående illustration.) 

Det andra 
steget för att 
lägga till en 
alarmregel. 

Gruppen 
Maskinvaruinfo 
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Aktivera popup-mönster 

  

För att aktivera NVR:n att öppna ett mönster på skärmen med relevant video för att 

varna dig vid ett alarm: 

 Starta Regelguiden och fortsätt till det tredje steget enligt beskrivningen i steg 6 

på sidan 269. Leta upp inställningsgruppen Meddelande, välj Alarm-popup och 

klicka på ellips-knappen (...). 
 

 

Inställningen Alarm-popup är inte tillgänglig när Popup-dialog har valts. 

 

Fönstret Ä ndra alarm-popup öppnas. 

 

 Klicka på önskad mönsterlayout från Val av layout-panelen. Klicka sedan på 

önskad mönsterhastighet att tillämpa. 
  

Tredje steget 
i guiden 

1 

3 

3 
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 Från kameraträdet i den vänstra panelen, dra och släpp relevanta kanalen(er) till 

visningsfönster i högra panelen. Och/eller tilldela en relevant karta med ett 

tillgängligt visningsfönster. Klicka på Live-knappen i visningsfönstret för att visa 

livevideo. Klicka på Uppspelning-knappen i visningsfönstret för att hämta 

relevant video. 
 

 Upprepa föregående steg tills mönstret uppfyller dina behov. 
 

 Klicka på OK för att slutföra och avsluta inställningen. 
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Aktivera e-postavisering 

  

För att aktivera NVR:n att skicka ett e-postmeddelande för att varna mottagare vid ett 

alarm. 

 Starta Regelguiden och fortsätt till det tredje steget enligt beskrivningen i steg 6 

på sidan 269. Leta upp inställningsgruppen Meddelande, välj E-postalarm och 

klicka på ellips-knappen (...). 

 
 

Fönstret E-postinställningar öppnas. 

 

 

Inställningarna i fönstret E-postinställningar är: 

Tredje steget 
i guiden 

1 
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Ruta 
Inställning/ 
lagringsplats 

Beskrivning 

E-
postinstä
llning 

Inställningar... 
knapp 

Ö ppnar fönstret SMTP-inställningar för att definiera 
utgående e-postserver. 

 

Lägg till... knapp 

Ö ppnar fönstret Lägg till utskickslista för att definiera 
utskickslistan. 

 
 Dubbelklicka på ett användarkonto för att lägga till 

användare i utskickslistan. En användare som har lagts 
till visas i rutan Användarlista. 

 Dubbelklicka på ett gruppkonto för att lägga till en grupp 
av användare i utskickslistan. En grupp som har lagts till 
visas i rutan Grupplista. 

Skicka till-ruta 

Skickar till mottagarna i utskickslistan. Tillgängliga rutor är: 
- Användarlista-

rutan: 
Skickar till användare i utskickslistan. 

- Grupplista- 
rutan: 

Skickar till grupp(er) av användare i 
utskickslistan. 

 

Ä mne 
och 
innehåll 

Ä mne-fält 
Definierar e-postmeddelandets ämne. 
 Högst 256 tecken är tillåtna. 

Innehåll-fält 
Definierar e-postmeddelandets innehåll. 
 Klicka på en variabelknapp till höger om fältet Innehåll 

för att snabbt öppna information om händelsen. 

Enhetsnamn-
knapp 

Anger snabbt namnet för den relevanta enheten i fältet 
Innehåll. 

Regelnamn-
knapp 

Anger snabbt namnet för den relevanta regeln i fältet 
Innehåll. 
 Regelnamnet kan definieras av användare i första 

steget av regelguiden enligt beskrivningen i steg 4 på 
sidan 267. 

Beskrivning-
knapp 

Anger snabbt den korta beskrivningen för den relevanta 
regeln i fältet Innehåll. 
 Den korta beskrivningen kan definieras av användare i 

första steget av regelguiden enligt beskrivningen i steg 
4 på sidan 267. 
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Prioritet-knapp 

Anger snabbt prioriteten för den relevanta regeln i fältet 
Innehåll. 
 Prioriteten kan definieras av användare i första steget 

av regelguiden enligt beskrivningen i steg 4 på sidan 
267. 

INST-knapp 

Anger snabbt instruktionerna för den relevanta regeln i 
fältet Innehåll. 
 Instruktionerna kan definieras av användare i första 

steget av regelguiden enligt beskrivningen i steg 4 på 
sidan 267. 

Datum-knapp Anger snabbt datumet för händelsen i fältet Innehåll. 

Tid-knapp Anger snabbt tiden för händelsen i fältet Innehåll. 

Alarmalte
rnativ 

E-
postinställningar
-grupp 

Definierar egenskaper för e-postmeddelanden. Tillgängliga 
inställningar är: 

- Använd 
standardinst
ällningar 

Aktiverar NVR:n för att tillämpa 
systemets standard e-postinställningar 
enligt beskrivningen i 8.1.1.6 E-
postinställningar. 

- Använd 
individuella 
inställningar 

Aktiverar NVR:n för att tillämpa vissa 
alternativa e-postinställningar istället för 
systemets standardinställningar enligt 
beskrivningen i 8.1.1.6 E-
postinställningar. 
Tillgängliga inställningar är: 

Inställning Beskrivning Standard 

Max. antal 
e-
postalarm 
per dag 

Definierar max. 
antal e-
postalarm per 
dag. 

0 
(Ingen 
gräns) 

Alarmavise
ring, 
intervall 

Definierar 
minsta tid 
mellan varje e-
postalarm. 

3 min. 

 

 

Bifoga bild-grupp 

Aktiverar NVR:n att inkludera relevanta skärmbilder i e-
postmeddelandet. Tillgängliga inställningar är: 

Inställning Beskrivning Standard 

Kanal 

Definierar en relevant 
kamerakanal att ta 
skärmbilder från. 
 Tillgängliga alternativ är 

alla kamerakanaler i 
NVR-systemet. 

Den översta 
kanalen i 
kameraträdet
. 

Utdatafiltyp 

Definierar upplösningar för 
att mata ut en skärmbild och 
definierar hur många 
skärmbilder som ska tas. 

720x480 
1 bild 

Inkludera en 
bild före 
alarmet 

Aktiverar NVR:n att 
inkludera en skärmbild direkt 
före alarmet utlösts.  
 I listrutan, definiera hur 

lång tid före ett alarm 
som skärmbilden ska tas. 

5 sek. 

Tid mellan 
bilderna 

Definierar tiden mellan varje 
skärmbild som tas om du 
har ställt in att ta flera 
skärmbilder i inställningen 
Utdatafiltyp. 

1 sek. 

Bädda in 
bilder i e-
post 

Aktiverar NVR:n att placera 
relevanta skärmbilder i e-
postmeddelandet istället för 
som bifogad fil. 

Markerad 
(Aktiverad) 

 

 Definiera utgående e-postserver, mottagare, e-postinnehåll och övrigt genom att 

hänvisa till ovanstående tabell. 

 Klicka på OK för att slutföra och avsluta inställningen. 
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Aktivera popup-dialog 

 
 

För att aktivera NVR:n att öppna en dialogruta på skärmen för att varna dig för 

händelsen: 

 Starta Regelguiden och fortsätt till det tredje steget enligt beskrivningen i steg 6 

på sidan 269. Leta upp inställningsgruppen Meddelanden, välj Popup-dialog. 
 

 

Inställningen Popup-dialog är inte tillgänglig när Alarm-popup har valts. 

 

 Ange ett namn för dialogrutan i fältet Titel. 

 Definiera problemets omfattning för en händelse i inställningen 

Allvarlighetsgrad. 

 Ange meddelandet för dialogrutan i fältet Meddelanden. 

Tredje steget 
i guiden 

1 
2 

3 
4 
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Aktivera TCP-meddelande 

 
 

För att aktivera NVR:n att skicka ett meddelande via TCP/IP för att varna dig för 

händelsen: 

 Starta Regelguiden och fortsätt till det tredje steget enligt beskrivningen i steg 6 

på sidan 269. Leta upp inställningsgruppen Meddelanden, välj Skicka TCP-

meddelande och klicka på ellips-knappen (...). 

 
 

Ett fönster för TCP-meddelande öppnas. 

 

 Ange IP-adress för att ta emot meddelanden i inställningen IP-adress. 

 Ange portnummer för att ta emot meddelanden i inställningen Port. 

 Ange innehållet för meddelandet som ska skickas i fältet Innehåll. Klicka på en 

variabelknapp till höger om fältet Innehåll för att snabbt öppna information om 

händelsen.  

 Klicka på OK för att slutföra och avsluta inställningen 
 

Tredje steget 
i guiden 
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8.5.4.4 Aktivera/inaktivera en regel 

 

För att inaktivera en befintlig regel: 

 

 Starta och logga in på programvaran enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga in 

och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. I 

Konfigurationsläget, klicka på fliken System  i Trädpanelen. 

Fliken System öppnas sedan i Trädpanelen. 

 Klicka på noden Regler för att  visa alla nuvarande regler överlappande. I 

befintliga regler, klicka på en regel för att inaktivera den. 

Regeln som inaktiveras markeras sedan. 

 Klicka på den grafiska pennknappen  i den nedre delen av Trädpanelen. 

En Regelguide öppnas som visar det allra första steget för att redigera en regel. 

 

 Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera. Klicka sedan på Nästa för att 

slutföra guiden. 
 

Markera eller 
avmarkera. 

 

1 

2 

3 
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8.5.4.5 Redigera en regel 

 

För att redigera en befintlig regel: 

 

 Starta och logga in på programvaran enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga in 

och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. I 

Konfigurationsläget, klicka på fliken System  i Trädpanelen. 

Fliken System öppnas sedan i Trädpanelen. 

 Klicka på noden Regler för att  visa alla nuvarande regler överlappande. I 

befintliga regler, klicka på en regel för att redigera den. 

Regeln som ska redigeras markeras. 

 Klicka på den grafiska pennknappen  i den nedre delen av Trädpanelen. 

En Regelguide öppnas som visar det allra första steget för att redigera en regel. 

 

 Följ steg 4 till 7 enligt beskrivningen i 8.5.4.3 Lägg till en regel för att slutföra 

redigeringen. 

Första steget 
i guiden 

1 

2 

3 
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8.5.4.6 Ta bort en regel 

 

För att ta bort en befintlig regel: 

 

 Starta och logga in på programvaran enligt beskrivningen i 5.1 Starta och logga in 

och öppna Konfigurationsläget enligt beskrivningen i 5.2.1 Fyra lägen. I 

Konfigurationsläget, klicka på fliken System  i Trädpanelen. 

Fliken System öppnas sedan i Trädpanelen. 

 Klicka på noden Regler för att  visa alla nuvarande regler överlappande. I 

befintliga regler, klicka på en regel för att ta bort den. 

Regeln som ska tas bort markeras. 

 Klicka sedan på minus-tecknet (-)  i den nedre delen av Trädpanelen. 

Dialogrutan – "Radera {Namn för alarmregel}?" öppnas och ber dig bekräfta 

raderingen. 

 Klicka på knappen Ja. 

Regeln som ska tas bort har raderats. 

 
  

1 

2 

3 
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8.5.5 Schema 

 

Schemainställningen hjälper användaren att ställa in scheman för åtgärder som t.ex. 

inspelning eller alarmutlösning. 

Schemainställningen omfattar ursprungligen två schemamallar - 24×7 och Avaktivera. 

Schemamallar kan inte tas bort eller ändras. 

8.5.5.1 Lägga till ett schema 

8.5.5.2 Ä ndra ett schema 

8.5.5.3 Ta bort ett schema 

 

Fig. 136 Introduktion för schemakonfiguration 
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8.5.5.1 Lägga till ett schema 

 

För att lägga till ett nytt schema i systemen: 

  

Fig. 137 Lägga till ett nytt schema i systemet 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken System.  

2. Klicka på Schema. 

3. Klicka på plus-tecknet (+) för att öppna konfigurationssidan.  

4. Ange schemanamnet. Schemanamnet kan inte vara tomt, och den totala längden 

på namnet måste vara kortare än 40 tecken. 

 

5. Bestäm schematyp. Det finns två alternativ: En gång eller Å terkommande. Om En 

gång väljs, ställ in start- och sluttid. 
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6. Om Å terkommande väljs, klicka på cellerna i tidtabellen. Varje cell är en 

tidslucka. Den markerade cellen blir grön.  

7. Klicka på OK för att fortsätta. 

8. Det nya schemat har lagts till i schemalistan. 

 

 

Högerklicka på schemanoden för att öppna snabbmenyn. Snabbmenyn inkluderar tre olika alternativ: 
Lägga till schema, ändra schema (förutom schemamallarna) och ta bort schema (förutom 
schemamallarna.) Se följande figur: 
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8.5.5.2 Ä ndra ett schema 

 

För att ändra ett schema: 

  

Fig. 138 Ä ndra ett schema 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken System.  

2. Klicka på schemat som ska ändras. 
 

 

Systemets inbyggda schema kan inte ändras. 

 

3. Klicka på grafiska pennknappen för att öppna Konfigurationssidan. 

4. Ä ndra önskade inställningsvärden. 

 

5. Klicka på OK för att slutföra och avsluta konfigurationen. 
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8.5.5.3 Ta bort ett schema 

 

För att ta bort ett anpassat schema, se följande steg: 

  

Fig. 139 Ta bort ett anpassat schema från systemet 

1. I Konfigurationsläget, klicka på fliken System.  

2. Klicka på schemat som ska tas bort. 

3. Klicka på minus-tecknet (-). 

4. Meddelandet - "Radera {Schemanamn}?" visas. Klicka på Ja för att fortsätta. 

 

5. Det valda schemat har tagits bort från schemalistan. 

 

 

Systemets inbyggda schema kan inte tas bort. 
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9 Klientprogram 
 

Fyra klienter finns tillgängliga för produkten: Detta avsnitt lär dig hur man använder 

dessa klienter: 

I detta kapitel: 

9.1 Programvara för klient 

9.2 Webbklient  

9.3 iPad- och iPhone-klient 

9.4 Android-klient 
 

9.1 Programvara för klient 
 

 

Fig. 140 Vectis iX RAS – programvara för klient 

Vectis iX RAS är en förenklad Vectis iX NVR som kan installeras och köras på en 

vanlig dator. Till skillnad från Vectis iX NVR har Vectis iX RAS endast två lägen. 

Ett av dem är Visningsläget för visning och streaming av video från 

kamerakanaler. Det andra är Alarmläget för att hämta alarmdata. 
 

I detta avsnitt: 

9.1.1 Installera  

9.1.2 Använd 
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9.1.1 Installera 

 

För att installera programvaran för klienten Vectis iX RAS: 

 Från produkt-CD:n, leta upp installationsprogrammet. Dubbelklicka på 

installationsprogrammet. 

 

Fig. 141 Installera NVS-klient 

 Installationsguiden startar. Klicka på Nästa. 

 

 Ett meddelande innehållande licensavtalet öppnas. Välj Jag accepterar villkoren 

i licensavtalet och klicka på Nästa. 

 

 

 



Klientprogram 

©  Vanderbilt 2016 290 

 
 

 Installationsguiden visar minimikrav för maskinvaran. Kontrollera att datorn 

uppfyller alla maskinvarukrav och klicka på Nästa för att fortsätta. 

 

 För att köra programvaran korrekt krävs, förutom Windows® -komponenten, 

även Meddelandeköer. För att installera Meddelandeköer, se Bilaga V 

Installera Message Queuing för mer information.  
 

 

Viktigt 
Installationsprogrammet för Meddelandeköer är inkluderat på installationsskivan för 
Windows® . Utan installation avMeddelandeköer kanske systemet inte kan körs 
normalt. 

 

 Välj enhet att installera programvaran på och klicka på Installera. Guiden skapar 

automatiskt en Vanderbilt-mapp på den valda enheten. 
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 Programvaran kräver DirectX runtime, Windows Installer 3.1 Virtual C++ (VC100) 

och .NET Framework. Guiden installerar automatiskt komponenten om den inte är 

installerad. 

 

 

 Klicka på Starta om och klicka på Avsluta för att stänga guiden. Systemet 

kommer att starta om automatiskt. 
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9.1.2 Använd 

 

 

 

Fig. 142 Vectis iX RAS – programvara för klient 

Vectis iX RAS har endast två lägen: Det ena är Visningsläget och det andra är 

Alarmläget. Se kapitel 6 Använda visningsläget för Visningsläget och avsnitt 7.1 

Använda alarmläget för Alarmläget. 
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9.2 Webbklient 
 

Produkten har en webbaserad klient. Detta avsnitt visar dig hur man installerar och 

använder denna webbklient. 

Webbklienten har följande funktioner.  
 

- Mönstren 1 x 1, 2 x 2 och 3 x 3 för att streama livevideo eller spela upp inspelad 

video. Upp till 9 kamerakanaler stöds. 

- Webbaserad PTZ, inklusive förinställda punkter och PTZ-/streaming-lås. 

- Visar statusen för varje kamerakanal i Trädpanelen på samma sätt som Vectis iX 

NVR/NVS gör. 

- Videouppspelning stöder endast normal hastighet. 

 

Fig. 143 Vectis iX webbklient 

I detta avsnitt: 

9.2.1 Installera webbvisningsfönster 

9.2.2 Första start och användargränssnitt 

9.2.3 Visa livevideo 

9.2.4 Visa inspelad video (sök video) 

9.2.5 Använda PTZ 
 

 

Viktigt 
Kör inte webbklienten i NVR:n eftersom den saknar extra lagringsutrymme för 
webbvisningsprogram. 
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9.2.1 Installera webbvisningsfönster 

 

Det krävs två verktyg för att köra webbklienten. Det ena är Windows Internet Explorer 

(version 9.0 och högre) och det andra är webbvisningsprogrammet. Följ guiden nedan 

för att installera webbvisningsprogrammet för Windows Internet Explorer: 
 

 

Viktigt 
Kör webbklienten på din dator. Kör den INTE på NVR:n eftersom den saknar 
extra lagringsutrymme för webbvisningsprogram. 

 

 Kör Windows Internet Explorer version 9.0 eller högre på datorn. (GÖ R INTE 

detta på NVR:n.) 

Windows Internet Explorer startas. 

 Ange IP-adressen för NVR:n i adressfältet. Tryck sedan på [Enter]-tangenten. 

En webbsida öppnas och visar formuläret Inloggning. 

 

 Klicka på hämtningsknappen för webbvisningsprogrammet  för att 

hämta webbvisningsprogrammet. När hämtningen är klar, kör det hämtade 

programmet. 

En installationsguide öppnas. 

 Klicka på Next för att fortsätta. 

 
 

Guiden visar sedan Licensavtalet. 
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 Välj Jag accepterar villkoren i licensavtalet. Klicka sedan på knappen Nästa 

för att fortsätta. 

 
 

Guiden visar sedan Välj installationsplats. 
 

 Klicka på knappen Bläddra... för att bläddra till platsen du vill installera 

programvaran på. Klicka sedan på knappen Installera för att fortsätta. 

 
 

Installationen startas sedan.  
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När installationen är klar uppmanar guiden dig att starta om datorn. 

 

 

 Välj Starta om nu. Klicka sedan på knappen Avsluta. 
 

Datorn startas sedan automatiskt om för att tillämpa ändringen. 
 

 Gå vidare till att starta webbklienten för första gången enligt beskrivningen i 9.2.2 

Första start och användargränssnitt. 
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9.2.2 Första start och användargränssnitt 

 

När webbvisningsprogrammet har installerats enligt beskrivningen i 9.2.1 Installera 

webbvisningsfönster, starta webbklienten för första gången enligt instruktionerna 

nedan: 

 Starta Windows Internet Explorer (9.0 eller högre) igen på datorn. Ange IP-

adressen för NVR:n i adressfältet. Tryck sedan på [Enter]-tangenten. 

Webbsidan med fältet Inloggning öppnas igen. 

 

 Ange admin både i fältet Användarnamn och Lösenord. (Skiftlägeskänsligt.) 

Klicka sedan på Sign in. 

Då är du inloggad på webbklienten, som visar ett 1x1-mönster med ett 

visningsfönster som streamar livevideo. 

 

Webbklienten har ett användargränssnitt som baseras på dessa lagringsplatser: 

 
Fig. 144 Webbklient användargränssnitt 
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No. Lagringsplats Beskrivning 

1 Trädpanel 
Visar ett träd för nätverksanslutna kameror. 
 Varje kameraikon är även en statusikon. Se 5.2.3.1 Kameraträd - 

Statusikoner för betydelsen av varje statusikon. 

2 Mönsterpanel 

Visar tillgängliga mönster: 1x1-
 

, 2x2-  och 1+5-mönster
 .

 

 1x1-mönstret 
 
är standard.

 

 När ett mönster tillämpas markeras knappen. t.ex. 
  

 

3 Visningsfönstret 
Streamar livevideo eller spelar upp inspelad video från en nätverksansluten 
kamera. 
 "Visningsfönstret" är NVR:ns grundläggade utmatningsenheten för video. 

4 Videokontroller Manipulerar inspelad videouppspelning i ett visningsfönster 

5 

Mönsterhastighet-
knappar 

 

Optimerar videokvaliteten för ett mönster med flera visningsfönster med 
oregelbunden och långsam video på grund av otillräcklig bandbredd mellan 
NVR:n och kamerorna som orsakas av tung trafik (för mycket 
dataöverföring). 
 Tre mönsterhastigheter finns tillgängliga: 

Knappar Mönsterhastighet Beskrivning Anmärkning 

 
Låg hastighet 

Får alla visningsfönster att 
streama video i låg 
hastighet, inklusive valt 
visningsfönster. 
 När vald blir knappen 

markerad.  

N/A 

 
Medelhastighet 

Endast valt visningsfönster 
streamar video i full 
hastighet medan de andra 
streamas i låg hastighet. 
 När vald blir knappen 

markerad.  

N/A 

 
Hög kvalitet 

Får alla visningsfönster att 
streama video i full hastighet, 
inklusive valt visningsfönster. 
 När vald blir knappen 

markerad.  

Standard 

 

6 
VCP-knapp 

 

Aktiverar/inaktiverar Videokontroller. 

 När Videokokontrollerna är aktiverade markeras knappen.  
 Se 9.2.4 Visa inspelad video (sök video) för hur man använder 

Videokontrollerna. 

7 
Logga ut-knapp  

 
Loggar ut från webbklienten. 
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9.2.3 Visa livevideo 

 

Följ guiden nedan för att visa livevideo från en nätverksansluten kamera (t.ex. en kanal) 

via webbklienten. 

 Starta och logga in på webbklienten enligt beskrivningen i 9.2.2 Första start och 

användargränssnitt. 

Webbklienten startas. 

 

 

 I Mönsterpanelen  ovanför visningsområdet, klicka på önskat 

mönster som ska tillämpas. 
 

Det valda mönstret blir snabbt tillämpat till visningsområdet. 
 
 
 

 
  

Det valda 
mönstret 
tillämpas snabbt. 
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 I kameraträdet i Trädpanelen, dra och släpp ikonen för kanalen på ett tillgängligt 

visningsfönster i mönstret. 

 
 

Visningsfönstret som ikonen släpps på börjar streama livevideon från kanalen. 

 
 

 

 

 Klilcka på en av mönstrets hastighetsknappar ,  eller . 

Tillgängliga mönsterhastigheter är: 

Knappar Mönsterhastighet Beskrivning Anmärkning 

 
Låg hastighet 

Får alla visningsfönster att streama video i 
låg hastighet, inklusive valt 
visningsfönster. 

 När vald blir knappen markerad.  

N/A 

 
Medelhastighet 

Endast valt visningsfönster streamar video 
i full hastighet medan de andra streamas i 
låg hastighet. 

 När vald blir knappen markerad.  

N/A 

 
Hög kvalitet 

Får alla visningsfönster att streama video i 
full hastighet, inklusive valt 
visningsfönster. 

 När vald blir knappen markerad.  

Standard 

 

 

Dra och släpp ikonen 
för relevant kanal på 
ett tillgängligt 
visningsfönster. 

Dra ikonen  
för en kanal 

Visningsfönstret 
börjar streama 
livevideon från 
kanalen. 
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9.2.4 Visa inspelad video (sök video) 

 

För att visa inspelad video, som förlitar sig på Videokontrollerna, som hittas längst ner 

på ett visningsfönster för att pausa video, söka video eller återställa visningsfönstret för 

livevideo. Följ guiden nedan för att visa inspelad video. 

 
 
 
 
 

 Starta och logga in på webbklienten enligt beskrivningen i 9.2.2 Första start och 

användargränssnitt. 
 

Webbklienten startas. 
 

 Klicka på VCP-knappen  ovanför visningsområdet. 
 

Knappen markeras  och Videokontrollerna aktiveras. 

 

 

Videokontroller 

Videokontroller
na aktiveras 
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Funktionen Videokontroller har följande lagringsplatser: 

 

  

 

 

Lagringsplats Grafik Beskrivning 

Tidslinje 
Se 
ovanstående 
illustration 

Ä r en mätare som visar förfluten tid för en livevideo eller kontinuerlig 
tidsintervall för en inspelad video.  
 Tidslinjen har en gul indikator som kallas Tidsreglage för att ta en 

video till en specifik tid. 
 På Tidslinjen är tidsintervallen för inspelad video markerad i 

azurblått ; annars i midnattsblått.  

Spola bakåt 
knapp  

Spolar bakåt (spelar upp bakåt) den inspelade videon. 

Pausa 
knapp  

Stoppar videon temporärt. 

 Klicka på Live-knappen  för att gå tillbaka till live-streamar. 

Gå till 
knapp  

Ö ppnar dialogrutan Gå till... för att hoppa i videon till ett specifikt 
datum och tid. 
 I dialogrutan Gå till…, utför följande åtgärder för att definiera ett 

exakt datum och tid som videon ska gå tillbaka till. 

 
 
 
 
 

1. I kalendern, klicka på det datum som du vill ta videon tillbaka till. 

2. I den digitala klockans rotationsruta, ange den tid som du vill ta 
videon tillbaka till. 

3. Välj Inspelningstimme för att markera kalenderdag(ar) med 
inspelad video. Välj Antal alarm för att markera kalenderdag(ar) 
med alarm. En kalenderdag är markerad efter följande regler: 

Inspelningstimme: Det finns tre nivåer: För 1 till 8 timmars 
inspelningsdata markeras kalenderdagen med 

ljus cyanfärg ( ). För 8 till 16 timmars 
inspelningsdata markeras kalenderdagen med 

cyanfärg ( ). För 16 till 24 timmars 
inspelningsdata markeras kalenderdagen med 

turkos färg ( ). 
Antal alarm: 

Stark orangefärg  markerar kalenderdagen 

med flest alarm. Ljus orangefärg  markerar 
en kalenderdag med måttligt antal alarm medan 

den mycket ljusa orangefärgen  markerar en 
kalenderdag med ett minimalt antal alarm. 
* Ekvationen är "(maximalt antal alarm per dag inom en 

månad - minsta antal alarm datum per dag inom en 
månad)/3 = högsta alarmvärde". Till exempel högsta 
antal alarm 300 - lägsta antal alarm 30/3 = 90. Om den 
beräknade siffran sedan är mindre än 30, kommer färgen 
vara mycket ljus orange. Om den beräknade siffran är 
lägre än 60 men högre än 30 kommer färgen vara ljust 
orange och om den beräknade siffran är lägre än 90 men 
högre än 60 kommer visningsfärgen vara starkt orange. 
Så, om datumet har 270 alarm (270-30 = 80) är visad 
färg starkt orange. 

 

 

Live-knapp 
 

Å terställer videon till live-streamar. 

PTZ-knapp 
 

Ö ppnar en meny för att köra PTZ-funktioner. 
 Endast tillgänglig för PTZ-kameror. 

Tidslinje 

Tidsreglage 

funktionsknappar funktionsknapp Webbvisningsfönstrets videokontroller 

 Använd denna 

rotationsruta för att 
definiera tid att gå 
tillbaka till. 

 Använd 

denna kalender 
för att definiera 
datum att gå 
tillbaka till. 

 Använd dessa 

inställningar för att filtrera 
tillgängliga kalenderdagar. 
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 I Tidslinjen, flytta Tidsreglaget fritt till en punkt som representerar ögonblicket 

som videon ska gå tillbaka till. Om nödvändigt, klicka på knappen Gå till för  

att välja ett specifikt datum och tid som videon ska gå tillbaka till. 
 

 

Viktigt 
På Tidslinjen är tidsintervallen för inspelad video markerad i azurblått ; annars i 

midnattsblått.  

 

Se även 6.27.1 Aktivera och Användargränssnitt för hur man aktiverar Videokontrollerna. 

 
 
  



Klientprogram 

©  Vanderbilt 2016 304 

 
 

9.2.5 Använda PTZ 

 

Webbklienten stöder PTZ. Följ guiden nedan för att använda PTZ i ett 

webbvisningsfönster. 

 

 

Fig. 145 Köra PTZ i en webbklient 

 Starta och logga in på webbklienten enligt beskrivningen i 9.2.2 Första start och 

användargränssnitt. 

Webbklienten startas. 

 Klicka på knappen  ovanför visningsområdet. 

Knappen markeras  och Videokontrollerna aktiveras. När 

Videokontrollerna är aktiverade så aktiverar visningsfönstret automatiskt PTZ-

stöd. 

 

 

  
Med Videokontroller 
aktiverade är även 
PTZ-stöd aktiverat. 
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 Om du vill köra PTZ, flytta musen över visningsfönstret för att aktivera den gula 

pilen på skärmen. Använd sedan den gula pilen för att styra kameraobjektivet 

enligt beskrivningarna i 6.11.1 Kör panorering, lutning och zoom.  

 
 

 Utför följande åtgärd(er): 

o Om du vill flytta kameraobjektivet till en förinställd punkt, klicka på knappen 

PTZ  i Videokontrollerna för att öppna en snabbmeny. Klicka sedan 

på en förinställd punkt i snabbmenyn. Se sedan 6.11.2 Flytta till förvald 

punkt för uppföljningar. 
 

 
För att spara en förinställd punkt, se 6.11.3 Spara en förinställd punkt 

o Om du vill flytta kameraobjektivet till punkten Hem, klicka på knappen PTZ 

 i Videokontrollerna för att öppna en snabbmeny. Klicka sedan på Till 

startsidan. Se sedan 6.11.4 Gå till start för uppföljningar. 

o Om du vill inaktivera en vanlig användare (i motsats till 

systemadministratör) från PTZ, klicka på knappen PTZ  i 

Videokontrollerna för att öppna en snabbmeny. Klicka sedan på Lås 

PTZ. Se sedan 6.12 Lås PTZ och Lås PTZ och streaming för uppföljningar. 

o Om du vill inaktivera en vanlig användare (i motsats till 

systemadministratör) från att visa video från en PTZ-kamera, klicka på 

knappen PTZ  i Videokontrollerna för att öppna en snabbmeny. Klicka 

sedan på PTZ-lås och streaming. Se sedan 6.12 Lås PTZ och Lås PTZ 

och streaming för uppföljningar.  

 
Klicka på knappen PTZ för att öppna en snabbmeny. 

Använd den gula 
pilen på skärmen 
för att styra 
kameraobjektivet. 
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9.3 iPad- och iPhone-klient 
 

Detta avsnitt visar dig hur man installerar och använder NVR:ns iPad-/iPhone-klient. 

I detta avsnitt: 

9.3.1 Installera 

9.3.2 Använd 
 

9.3.1 Installera 

 

iPad- och iPhone-klienten, som heter Vectis iX Remote Access, är ett program för att 

visa video från en IP-kamera på iPad eller iPhone. Hämta installationsprogrammet 

innan du använder klienten. Det finns två källor för hämtning. Från iTunes eller App 

Store på iPad eller iPhone. 

 

9.3.1.1 Hämta från iTunes 

 

 

Fig. 146 Hämta från iTunes 

1. Sök efter Vectis iX Remote Access. 

2. Klicka på Gratis för att börja hämtningen. 

3. Efter att appen har hämtats, synkronisera appen med din iPad eller iPhone. 
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9.3.1.2 Hämta från App Store 

 

1. Hämta Vectis iX Remote Access från App Store. 

 

9.3.1.3 Initial konfiguration 

 

Klienten behöver en initial konfiguration efter att den hämtats. För att köra en initial 

konfiguration: 

 

Fig. 147 Initial konfiguration för Vectis iX Remote Access 

1. Tryck på Bekräfta för att stänga varningsmeddelandet. 

2. Tryck på Redigera för att komma åt inställningssidan. 

 

3. Ange IP-adressen för NVR:n. 

4. Ange 80 i fältet TCP-port. 

5. Tryck på HTTP. 

6. Tryck på Spara för att spara alla inställningar. Tryck på bekräfta för att spara 

inställningarna. 

 

7. Tryck på NVR-lista för att logga in på NVR:n. 

  



Klientprogram 

©  Vanderbilt 2016 308 

 
 

9.3.1.4 Logga in NVR 

 

Avsnittet beskriver hur man loggar in på NVR:n när appen har installerats.  

 

Fig. 148 Logga in på Vectis iX Remote Access 

1. Tryck på HD_NVR. 

 

2. När inloggningssidan visas, ange standardanvändarnamnet admin i fältet 

Användarnamn. 

3. Ange standardlösenordet admin i fältet Lösenord. 

4. Tryck på Logga in. 

5. Skjut växlingsknappen åt sidan för att spara lösenordet för nästa NVR-inloggning. 
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9.3.1.5 Lägg till kanaler 

 

iPad-klienten stöder högst 20 kanaler och iPhone-klienten stöder högst 8 kanaler. För 

att lägga till en kanal i programmet: 

 

Fig. 149 Lägga till kanaler i Vectis iX Remote Access 

1. Välj önskade kanaler. 

2. Tryck på NVR-vy för att öppna läget NVR-vy. 
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9.3.2 Använd 

Klienten kan användas med tre funktioner: Streaming av livevideo, uppspelning av 

inspelad video och PTZ-styrning. Se följande avsnitt för mer information. 

 

9.3.2.1 Streaming av livevideo 

 

 

Fig. 150 Streaming av livevideo i Vectis iX Remote Access 

1. Tryck på knappen Mönster för att välja önskat visningsmönster. 

2. Tryck på knappen Kvalitet för att välja önskad visningskvalitet. 

3. Tryck på knappen Ö gonblicksbild för att ta en ögonblicksbild av skärmen (för 

alla kameror). 

4. Tryck på något av visningsfönstrena i mönsterlayouten och det valda 

visningsfönstret kommer att maximeras till helskärmsläget. Längst ned på sidan 

finns det två knappar för uppspelning och PTZ-styrning. 
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5. Tryck på Tillbaka för att återgå till enhetsläget. 

 

6. Tryck på Uppspelning för att gå till uppspelningsläget. 

7. Tryck på PTZ för att aktivera PTZ-styrning. 

8. Tryck på knappen Ö gonblicksbild för att ta en ögonblicksbild på videon som 

visas. 

9. Använd två fingrar för att digitalt zooma in/ut på en livevideo. 

10. Tryck på visningsfönstret igen för att återgå till NVR-visningsläget. 
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9.3.2.2 Ä ndra mönster 

 

 

Fig. 151 Ä ndra visningsmönster i Vectis iX Remote Access 

1. Tryck på knappen Mönster för att välja önskat visningsmönster. 

2. Tryck på önskat mönster för att tillämpa det. 

 

 

Viktigt 
Alternativen för tillgängliga mönster är olika mellan iPad och iPhone. iPhone har färre 
visningsmönster. 
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9.3.2.3 Konfigurera visningskvalitet 

 

 

Fig. 152 Kvalitetsinställningar för visning 

1. Tryck på knappen Kvalitet för att ställa in videokvalitet för visning. 

2. Ställ in olika visningskvaliteter för 3G- och WiFi-nätverkskällor, från ursprunglig 

upplösning till lägsta visningskvalitet. 

 

 

Viktigt 
Om nätverkets bandbredd är begränsad, ställ in en lägre kvalitet för minskad 
nätverksanvändning när fler än en HD-kamera används samtidigt. 
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9.3.2.4 Konfigurera uppspelning 

 

 

Fig. 153 Videouppspelning i Vectis iX Remote Access 

1. Uppspelningsläget har tre funktioner: Uppspelning framåt, uppspelning bakåt och 

pausa videon. 
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2. Tryck på Tid för att gå till läget Sök tid.  

 

3. Ställ in startdatum och tid. 

4. Ställ in uppspelningstid genom att trycka på en av de fem sifferknapparna. 

5. Tryck på Klar för att avsluta uppspelningsinställningen och avsluta läget Sök tid. 

6. Tryck på Klar för att återgå till helskärmsläget. 
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9.3.2.5 Använda PTZ 

 

För att använda en PTZ-kamera i Vectis iX Remote Access: 

 

Fig. 154 PTZ-styrning i Vectis iX Remote Access 

1. När klienten är i PTZ-läget visas åtta pilar i visningsfönstret som representerar de 

rörliga riktningarna för PTZ-objektivet. Tryck på pilen för en riktning att flytta PTZ-

kamerans objektiv till.  

2. Tryck på + eller – för att zooma in/ut i bilden. 

3. Tryck på Opacitet + eller Opacitet -för att ställa in riktningspilarna så att zooma 

in/ut-knapparna blir mer genomskinliga eller tydliga. 
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4. Tryck på Förinställningar för att visa den förinställda listan.  

 

5. Tryck på önskad förinställning att flytta PTZ-kamerans objektiv till. 

Visningsfönstret visar bilden för den förinställda punkten. 

6. Tryck på Klar för att gå tillbaka till helskärmsläget. 
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9.4 Android-klient 
 

Den senaste uppdateringen för produkten stöder en klientprogramvara för Android-

baserade handenheter. Android-klienten har stöd för inloggning på flera NVR-enheter 

samtidigt, så du kan komma åt flera NVR-enheter samtidigt utan att logga ut från 

klientprogramvaran. Det rekommenderade maximala antalet inloggningar är upp till fem 

NVR-enheter. Det finns även stöd för sparade visningsmönster så att du inte behöver 

välja visning av kamerakanaler varje gång. 
 

I detta avsnitt 

9.4.1 Installera 

9.4.2 Konfigurera 

9.4.3 Använd 

9.4.1 Installera 

 

Android-klienten som heter Vectis iX Remote Access, är ett program för att visa 

videobilder på en Android-baserad surfplatta eller smartphone. Hämta 

installationsprogrammet innan du börjar använda klienten. Hämta den från Google 

Play Butik. 

 

9.4.1.1 Hämta den från Google Play Butik 

 

 

Fig. 155 Hämta Vectis iX Remote Access från Google Play Butik 

1. Sök efter Vectis iX Remote Access. 

2. Tryck på matchingen för att starta hämtningen och installera programvaran. 
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9.4.1.2 Lägga till en NVR-server 

 

Lägg till NVR-server när du kör klienten för första gången. För att lägga till NVR-server: 

 

Fig. 156 Tillgängliga knappar i Vectis iX Remote Access 

a. Tryck på knappen  NVR-inställning för att lägga till en NVR-server. 

b. Tryck på knappen  Visningsläge för att gå direkt till Visningsläget. 

c. Tryck på knappen  Bakåt för att gå tillbaka till föregående sida. 
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1. Tryck på knappen  för att börja lägga till en NVR-server. 

2. Klicka på knappen "+" för att öppna sidan Lägg till NVR. 

 

3. Ange IP-adressen för NVR:n. 

4. Ange 80 i fältet TCP-port. 

5. Tryck på OK för att sluta lägga till i NVR-server. 
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6. Tryck på knappen  för att ändra NVR:ns IP-adress/värdnamn eller 

portnummer, eller tryck på Ta bort server för att ta bort NVR-servern. 

 

 

 

7. Tryck på NVR-fältet för att se en obehörig-ikon. Tryck på obehörig-ikonens fält för 

att öppna användarnamn och lösenord för NVR:n. 
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8. Ange användarnamn för att logga in på NVR:n. Standardanvändarnamnet är 

admin. Och ange lösenord för att logga in på NVR:n. Standardlösenordet är 

admin. Tryck på OK för att logga in. 

 

 

9. Användarnamn och lösenord sparas så att användaren inte behöver ange dem 

varje gång de använder klienten. 

 

 

När NVR:n är inloggad ändras NVR-ikonen till auktoriserad status. NVR-ikonen visar 

inte bara NVR-status utan även hur många kamerakanaler som hör till NVR:n. Tryck på 

NVR-ikonen för att gå till val av kamerakanal. 
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10. Välj önskade kamerakanaler för att visa livevideor. Tryck på knappen  för att 

köra. 

 

 

11. Visningsläget väljer sedan automatiskt ett visningsmönster beroende på hur 

många kanaler som valts. 

 

 

  



Klientprogram 

©  Vanderbilt 2016 324 

 
 

9.4.2 Konfigurera 

 

Klientens Visningsläge har fem inställningsknappar för att ställa in videovisning. Se 

följande avsnitt för mer information. 

 

 

 

 

                   

Fig. 157 Visa livevideo i Vectis iX Remote Access 

 

a. Kamerakanallista: Välj kamerakanaler som ska visas. 

b. Inställningar av kamerakvalitet: Ställ in för bästa visningskvalitet för 3G- och 

WiFi-nätverk. 

c. Visa val av layout: Välj bland layouter från 1x1 till 4x5 och spara layouten som 

visas. 

d. OSD (Skärmmeny): Konfigurera önskad visningsinformation för varje kanal i 

Visningsläget. 

e. Ö gonblicksbild: Ö gonblicksbild från kamerakanaler som visas. 
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9.4.2.1 Välj kamerakanaler 

 

1. Tryck på knappen  för att öppna sidan Kanalllista. 

2. Tryck på fältet NVR för att öppna NVR-listan. Tryck på Spela upp för att gå 

tillbaka till Visningsläget. 

 

Fig. 158 Välja kanaler i visningsläget 

3. Tryck på fältet NVR för att välja en NVR i listan. Tryck på Spela upp för att gå 

tillbaka till Visningsläget. 
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4. Välj en eller flera kamerakanaler från listan och klicka sedan på Spela upp för att 

gå tillbaka till Visningsläget. 

 
 

5. Om 9 kamerakanaler har valts så växlar visningslayouten automatiskt till layouten 

3x3. 
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9.4.2.2 Konfigurera videokvalitet 

 

 

Fig. 159 Inställningar för videokvalitet 

1. Tryck på knappen  för att ställa in videokvaliteten. 

2. När dialogrutan Bildkvalitet öppnas, ställ in visning av optimal videokvalitet för 

3G- och WiFi-nätverk, från ursprunglig upplösning till lägsta visningskvalitet. 

3. Klicka på OK för att slutföra inställningen. 

 

 

Viktigt 
Om nätverkets bandbredd är begränsad, ställ in en lägre kvalitet för minskad 
nätverksanvändning, särskilt när fler än en HD-kamera används samtidigt. 
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9.4.2.3 Konfigurera mönster 

 

Ett "mönster" innebär layouten för ett eller flera visningsfönster på skärmen. 

1. Klicka på knappen . 

2. Välj en layout från listan. 

ELLER 

Dra ner skärmen för att se fältet Anpassad i vyn. 

 

Fig. 160 Välj ett mönster 

 

3. Tryck på "+"-knappen.  Ställ in nuvarande layout som en favorit som du ofta 

återkommer till. 

 

 

4. Ange layoutnamn. 

  

 2 

 3 
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5. Tryck på OK för att spara layouten. 

 

6. Klicka på OK för att slutföra och avsluta inställningen. 

7. Mönstret sparas i favoritlistan. 

 
 

8. Klicka på knappen   för att ändra namn eller radera ett favoritmönster. 

 



Klientprogram 

©  Vanderbilt 2016 330 

 
 

 

 

9.4.2.4 Konfigurera OSD (skärmmeny) 

 

 

Fig. 161 Inställningar för skärmmeny 

1. Tryck på knappen  OSD för att öppna OSD-inställningssidan. 

2. Välj information som ska visas. 

a. Kanalnamn: Kamerakanalens namn. 

b. IP/värdnamn: Kamerakanalens IP eller värdnamn. 

c. Tidsstämpel: Datum och tid för livevideo eller för när visade videon 

skapades. 

d. Kameratyp: Visa kameratyp för kamerakanalen, t.ex. PTZ eller allmän 

kameratyp. 

e. FPS: Antalet bilder per sekund-hastighet för kamerakanalen. 

f. Upplösning: Kamerakanalens upplösning. 

g. Video-codec: Video-codec för kamerakanalen, t.ex. MJPEG, MPEG4 eller 

H.264. 
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h. Bithastighet: Aktuell bithastighet för kamerakanalen. 

3. Tryck på knappen OK för slutföra OSD-inställningarna. 

 

 

9.4.2.5 Ö gonblicksbild 

 

 

Fig. 162 Ö gonblicksbilder från video som visas 

1. Tryck på knappen  för att ta en ögonblicksbild på videon som visas. 

Ö gonblicksbilden sparas automatiskt i albumet på enheten. 
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9.4.3 Använd 

 

Vectis iX Remote Access kan användas med tre funktioner: Visning av livevideo, 

videouppspelning och PTZ-styrning. Se följande avsnitt för mer information. 

9.4.3.1 Visa livevideor 

 

 

Fig. 163 Visa livevideo i Vectis iX Remote Access 

1. Tryck på något av visningsfönstrena i mönstret för att visa det markerade 

visningsfönstret i helskärmsläget. Längst ned på sidan finns det två knappar för 

uppspelning och PTZ-styrning. 

 

2. Använd två fingrar för att digital zooma in/ut. 

3. Tryck på knappen  för att öppna OSD-inställningarna. Se 9.4.2.4 

Konfigurera OSD (skärmmeny). 

4. Tryck på knappen  för att öppna inställningarna Kamerakvalitet. Se 9.4.2.2 

Konfigurera videokvalitet. 

5. Tryck på knappen  för att gå till uppspelningsläget 
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6. Tryck på knappen  för att aktivera PTZ-styrning. 

7. Tryck på knappen  för att ta en ögonblicksbild av videon som visas och 

ögonblicksbilden sparas automatiskt i albumet på enheten. 

8. Tryck på  Tillbaka för att gå tillbaka till den första sidan av Visningsläget. 
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9.4.3.2 Spela upp inspelad video 

 

 

Fig. 164 Videouppspelning i Vectis iX Remote Access 

1. Tryck på knappen Uppspelning för att öppna läget Uppspelning. 

2. Tryck på Tid för att gå till läget Sök tid.  

 

 

3. Ställ in startdatum och tid. 

4. Ställ in varaktighet för videouppspelning genom att trycka på en av de fem 

sifferknapparna. 
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5. Tryck på Uppspelning för att slutföra uppspelningsinställningen och avsluta läget 

Sök tid. 

 

6. Uppspelningsläget har tre funktioner: Uppspelning framåt, uppspelning bakåt och 

pausa videon. 

7. Tryck på  Tillbaka för att återgå till helskärmsläget. 
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9.4.3.3 Använda PTZ-styrning 

 

För att använda PTZ-funktionen via Vectis iX Remote Access: 

 
 

 

Fig. 165 PTZ-styrning i Vectis iX Remote Access 

1. Tryck på PTZ-knappen  för att aktivera PTZ-styrning. 

2. När klienten är i PTZ-läget visas åtta tillgängliga pilar på skärmen som 

representerar de rörliga riktningarna för PTZ-objektivet. Tryck på pilen för en 

riktning att flytta PTZ-kamerans objektiv till.  

3. Tryck på knappen + eller – för att zooma in/ut i bilden. 

4. Tryck på Opacitet-knappen  eller  för att ställa in riktningspilarna och 

zooma in/ut-knapparna för genomskinlighet eller tydlighet. 

5. Tryck på knappen PTZ-hastighet  för att öppna sidan för styrning av PTZ-

hastighet. 
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6. Ställ in PTZ-hastigheten från 1 till 10; när hastigheten är högre flyttas PTZ-

rörelsen snabbare. 

7. Tryck på OK-knappen för att slutföra inställningen av PTZ-hastighet. 

8. Tryck på knappen Förinställningar  för att öppna den förinställda listan.  

 

9. Tryck på den förinställda punkten för en riktning att flytta PTZ-kamerans objektiv 

till. Visningsfönstret visar sedan bilden för den förinställda punkten. Eller tryck på 

knappen Avbryt för att gå tillbaka till PTZ-läget utan att gå till någon förinställd 

punkt. 

10. Tryck på knappen  Tillbaka för att gå tillbaka till helskärmsläget. 
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10 Bilaga I. Säkerhetskopiering och återställning av 
system 

 

NVR:n har ett Verktyg för säkerhetskopiering och återställning. Via en intern 

VHD (virtuell hårddisk) möjliggör Verktyget för säkerhetskopiering och 

återställning säkerhetskopiering av systemtillståndet, inklusive 

programinställningar, under en specifik dag och tid så att tillståndet kan återställas 

om systemet eller programmet någon dag framöver inte fungerar korrekt eller inte 

vill samarbeta med dig. Med Verktyget för säkerhetskopiering och återställning 

kan även systemet återställas till fabriksinställningarna.  

I följande kapitel blir du guidad genom följande ämnen: 

10.1 Säkerhetskopiera systemtillstånd 

10.2 Å terställ systemtillstånd 

10.1 Säkerhetskopiera systemtillstånd 
 

Den förlitar sig på Verktyget för säkerhetskopiering och återställning för att 

återställa systemet till ett mycket stabilare tillstånd från ett tidigare datum och tid. För 

att möjliggöra en sådan återställning är säkerhetskopiering av systemet (inklusive 

programinställningar) nödvändig. 

Säkerhetskopiera systemtillstånd: 

 Starta om systemet. 

 När Windows Starthanterare visas på skärmen, välj Verktyg för 

säkerhetskopiering och  återställning. 

"Verktyg för säkerhetskopiering och återställning" visas då på skärmen. 

 Välj alternativ 1, som bör vara en lagringsenhet, genom att trycka på 1 och sedan 

på Enter-tangenten. 

 

  Välj Säkerhetskopiera genom att ange 1 och trycka på Enter-tangenten. 
 

 

Om du väljer ett alternativ av misstag, ange 0 och tryck på Enter-tangenten för att gå 
tillbaka till föregående steg. 

 Bland de tillgängliga alternativen på skärmen, välj önskad 

säkerhetskopieringsfunktion och tryck sedan på Enter-tangenten. 

 

Välj alternativ 1. 

Välj önskad 
säkerhetskopie
ringsfunktion. 
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 En sammanfattning av tillgängliga säkerhetskopieringsfunktioner: 

Alternativ Säkerhetskopieringsfunktion Beskrivning 

1 Back up file to the local disk 

Säkerhetskopierar systemtillståndet till lokal 
lagringsplats. 
 Den lokala lagringsplatsen tillåter endast en 

säkerhetskopiefil, vilket innebär att tidigare 
säkerhetskopiefiler alltid skrivs över. 

2 
Back up file to the external 
disk 

Säkerhetskopierar systemtillståndet till extern 
lagringsplats. 
 Du kan spara hur många 

säkerhetskopiefiler som du vill så länge den 
externa disken har tillräckligt med ledigt 
utrymme. 

 

 Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta. 
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10.2 Å terställ systemtillstånd 
 

Den förlitar sig på Verktyget för säkerhetskopiering och återställning (inklusive 

programinställningar) för att ta systemet till ett tidigare tillstånd eller till och med till 

fabriksinställningarna då systemet var mer stabilt. Innan du fortsätter, spara alla viktiga 

filer, t.ex. licensen, loggen osv., på ett externt lagringsutrymme, annars kommer de att 

raderas under återställningen. 

För att återställa till ett tidigare systemtillstånd: 

 Starta om systemet. 

 När Windows Starthanterare visas på skärmen, välj Verktyg för 

säkerhetskopiering och  återställning. 

Verktyg för säkerhetskopiering och återställning visas då på skärmen. 

 Välj alternativ 1, som bör vara en lagringsenhet, genom att trycka på 1 och sedan 

på Enter-tangenten. 

  

 Välj Å terställ genom att ange 2 och trycka på Enter-tangenten. 
 

 

1. För att säkerhetskopiera systemtillståndet, se 10.1 Säkerhetskopiera 
systemtillstånd. 

2. Om du väljer ett alternativ av misstag, ange 0 och tryck sedan på Enter-tangenten 
för att gå tillbaka till föregående steg. 

 Bland de tillgängliga alternativen på skärmen, välj önskad återställningsfunktion 

och tryck sedan på Enter-tangenten. 

 
  

En sammanfattning av tillgängliga återställningsfunktioner: 

Alternativ Å terställningsfunktion Beskrivning 

1 
Restore system to 
factory default 

Å terställer systemtillståndet till fabriksinställningar. 

2 
Restore system with a 
local backup file 

Å terställer NVR:n (inklusive programinställningar) till 
ett tidigare tillstånd som är sparat på lokal 
lagringsplats. 

3 
Restore system with 
an external backup 
file 

Å terställer NVR:n (inklusive programinställningar) till 
ett tidigare tillstånd som är sparat på extern 
lagringsplats. 

 

 

För att säkerhetskopiera systemtillståndet, se 10.1 Säkerhetskopiera systemtillstånd. 

 

Välj alternativ 
1. 

Välj önskad 
återställningsfunktion. 
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 Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta. 
 

När återställningen är klar startas systemet automatiskt om för att tillämpa 

ändringen. 
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11 Bilaga II. Tabell över snabbtangenter 
 

Snabbtangenter via nyckelgrupp 

Nyckelgrupp Snabbtangent Funktion 

Allmänna 
tangenter 

Alt + flytta 
muspekaren 

Kör panorama ePTZ. 

A Spolar tillbaka videon till föregående bildruta 

D Hoppa framåt till nästa bildruta i videon 

E Fångar skärmen för det valda visningsfönstret 

S Spelar upp videon bakåt 

H Å terställer ePTZ-standard 

L Växlar till "stegläge" för PTZ 

O Växlar till "fortsatt läge" för PTZ 

P Ä ndrar mönsterhastighet 

Q Streama livevideo 

R Kör "manuell inspelning" 

W Spelar upp inspelad video 

Z Kör "digital zoom" 

Blanksteg Aktiverar/inaktiverar Videokontroller. 

Esc Stänger helskärmsläget 

Navigeringsknappar 
↑←↓→ 

Navigerar upp/vänster/ner/höger i tillgängliga 
visningsfönster. 

Numerisk 
knappsats med 
NumLock på 

1 Flytta kameraobjektivet i nedre vänstra riktningen. 

2 Lutar kameraobjektivet neråt. 

3 Flyttar kameraobjektivet i nedre högre riktningen. 

4 Panorerar kameraobjektivet till vänster 

5 Stoppar kameraobjektivet 

6 Panorerar kameraobjektivet till höger 

7 Flyttar kameraobjektivet till övre vänstra riktningen. 

8 Lutar kameraobjektivet uppåt. 

9 Flyttar kameraobjektivet till övre högre riktningen. 

0 
Kameraobjektivet återgår till startpunkten (förinställning 
0) 

- Kör fokus (nära) för PTZ 

+ Kör fokus (långt bort) för PTZ 

[ Inaktiverar iris 

] Aktiverar iris 

Numerisk 
knappsats med 
NumLock av 

2 Navigerar neråt bland tillgängliga visningsfönster. 

4 Navigerar till vänster bland tillgängliga visningsfönster. 

6 Navigerar till höger bland tillgängliga visningsfönster. 

8 Navigerar uppåt bland tillgängliga visningsfönster. 

Enter 
Ä ndrar till 1x1-mönster. 
 Tryck på Enter-knappen igen för att återställa 

nuvarande mönster. 

PageUp och 
PageDown 

Växlar mellan tillgängliga scen-layouter: 1x4, 2x2 och 
4x1. 
 Endast tillgänglig för en panoramakamera som kan 

rama in flera scener i ett visningsfönster. 

Ctrl + en 
siffertangent 

Torkarhastighet 

Funktionsknappar 

F1 Startar hjälpfilen. 

F5 
Ställer in varje inramad scen till en ROI. 
 Endast tillgänglig för en panoramakamera som kan 

rama in flera scener i ett visningsfönster. 
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F9 Visar streaminginformation 

F10 Kör "manuell inspelning" 

F11 Fångar skärmen för det valda visningsfönstret 

Alt + F11 Fångar skärmarna för alla visningsfönster 

F12 Streama livevideo 

Ö vriga tangenter 
PageUp och 
PageDown 

Växlar mellan tillgängliga scen-layouter: 1x4, 2x2 och 
4x1. 
 Endast tillgänglig för en panoramakamera som kan 

rama in flera scener i ett visningsfönster. 

Snabbtangenter via program 

Program Snabbtangent Funktion 

ROI 
(intresseområde) 

Shift + skapa en 
ROI 

Skapar flera ROI 

Ctrl + dra en ROi Dra en ROI till ett annat visningsfönster 

Kontroller för alla 
visningsfönster 

Alt+s Alla visningsfönster spelar upp inspelad video 

Alt+r Alla visningsfönster spelar in video 

Alt+q Alla visningsfönster streamar livevideo 

Alt+a 
Spolar tillbaka videon i alla visningsfönster till föregående 
bildruta 

Alt+w Snabbspolar videon i alla visningsfönster 

Alt+d 
Hoppar framåt i alla visningsfönster till nästa bildruta i 
videon 

Välj mönster 

1 
Väljer det första mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

2 
Väljer det andra mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

3 
Väljer det tredje mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

4 
Väljer det fjärde mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

5 
Väljer det femte mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

6 
Väljer det sjätte mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

7 
Väljer det sjunde mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

8 
Väljer det åttonde mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

9 
Väljer det nionde mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

0 
Väljer det tionde mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 

- 

Väljer det elfte mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 
 Ej tillgängligt för vissa språk på europeiskt 

tangentbord. 

= 

Väljer det tolfte mönstret från den tillgängliga raden av 
mönster i Val av layout. 
 Ej tillgängligt för vissa språk på europeiskt 

tangentbord. 

 

 

Viktigt Uppspelning framåt eller bakåt är endast tillgängligt för inspelad video. 
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12 Bilaga III. Nätverkskvalitet 
 

Kvalitetsnivå för nätverk Kontrollintervall för 
anslutningsstatus 

Maxintervall för förlorade 
paket 

nivå-1 (sämst) 7000 ms 6000 ms 

nivå-2 5000 ms 4000 ms 

nivå-3 5000 ms 4000 ms 

nivå-4 (medel) 3500 ms 3000 ms 

nivå-5 3500 ms 3000 ms 

nivå-6 2500 ms 2000 ms 

nivå-7 (bäst) 2500 ms 2000 ms 
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13 Bilaga IV. Lägga till kamera eller en DI/DO-punkt till 
en HTML-karta 

 

När en HTML-karta skapas, lägg till en kamera eller en DI/DO till kartan: 

1. Kör ett redigeringsprogram för webbsidor som t.ex. Dreamweaver eller Frontpage. 

2. Ö ppna kartfilen. 

3. Visa kartfilen i HTML-källkod. 

4. Infoga följande HTML-kod efter <Body>-taggen. 

Lägg till en IP-kamera: 

 <img  

type = "channel"  

nvr-ip="192.168.1.21"  

channel-id="2:0"  

 src="icon\PTZ.png"  

 src-n = "icon\PTZ_normal.png"  

 src-r = "icon\PTZ_recording.png"  

 src-vl = "icon\PTZ_VL.png"  

 src-a = "icon\PTZ_Alarm.png" 

 src-ar = "icon\PTZ_Alarm.png"  

 style="position: absolute; top:685px; left: 1128px; width: 32px; height: 32px;"/> 

Lägg till en DI-punkt: 

  <img  

type = "channel-di"  

nvr-ip="192.168.1.121"  

channel-id="3:0"  

point="1" 

 src="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-disabled="icon\MotionDetector-Disable.png"  

 src-di-active-alarm="icon\MotionDetector-ON_alarm.png"  

 src-di-inactive-alarm="icon\MotionDetector-Off_alarm.png"  

 src-di-active="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-inactive="icon\MotionDetector-OFF.png"  

 style="position: absolute; top: 101px; left: 291px; width: 32px; height: 32px;"/> 

  

Ikontyp 

NVR IP-adress 

Kanal-ID 

Ikonstatusbild 

Ikonstorlek och 
placering 

Ikontyp 

NVR IP-adress 

 

Digital ingång-IP 
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Lägg till en DO-punkt:: 

  <img 

type = "channel-do" 

nvr-ip="192.168.1.41" 

channel-id="3:0" 

point="1" 

src="icon\Alarm-OFF.png"  

 src-do-disabled = "icon\Alarm-Disable.png"  

 src-do-active = "icon\Alarm-ON.png"  

 src-do-active-alarm = "icon\Alarm-ON_alarm.png"  

 src-do-inactive-alarm = "icon\Alarm-OFF_alarm.png" 

 src-do-inactive = "icon\Alarm-OFF.png"  

style="position: absolute; top: 42px; left: 1021px; width: 32px; height: 32px;"/> 
 

5. När alla kameror och DI/DO-punkter har lagts till, spara HTML-filen. 

Ikontyp 

NVR IP-adress 

Digital ingång-IP 

Kanal-ID 

Ikonstatusbild 

Ikonstorlek och 
placering 
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14 Bilaga V Installera Message Queuing 
 

Programvaran behöver Microsoft Message Queuing (MSMQ) för att kunna köras. 

MSMQ är ett meddelandeprotokoll som säkerställer att meddelanden kan skickas och 

tas emot över nätverk och mellan datorer. Om datorn inte har MSMQ installerat, följ 

anvisningarna nedan för att installera MSMQ. 

För att installera MSMQ: 

 I Windows, klicka på Start | Kontrollpanelen | Program | Program och 

funktioner | Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. 

ELLER 

I Windows, klicka på Start | Kontrollpanelen | Program och funktioner | 

Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. 

Fönstret Windows-funktioner öppnas. 

 Markera alla MSMQ-funktioner. 

 
 

 Klicka på OK. 
 

 Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta. 
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