Illustra
Multisensor Camera
Installatie- en configuratiehandleiding

Melding
Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik voordat u deze unit
gaat aansluiten of bedienen.
De informatie in deze handleiding was actueel ten tijde van publicatie. De fabrikant behoudt zich het
recht voor zijn producten te herzien en te verbeteren. Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving
worden gewijzigd.

Auteursrecht
© 2020 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden.
JOHNSON CONTROLS, TYCO en ILLUSTRA zijn handelsmerken en/of geregistreerde
handelsmerken. Gebruik zonder toestemming is streng verboden.
Tyco Security Products
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 Verenigde Staten.

Klantenservice
Dank u voor uw keuze voor producten van Illustra. Wij ondersteunen onze producten door middel van
een uitgebreid wereldwijd dealernetwerk. De dealer bij wie u dit product oorspronkelijk hebt
aangeschaft, is uw contactpunt als u service of ondersteuning nodig hebt. Onze dealers zijn van de
middelen voorzien om de allerbeste klantenservice en ondersteuning te bieden. Dealers kunnen
contact opnemen met American Dynamics op +1-800-507- 6268 of +1-561-912-6259 of op het
internet op www.americandynamics.net.

Handelsmerken
De in dit document opgenomen handelsmerken, logo's en dienstmerken zijn geregistreerd in de
Verenigde Staten [of andere landen]. Elk misbruik van de handelsmerken is strikt verboden en Tyco
Security Products zal strijdlustige middelen inzetten om zijn intellectuele eigendomsrechten in de
maximale mate die wettelijk mogelijk is, waaronder waar nodig door strafrechtelijke vervolging, te
handhaven. Alle handelsmerken die geen eigendom zijn van Tyco Security Products, zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars, en worden hier met toestemming of toegestaan onder van
toepassing zijnde wetgeving gebruikt.
Productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Feitelijke producten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten beschikken over alle functies.
Beschikbaarheid kan per regio verschillen; neem contact op met uw vertegenwoordiger.
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Waarschuwing
• Deze unit werkt op 12 VDC / PoE IEEE 802.3at PoE+
• De installatie en service mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde en
ervaren technici, en moeten voldoen aan alle plaatselijke regels en wetten om de garantie
niet ongeldig te laten worden.
• Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag het product niet
worden blootgesteld aan vocht.
• Veeg de camera af met een droge, zachte doek. Breng voor hardnekkige vlekken verdund,
neutraal schoonmaakmiddel aan en veeg af met een droge, zachte doek.
• Breng geen benzeen of verdunner aan op de camera. Dit kan het oppervlak van de unit laten
smelten of de lens vertroebelen.
• Aanbevolen bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 58°F).
• Gebruik alleen de standaardadapter die is gespecificeerd in het specificatieblad. Gebruik
van enige andere adapter kan brand, elektrische schokken of schade aan het product
veroorzaken.
• Een onjuiste aansluiting van de voeding of vervanging van de batterij kan leiden tot
ontploffing, brand, elektrische schokken of schade aan het product.
• Sluit niet meer dan één camera op een enkele adapter aan. Overschrijding van de capaciteit
kan overmatige hitte genereren of brand veroorzaken.
• Steek het stroomsnoer stevig in het contact. Een slechte aansluiting kan brand
veroorzaken.
• Zet de camera tijdens installatie veilig en stevig vast. Een vallende camera kan persoonlijk
letsel veroorzaken.
• Staak het gebruik van dit product als er een vreemde geur of rook uit de unit komt. Sluit
direct de stroomvoorziening af en neem contact op met het Service Center. Als het gebruik
onder dergelijke omstandigheden wordt voortgezet, kan dit leiden tot brand of elektrische
schokken.
• Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als het product niet naar behoren
werkt. Demonteer of modificeer dit product op generlei wijze.

6
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Voorzichtig
1

Laat geen voorwerpen op het product vallen en voorkom harde stoten. Houd het product uit
de buurt van locaties die onderhevig zijn aan zware trillingen of magnetische interferentie.

2

Installeer het product niet op een locatie die onderhevig is aan hoge of lage temperaturen, of
een hoge vochtigheid. Dit zou kunnen leiden tot brand of elektrische schokken.

3

Als u het reeds geïnstalleerde product wilt verplaatsen, zorg er dan voor dat de stroom wordt
afgezet, voordat u het verplaatst of opnieuw monteert.

4

Verwijder in geval van onweer de stekker uit het stopcontact. Als u dit niet doet, kan dit
leiden tot brand of beschadiging van het product.

5

Houd uit de buurt van direct zonlicht of bronnen die warmte uitstralen. Deze zouden kunnen
leiden tot brand.

6

Installeer het product op een plaats met een goede ventilatie.

7

Richt de camera niet direct naar extreem heldere voorwerpen, zoals de zon; dit kan de
beeldsensor beschadigen.

8

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters, en voorwerpen gevuld
met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.

9

De netstekker wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en moet te allen tijde
gemakkelijk te bedienen zijn.

Voorzorgsmaatregel
In bedrijf
• Controleer vóór gebruik of de stroomvoorziening en alle andere onderdelen naar
behoren zijn aangesloten.
• Als tijdens bedrijf vreemde omstandigheden of een slechte werking wordt
waargenomen, staak dan direct het gebruik van de camera en neem contact op met uw
dealer.
Behandeling
• Demonteer of manipuleer de interne onderdelen van de camera niet.
• Laat de camera niet vallen en stel de camera niet bloot aan schokken of trillingen die de
camera kunnen beschadigen.
• Wees extra zorgvuldig tijdens de reiniging van de transparante dome. Krassen en stof
kunnen afbreuk doen aan de kwaliteit van het camerabeeld.
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Veiligheidsinstructies

8

1

Lees deze instructies. Lees vóór installatie alle veiligheids- en bedieningsinstructies.

2

Bewaar deze instructies. De veiligheids-, bedienings- en gebruiksinstructies moeten voor
toekomstig gebruik worden bewaard.

3

Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het product en in de
bedieningsinstructies moeten worden nageleefd.

4

Volg alle instructies. Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.

5

Alleen met een droge doek reinigen. Neem vóór reiniging de stekker van het product uit het
stopcontact. Gebruik geen reinigingsvloeistoffen.

6

Ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het product volgens de instructies van de
fabrikant. - Sleuven en openingen in de kast zijn aangebracht voor ventilatie, voor een
betrouwbare werking van het product en om het te beschermen tegen oververhitting. De
openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, bank, vloerkleed
of vergelijkbare oppervlakken te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwinstallatie
worden geplaatst, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd en de instructies van de fabrikant worden opgevolgd.

7

Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte genereren.

8

Probeer in geen geval de veiligheidsvoorzieningen, zoals gepolariseerde of geaarde
stekkers, teniet te doen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene
breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee normale pennen en een derde voor
de aarding. De bredere of derde pen is aangebracht voor uw veiligheid. Raadpleeg een
elektromonteur voor een vervangende stekker, als de meegeleverde stekker niet in uw
stopcontact past.

9

Zorg ervoor dat er niet over het stroomsnoer gelopen kan worden of dat het niet klem komt te
zitten, vooral bij de stekkers, ingebouwde stopcontacten of het punt waar ze uit het apparaat
komen.

10

Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.

11

Gebruik alleen met wagen, steun, statief, beugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant of
verkocht met het apparaat. Ga bij gebruik van een wagen zorgvuldig te werk wanneer de
combinatie van wagen en apparaat wordt verplaatst, om letsel door kanteling te voorkomen.

12

Neem tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, de stekker
van het apparaat uit het stopcontact.
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Overzicht
De installatie- en configuratiehandleiding van deze Illustra Multisensor Domecamera is een
gebruikershandleiding met informatie over de fysieke eigenschappen, installatie en configuratie van
de camera’s in Tabel 1 op pagina 9.
Tabel 1 Productcodes

Productcode
IFS16-M10-BT03

Naam model
4MP Multisensor Domecamera

Beschrijving
4MP Multisensor Domecamera

Het eerste gedeelte van deze handleiding bevat specifieke informatie over de bovengenoemde
camera’s.
Het tweede gedeelte van deze handleiding bevat informatie over de Illustra-webgebruikersinterface
en de webconfiguratie van de bovengenoemde camera’s. Raadpleeg voor informatie over de
procedures voor de configuratie van de camera’s Configuratie op pagina 23.

9
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Multisensor Domecamera
Dit hoofdstuk biedt een productoverzicht, installatieprocedures voor de Illustra Multisensor
Domecamera.

Productoverzicht
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de functies en installatie van de Illustra Multisensor
Domecamera. De productcode en omschrijving van de camera wordt in onderstaande tabel gegeven.
Tabel 2 Productcode en beschrijving van de Illustra Multisensor Domecamera

Productcode
IFS16-M10-BT03

Beschrijving
4MP Multisensor Domecamera

Installatie
Inhoud van de doos
Controleer of alles in de doos overeenkomt met het bestelformulier en de pakbon. Naast deze
handleiding moeten de volgende artikelen in de doos zitten:
• 1 Multisensor dome en 4 camerasensormodules
• 1 Torx-sleutel
• 1 Snelstartgids
• 2 vochtvreters en geleider
• 1 kabel voor de testmonitor
• 1 waterdichte dop en pakking
Neem contact op met uw dealer als er artikelen ontbreken.

Montagegereedschappen
• Torx-sleutel
• Schroevendraaier

Snelle referentie
• Standaard-IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)
• Standaardgebruikersnaam / -wachtwoord: admin / admin
Opmerking:Wanneer u voor het eerst in de camera inlogt, moet u het wachtwoord
wijzigen. Klik op de knop Wachtwoord wijzigen en volg de wachtwoordrichtlijnen op
het scherm om een nieuw wachtwoord in te voeren.
• Vermogen: DC12V / PoE IEEE 802.3at PoE+

8200-1938-0207 A0
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Afbeelding 3 Cameraonderdelen

Procedure 1 Camerasensormodules monteren
Stap Actie
1

Gebruik de Torx-sleutel om de vier schroeven op de dome van de camera (afbeelding 3) te
verwijderen en verwijder de dome van de camerabasis.

2

Neem de sensormodules alle vier uit hun dozen en monteer ze op het sensormoduleblok
(afbeelding 4).
Opmerking:Lijn eerst de geleidende pijl van het sensormoduleblok uit met de
geleidende pijl op de basis en druk de sensormodule zachtjes in de basis tot hij
volledig op zijn plaats zit.
- Einde -

11
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Afbeelding 4 Sensormoduleblok en basisgeleider

Afbeelding 5 Cameraknoppen

Resetknop: Door de resetknop 5 seconden ingedrukt te houden, worden de fabriekswaarden van de
camera hersteld.
Poort voor de kabel van de testmonitor en schakelaar voor videoselectie: Door de kabel van
de testmonitor op deze poort en een videomonitor aan te sluiten, kunnen installateurs elke
cameramodule inspecteren en uitlijnen. Gebruik de ‘schakelaar voor videoselectie’ om de camera te
selecteren.

Procedure 2 Camera installeren
Bevestig eerst een montageplaat of montagearm aan het oppervlak waar u de camera aan wilt
bevestigen. Zie de toepasselijke beugels in de tabel op de volgende pagina.
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Tabel 6 Accessoires voor montage van de camera
Productcode beugel

Beschrijving op label

IBPN-M-IS12-0

Flex Multisensor plafondbeugel

IBWS-M-ISWB-0

Flex Multisensor wandbeugel

IBCR-M-ISWT-0

Flex Multisensor beugel voor montage in plafond

IBJB-M-ISWB-0

Flex Multisensor aansluitdoos
Afbeelding 7 Camerabeugels

Stap Actie
1

Raadpleeg voor de installatie van de camerabeugel de Snelgids op https://illustracameras.com/accessories/

2

Houd de camerabasis tegen de beugel en introduceer alle kabels via het kabelgat in de
camerabeugel.

3

Lijn de twee metalen pennen aan de bovenkant van de camerabasis uit met de twee gaten in
de beugel en draai de camerabasis tot ze op haar plaats in de beugel zit.
Opmerking:De brug op de camerabasis (afbeelding 8) komt overeen met de
‘vergrendel-’ en ‘ontgrendelbruggen’ op de beugel.

13
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Afbeelding 8 ‘Vergrendel-’ en ‘ontgrendelsymbolen’ camera

4

Om de camerabasis stevig aan de beugel te bevestigen, moet u de twee met de beugel
meegeleverde bevestigingsschroeven in de twee gaten in de camerabasis steken
(afbeelding 5).

5

Stel de vier cameramodules (afbeelding 8) voor de beste weergave af op de vier magneten
op de camerabasis.
Opmerking:Lijn de vier cameramodules uit volgens een van de drie voorbeelden die
in afbeelding 9 worden gegeven.
Opmerking:Zorg ervoor dat de cameramodules gelijklopen met de dome en dat de
geleiders van de basis vlak op het magnetische spoor rusten.
Afbeelding 9 Uitlijning cameramodules

Opmerking:Zorg ervoor dat de hoek van de cameramodule niet groter is dan 60
graden. Zie figuur 10.
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Afbeelding 10 Hoek cameramodules

6

Gebruik de Torx-sleutel om de afdekking van de dome stevig aan de camerabasis te
bevestigen.

7

Verwijder de buitenste beschermlaag uit de afdekking van de dome om de installatie te
voltooien.
- Einde -

Aansluitingen van de kabelpoorten van de camera
Zie de aansluitingen van de kabelpoorten van de camera in afbeelding 11.
Afbeelding 11 Kabelpoorten

15
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Beschrijvingen kabelpoorten camera
1

Vermogen: Sluit de 12 VDC-stroomkabel aan op de stroomkabelpoort op de camera.

1

‘OF’

1

Netwerk: Sluit de netwerkkabel van de camera aan op een 802.3at PoE+ schakelaar.

2

Audio-uitgang: Sluit de kabel van de audio-uitgang van het apparaat aan op de kabelpoort
van de ‘audio-uitgang’ op de camera.

3

Audio-ingang: Sluit de kabel van de audio-ingang van het apparaat aan op de kabelpoort van
de ‘audio-ingang’ op de camera.

4

Alarmuitgang: Sluit de kabel van de alarmuitgang van het apparaat aan op de blauwe en
grijze kabels op de ‘Alarm/Out’-kabel van de camera.

5

5. Alarmingang: Sluit de kabel van de alarmingang van het apparaat aan op de gele en witte
kabels op de ‘Alarm/In’-kabel van de camera.

Webgebruikersinterface
Opmerking:Gebruik IE10 (of hoger) of Chrome om de webgebruikersinterface van de camera te
openen. Zie de schermindeling van de webgebruikersinterface in afbeelding 12 en de onderstaande
beschrijvingen.
Afbeelding 12 Schermafbeelding webgebruikersinterface

1

Weergave van livevideobeelden - Dit is de livevideostream van de camera’s.

2

Instellingenknop - Biedt toegang tot de gebruikersinterface voor configuratie. (bijv.
Video/Netwerk/Gebeurtenissen/Registers/Beveiligingsconfiguraties).

3

Viewer selecteren - Selecteer individuele videostreams of Quad (alleen VLC plug-in).

4

Live Viewer - Selecteer een optie: VLC plug-in of HTML (MJPEG). Zie figuur 12.
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Afbeelding 13 Schermafbeelding optie Live Viewer

5

Kanaalkeuzeknop – Alleen VLC plug-in: Selecteert een van drie camerastreams voor
weergave op de webgebruikersinterface. Opmerking: Elke sensor ondersteunt max. drie
streams.

6

Camerabedieningen:
• PTZ-regeling / vooraf ingestelde waarde - niet ondersteund in de
webgebruikersinterface.
• Speakerregeling en MIC - Ondersteund.
• Alarmingang / relaisuitgang - Ondersteund.

17

7

Beweging - Indicator van bewegingsdetectie.

8

Cameratijd - Geeft de cameratijd weer.
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Netwerktopologie
De Illustra Multisensor camera levert real-time videobeelden en audio met behulp van internet en
intranet. De camera is voorzien van een ethernet-RJ-45-netwerkinterface.
In de volgende afbeeldingen wordt de netwerktopologie van de camera weergegeven.

Topologie Illustra Multisensor Camera
Afbeelding 14 Netwerktopologie Illustra Multisensor camera type I.

Afbeelding 15 Netwerktopologie Illustra Multisensor camera’s type II

Opmerking:Controleer uw serverspecificatie voor de beperkingen van de cameraaansluiting.

18
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Netwerkverbinding
Standaard-IP-adres
Omdat dit een op een netwerk gebaseerde unit is, moet er bij de eerste keer opstarten een IP-adres
worden toegewezen. Het standaard-IP-adres van de unit is 192.168.1.168 en het submasker is
255.255.255.0.
Als u echter een DHCP-server in uw netwerk hebt, krijgt de unit automatisch een IP-adres van de
DHCP-server, zodat u het IP-adres van de camera niet hoeft te veranderen.
Opmerking:Als u een statisch IP-adres aan de camera toewijst voordat DHCP is ingeschakeld,
start de camera eerst gedurende ongeveer 30 seconden opnieuw op en blijft vervolgens toegankelijk
op het statische IP-adres totdat verbinding wordt gemaakt met een DHCP-server.
• Rechtstreeks verbinding maken met een pc: Verbind de camera rechtstreeks met een pc
met behulp van een standaard Ethernet-kabel. Hiervoor is een PoE-switch of -injector
vereist.
• Een camera verbinden met een Local Area Network (LAN): Om de camera toe te voegen
aan een bestaand LAN, sluit u de camera aan op de PoE-hub of -switch van het netwerk.
Afbeelding 16 Netwerkverbindingsschema

Standaard camera-instellingen
In de volgende tabel worden de standaard camera-instellingen beschreven.
Netwerkinstellingen

19

Standaards

DHCP

Ingeschakeld

Statisch IP-adres

192.168.1.168

Standaard gebruikersnaam

admin

Standaard wachtwoord

admin
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Procedure 3 Verbinding maken met een computer
Stap Actie
1

Zorg ervoor dat de camera en uw computer in hetzelfde subnet zitten.

2

Controleer of het netwerk beschikbaar is tussen de unit en de computer door het standaardIP-adres te pingen.

3

a

Start een opdrachtprompt.

b

Typ “Ping 192.168.1.168”. Als het bericht 'Antwoord van...' wordt weergegeven, is de
verbinding tot stand gebracht.

Start Internet Explorer op en voer het IP-adres in: 192.168.1.168. Er verschijnt een
inlogvenster. Voer in het venster de standaardgebruikersnaam in: admin en wachtwoord:
admin om in te loggen.
- Einde -

DHCP
Wanneer de camera voor het eerst wordt opgestart en nadat de hardware is teruggezet naar de
fabrieksinstellingen, is het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) standaard ingeschakeld en
blijft ingeschakeld totdat de camera een DHCP-adres ontvangt of een statisch IP-adres krijgt
toegewezen.

Procedure 4 DHCP inschakelen
Stap Actie
1

Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingmenu's weer
te geven.

2

Selecteer het tabblad TCP/IP in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje DHCP inschakelen om DHCP in te schakelen en de
handmatige invoer van instellingen uit te schakelen.

4

Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

De camera zoekt een DHCP-server. Als er één is gevonden, maakt de camera verbinding met die
server. Als er binnen twee minuten geen verbinding met een DHCP-server wordt gemaakt, gaat de
camera naar het standaard-IP-adres 192.168.1.168, maar blijft naar een DHCP-adres zoeken.
Opmerking:Als u een statisch IP-adres aan de camera toewijst voordat DHCP is ingeschakeld,
start de camera eerst gedurende ongeveer 30 seconden opnieuw op en blijft vervolgens toegankelijk
op het statische IP-adres totdat verbinding wordt gemaakt met een DHCP-server.
- Einde -

Procedure 5 DHCP uitschakelen
Stap Actie
1

Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingmenu's weer
te geven.

2

Selecteer het tabblad TCP/IP in het menu Basisconfiguratie.

8200-1938-0207 A0

20

3

Deselecteer het vakje DHCP inschakelen om DHCP uit te schakelen en handmatige
instellingen te kunnen invoeren.
De standaardinstelling is ‘Ingeschakeld’.

4

Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

5

a

Voer in het tekstvak IPv4-adres het IPv4-adres in, in de vorm xxx.xxx.xxx.xxx. De
standaardinstelling is ‘192.168.1.168’

b

Voer in het tekstvak Netwerkmasker xxx.xxx.xxx.xxx het Netwerkmasker in. De
standaardinstelling is '255.255.255.0

c

Voer in het tekstvak Gateway xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van de Gateway in.

d

Voer in het tekstvak Primaire DNS-server xxx.xxx.xxx.xxx de Primaire DNS-server
in.

Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.
- Einde -

Procedure 6 De camera verbinden met het statische IP-adres
Stap Actie
1

De camera probeert een IP-adres te verkrijgen van de DHCP-server. Wanneer er geen
DHCP-server beschikbaar is, krijgt de camera een statisch IP-adres 192.168.1.168
toegewezen.

2

Open Microsoft Internet Explorer en vul de URL van de camera in als 192.168.1.168. Het
camerasymbool wordt op de pagina weergegeven.

Opmerking:
De computer die u gebruikt voor het configureren van de camera, moet een IP-adres op hetzelfde
subnet hebben.
- Einde -

Procedure 7 Aanmelden bij de webgebruikersinterface van de camera
Stap Actie
1

Wanneer de camera wordt geselecteerd, wordt de pagina voor het aanmelden getoond.
Selecteer in het keuzemenu uw voorkeurstaal.

2

Voer de gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in. De standaard gebruikersnaam
is admin.

3

Voer het wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in. Het standaard wachtwoord is admin.

4

Selecteer Inloggen.

Opmerking:De eerste keer dat u de camera opent of nadat de fabriekswaarden zijn hersteld, wordt
het volgende pop-upvenster weergegeven: Een pop-upvenster waarvoor de gebruiker een Host-ID
moet definiëren. Raadpleeg de release-info voor nadere informatie.
5

De pagina Live weergave wordt weergegeven. Hier wordt de huidige weergave van de
camera weergegeven.
- Einde -
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Procedure 8 De juiste video-oriëntatie inschakelen voor een camera
gemonteerd aan de wand
Stap Actie
1

Meldt u aan bij de webgebruikersinterface van de camera.

2

Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface van de camera om de
instellingmenu's weer te geven.

3

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

4

Selecteer de gewenste Oriëntatie-instelling:
• Spiegelen
• Kantelen

5

Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.
- Einde -
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Configuratie
In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u de Illustra Multisensor Domecamera kunt
configureren met de webgebruikersinterface.

Schermindeling webgebruikersinterface
Voor het eerst in de webgebruikersinterface inloggen
Afbeelding 17 Eerste inlogscherm webgebruikersinterface

Wanneer voor het eerst verbinding wordt gemaakt in de fabriekstoestand, moet het wachtwoord
worden gewijzigd.
Opmerking:Er zijn geen beelden te zien en de Instellingenknop is uitgeschakeld.

23

1

Wijzig het wachtwoord met de knop WACHTWOORD WIJZIGEN.

2

Nadat u het wachtwoord hebt gewijzigd, moet u opnieuw inloggen door de knop OPNIEUW
INLOGGEN te selecteren.
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Schermindeling webgebruikersinterface
Configuratieopties camera op de webgebruikersinterface
Afbeelding 18 Schermindeling webviewer

Gebruik IE10 (of hoger) of Chrome om de webgebruikersinterface van de camera te openen. Zie de
schermindeling van de webgebruikersinterface in afbeelding 18 en de onderstaande beschrijvingen.
1

Weergave van livevideobeelden - Dit is de livevideostream van de camera’s.

2

Instellingenknop - Biedt toegang tot de gebruikersinterface voor configuratie. (bijv.
Video/Netwerk/Gebeurtenissen/Registers/Beveiligingsconfiguraties).

3

Viewer selecteren - Selecteer individuele videostreams of Quad (alleen VLC plug-in).

4

Live Viewer - selecteer een optie: VLC plug-in of HTML (MJPEG). Zie figuur 18.
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Afbeelding 19 Opties voor livebeelden

5

Kanaalkeuzeknop – Alleen VLC plug-in: Selecteert een van drie camerastreams voor
weergave op de webgebruikersinterface. Opmerking: Elke sensor ondersteunt max. drie
streams.

6

Camerabedieningen:
• PTZ-regeling / vooraf ingestelde waarde - niet ondersteund in de
webgebruikersinterface.
• Speakerregeling en MIC - Ondersteund.
• Alarmingang / relaisuitgang - Ondersteund.

25

7

Beweging - Indicator van bewegingsdetectie.

8

Cameratijd - Geeft de cameratijd weer.

8200-1938-0207 A0
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Video en audio
Schermindeling videoconfiguratie
Afbeelding 20 Indeling gebruikersinterface videoconfiguratie

1

VIN-bron - Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Toepassen’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Stream - Instellingen livevideokanaal. Voor de video kunnen verschillende instellingen
worden gekozen, met een combinatie van codec en resolutie.
Wanneer meerdere kanalen worden ingesteld, moet rekening worden gehouden met de
prestaties van de camera. Dit is van invloed op de prestaties van de camera.

3

Codec - Kies de videocodec. De subcategorieën kunnen automatisch worden aangepast,
naargelang de geselecteerde codec.
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4

Beschrijving - Voer een extra beschrijving van het geselecteerde kanaal in. Er zijn
maximaal 30 tekens toegestaan (inclusief spaties).
Voor de beschrijving kunnen het Engelse alfabet, cijfers en speciale tekens ( - _ @ . )
worden gebruikt.

5

Resolutie - Selecteer de resolutie van de video.
De beschikbare resoluties zijn afhankelijk van de codec-instelling tussen de kanalen.
Resolutie van videoformaat

NTSC

PAL

4M

3M

1080pi

720pi

SVGA

VGA

2560x1440

2034x1296

1920x1080

1280x720

800x600

640x480

2560x1440

6

2304x1296

1920x1080

1280x720

800x600

4CIF

CIF

704x576

352x288

704x480

352x240

704x576

352x288

704x480

352x240

640x480

Framerate - Selecteer de maximale framerate.
De beschikbare framerate kan variëren, afhankelijk van de geselecteerde code.

7

GOP-grootte (Groep afbeeldingen) - Stel het aantal frames (P-frame) in dat alleen
gewijzigde informatie bevat gebaseerd op het basisframe (I-frame). Als u de GOP-grootte
verhoogt voor video’s met veel beweging, wordt alleen het aantal P-frames groter.
Daardoor wordt de resolutie van de video laag, maar kunnen de ‘bestandsgrootte’ en ‘bitrate’
afnemen.
GOP-grootte (Groep afbeeldingen) is: I-frame en P-frame kunnen worden aangemaakt voor
MPEG4- en H.264-videocompressie. I-frame (=key-frame) betekent alle beeldgegevens
voor één specifieke videoscene. P-frame zijn beeldgegevens met gewijzigde informatie
t.o.v. het I-frame. GOP bestaat uit één I-frame en verschillende overeenkomstige P-frames.
Zet het aantal P-frames lager om de videokwaliteit te verbeteren en zet het aantal P-frames
hoger om de beeldgrootte te verkleinen.

8

Profiel - Het profiel definieert de subset eigenschappen van een bitstream in een H.264stream, inclusief de reproductie van kleur en extra videocompressie.
• Basislijn - Een eenvoudig profiel met een lage compressieverhouding.
Het basislijnprofiel ondersteunt I-frames en P-frames.
• Hoofd - Een tussenprofiel met een gemiddelde compressieverhouding.
Het hoofdprofiel ondersteunt I-frames, P-frames en B-frames.
• Hoog - Een complex profiel met een hoge compressieverhouding. Het
hoge profiel ondersteunt I-frames, P-frames en B-frames.

9

Slimme regeling van de bitrate
• Uit - u kunt de functie Slimme regeling van de bitrate niet gebruiken.
• CVBR (prioriteit van de framerate) - Deze stand is voor camera’s waarvoor een framedrop niet wenselijk is, maar een lagere bitrate wel. Deze
optie is beperkt wanneer een lage doelbitrate wordt ingesteld, maar de
scene heel onrustig is of veel beweging bevat.
• CVBR (prioriteit van de kwaliteit) - Wanneer de doelbitrate is ingesteld
en er veel beweging is, probeert de LBR het aantal frames te verlagen
om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke FPS lager is.

27

8200-1938-0207 A0

Installatie- en configuratiegids Illustra Multisensor Domecamera

• CBR - Deze stand is vergelijkbaar met de traditionele IPCAM-beveiliging.
10

Bitratestand - Kies het controleschema van de bitrate van videocompressie uit CBR
(constante bitrate) of VBR (variabele bitrate).
• CBR - Om de desbetreffende constante bitrate te garanderen; de kwaliteit van de video wordt in deze stand geregeld. De kwaliteit van de
video varieert daarom meestal afhankelijk van de veranderingen in het
netwerkverkeer.
• VBR - Om de desbetreffende kwaliteit te garanderen; de bitrate van de
video wordt in deze stand gewijzigd. De framerate varieert daarom
meestal afhankelijk van de veranderingen in het netwerkverkeer.
Deze categorie is niet beschikbaar als de codec is geselecteerd.

11

Doelbitrate - Als de regeling van de bitrate op CBR is ingesteld, kunt u de doelbitrate
instellen.

12

Extensieoptie
• Uit - Deze optie is niet beschikbaar.
• SVC-T - H.264 SVC (schaalbare videocodering) is een algoritme voor
videocompressie, waarmee videobestanden effectief en efficiënt over
netwerken met een lage bandbreedte kunnen worden overgedragen.

13

Kwaliteit - Voor de VBR-regelstand, kan de doelkwaliteit van video worden ingesteld.

Klik op ‘Toepassen’ om de instellingen op te slaan.
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Configuratie Weergave op scherm (OSD)
Afbeelding 21 Indeling gebruikersinterface OSD-configuratie

1

VIN-bron - Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Toepassen’ om de andere video-instellingen in te stellen.

29

2

Datum/tijd - Geeft de huidige tijd weer.

3

Tekst gebruiker - Uitvoer van de TEKST die door de gebruiker is ingevoerd. Ondersteunt
maximaal 30 tekens.

4

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Configuratie Interessegebied (ROI)
Afbeelding 22 Indeling gebruikersinterface configuratie interessegebied

De functie Interessegebied biedt een veel efficiëntere beeldkwaliteit voor het aangegeven gebied, om
de beeldkwaliteit van bewegende scenes op dezelfde bandbreedte te verbeteren.
1

VIN-bron - Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Stream - Selecteer de Stream.
Momenteel wordt alleen H.264 ondersteund.
De functie wordt niet ondersteund in MJPEG-codec.

3

Inschakeling - Het interessegebied kan worden in- of uitgeschakeld.

4

Kwaliteit - Hiermee wordt de kwaliteit van het ingestelde gebied ingesteld.

5

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
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Audioconfiguratie
Afbeelding 23 Indeling gebruikersinterface audioconfiguratie

1

Codec - Selecteer de audiocodec.
Momenteel wordt alleen codec G.711 ondersteund.

2

Volume - Selecteer het geluidsvolume van 0 tot 10.

3

Sample rate - Selecteer de sample rate van de audio.
Momenteel wordt alleen 8000 Hz ondersteund.

4

31

Klik op ‘Opslaan’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Configuratie privacymasker
Afbeelding 24 Indeling configuratie privacymasker

Gebruik deze functie om gebieden te maskeren die u op het scherm wilt verbergen om de privacy te
beschermen.
1

VIN-bron - Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Inschakeling - De functie Privacymasker kan worden in- of uitgeschakeld.

3

Gebied - selecteer Gebied1 ~ Gebied16 en stel het privacygebied in.

4

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Gebied wissen’ om het geselecteerde gebied Gebied1~Gebied16 te verwijderen.
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Camera-instelling
Profielconfiguratie
Afbeelding 25 Indeling gebruikersinterface profielconfiguratie

1

Profiellijst - Geeft de profielinformatie weer.

2

Klik op ‘Toevoegen’ om het profiel toe te voegen dat in de huidige camera-instellingen is
opgeslagen.
Klik op ‘Verwijderen’ om het geselecteerde item uit de profiellijst te verwijderen.
Klik op ‘Toepassen’ om het geselecteerde item uit de profiellijst toe te passen.

33
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Afstelling camerabeeld
Afbeelding 26 Indeling gebruikersinterface afstelling camerabeeld

1

Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Scherpte - Hiermee kan de beeldscherpte worden afgestemd op uw voorkeur.

3

Helderheid - Hiermee kan de helderheid van het beeld worden afgestemd op uw voorkeur.

4

Contrast - Hiermee kan het beeldcontrast worden afgestemd op uw voorkeur.

5

Verzadiging - Hiermee kan de verzadiging van het beeld worden afgestemd op uw
voorkeur.

6

Tint - Hiermee kan de tint van het beeld worden afgestemd op uw voorkeur.

7

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Standaard’ om de fabriekswaarden te herstellen.
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Belichtingsinstellingen camera
Afbeelding 27 Indeling gebruikersinterface belichtingsinstellingen camera

1

Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Auto-belichting - Met Automatische belichting (AE) wordt de sluitersnelheid ingesteld, op
grond van de externe lichtomstandigheden voor de foto.

3

Belichtingsniveau - Als deze waarde wordt verhoogd, wordt het beeld helderder.

4

AE-meting - De stand AE-meting verwijst naar de manier waarop een camera de belichting
bepaalt.

5

Sluitersnelheid - Als deze snelheid hoger is, kan het bewegende voorwerp worden
gefotografeerd zonder spookeffect.
Bij te weinig licht kan de afbeelding echter donker zijn.

35

6

Lage sluitertijd - Met een lage sluitertijd kunt u de hoeveelheid licht die op de sensor invalt,
aanpassen en feitelijk bepalen wanneer de videosensor een verzameling gegevens uitzendt
voor verwerking.

7

Versterkingslimiet - Hoe lager dit getal hoe donkerder het beeld.

8

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
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Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Standaard’ om de fabriekswaarden te herstellen.

Dag- en nachtinstellingen camera
Afbeelding 28 Indeling gebruikersinterface dag- en nachtinstellingen camera

1

Dag en nacht
• Auto: in deze stand wordt het IR-filter automatisch verwijderd,
afhankelijk van de lichtomstandigheden in de directe omgeving.
• Dag: in deze stand wordt het IR-filter altijd toegepast op de beeldsensor.
• De gevoeligheid wordt daardoor in omstandigheden met weinig licht verlaagd, maar er wordt een betere kleurweergave behaald. - Nacht: in
deze stand is het IR-filter altijd verwijderd van de beeldsensor.
• De gevoeligheid kan in omstandigheden met weinig licht worden verbeterd, maar het beeld is zwart-wit.
• Planning: in deze stand wordt overgeschakeld tussen dag en nacht,
afhankelijk van de planning.
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2

Kleurniveau - Dit is een niveau om de nachtstand op de dagstand te zetten, wanneer de
dag- en nachtstand op automatisch staat.

3

Z/W-niveau - Dit is een niveau om de dagstand op de nachtstand te zetten, wanneer de dagen nachtstand op automatisch staat.

4

Overgangstijd - Als deze is ingesteld op Auto wordt hiermee de snelheid bepaalt waarmee
de dag overgaat in de nacht.

5

Als deze op de planningsstand staat, moet de tijd waarop de dag overgaat in de nacht
worden ingesteld.

6

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Standaard’ om de fabriekswaarden te herstellen.

Instellingen achtergrondverlichting camera
Afbeelding 29 Indeling gebruikersinterface achtergrondverlichting

Deze functie wordt gebruikt onder problematische lichtomstandigheden waarbij het contrast tussen
lichte en donkere gebieden erg hoog is.
1

Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.
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2

WDR (dynamische groothoek) - De WDR-functie kan worden in- of uitgeschakeld.

3

WDR-niveau - Selecteer het WDR-niveau afhankelijk van het verschil in helderheid tussen
het donkerste en het lichtste gedeelte van een beeld.
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4

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Standaard’ om de fabriekswaarden te herstellen.

Witbalans camera
Afbeelding 30 Indeling gebruikersinterface witbalans camera

1

Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Inschakeling - Witbalans kan worden in- of uitgeschakeld.

3

Stand witbalans - Selecteer de witbalans afhankelijk van de lichtomstandigheden.

4

RGB-versterking - De R/G/B-versterking kan alleen worden ingesteld wanneer de stand
van de witbalans is ingesteld op handmatig.

5

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Standaard’ om de fabriekswaarden te herstellen.
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Verbetering camerabeeld
Afbeelding 31 Indeling gebruikersinterface afstelling camerabeeld

1

Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

3D-geluidsreductie - Met de 3DNR-functie kan de ruis worden onderdrukt en een goede
videokwaliteit behouden blijven onder omstandigheden met weinig licht.

3

Spiegelen - Spiegel het beeld horizontaal.

4

Kantelen - Spiegel het beeld verticaal.

5

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Standaard’ om de fabriekswaarden te herstellen.

39
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Videoverbetering
Afbeelding 32 Indeling gebruikersinterface videoverbetering

1

Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Flikkeren - Met deze functie ingeschakeld, wordt het flikkeren beperkt.

3

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
Klik op ‘Standaard’ om de fabriekswaarden te herstellen.
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Netwerkinstellingen
Netwerkstatus
Afbeelding 33 Indeling gebruikersinterface netwerkstatus

In dit menu worden alle netwerkinstellingen van de camera weergegeven.

41
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Netwerkinstellingen
Afbeelding 34 Indeling gebruikersinterface netwerkinstellingen

1

Netwerktype - Definieer het IP-adrestype van het netwerk in de statische stand met het
vaste IP-adres of de dynamische stand met het dynamische
IP-adres.
Als u de statische stand selecteert, moet u het IP-adres, Subnetmasker, Gateway, DNSserver en alle poorten invullen.
Als u de dynamische stand selecteert, wordt het IP-adres automatisch toegewezen door de
DHCP-apparatuur.
Als u op de knop Toepassen klikt om de wijzigingen te updaten, wordt het systeem opnieuw
opgestart.
In dit geval moet u de camera opnieuw aansluiten met het nieuwe IP-adres.

2

IP-adres - Definieer het IP-adres. Het adres bestaat uit vier getallen gescheiden door punten
en het bereik van elk getal is van 0 tot 255.

3

Subnetmasker - Definieer het subnetmasker. Heeft dezelfde opmaak als het IP-adres.

4

Standaardgateway - Herstel de standaardwaarde van het IP-adres van de gateway. Heeft
dezelfde opmaak als het IP-adres.
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5

Voorkeurs-DNS-server - Definieer het IP-adres van de DNS-server. Heeft dezelfde
opmaak als het IP-adres.

6

Alternatieve DNS-server - Definieer het IP-adres van de secundaire DNS-server. Heeft
dezelfde opmaak als het IP-adres.

7

HTTP-poort - De HTTP-poort kan worden ingesteld op de standaardwaarde 80 of van 1025
tot 60000.

8

HTTPS-poort - De HTTPS-poort kan worden ingesteld op de standaardwaarde 443 of van
1025 tot 60000.

9

RTSP-poort - De RTSP-poort kan worden ingesteld op de standaardwaarde 554 of van
1025 tot 60000.

10

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
Als het netwerktype dynamisch is, wordt het IP-adres in de onderstaande gevallen
gewijzigd.
Daarom moet het IP-adres opnieuw worden opgezocht en moet de camera in deze gevallen
opnieuw worden opgestart.
• Wanneer de stroom naar de camera is in-/uitgeschakeld.
• Herstel na de firmware-update de standaardwaarden en start het systeem opnieuw op.

43
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Automatische IP-instellingen
Afbeelding 35 Indeling gebruikersinterface automatische IP-instellingen

1

Algemene instellingen - De functie Automatische IP-instellingen kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Informatie Automatische IP-instellingen - Geeft het unieke ID of automatische IP-adres
weer.

3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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ONVIF-instellingen
Afbeelding 36 Indeling gebruikersinterface ONVIF-instellingen

1

Authenticatie
Geen: voor toegang is geen ONVIF-verificatie nodig.
WS-gebruikerstoken: Toegang is alleen mogelijk met een WS-gebruikerstoken van de
ONVIF-verificatie.
WS-gebruikerstoken + Digest: Toegang is alleen mogelijk met een WS-gebruikerstoken en
Digest van de ONVIF-verificatie.
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2

Ontdekkingsmodus - De ontdekkingsfunctie kan worden in- of uitgeschakeld.

3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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UPNP-instellingen
Afbeelding 37 Indeling gebruikersinterface UPNP-instellingen

1

Algemene instellingen - De UPNP-functie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Vriendelijke naam - Definieer de vriendelijke naam. Ondersteunt maximaal 30 tekens en
speciale tekens (/ ~ ! $^ ( ) { } [ ] ; , ) kunnen niet worden gebruikt. ('@', '.', '_' ,'-', ' ') kunnen
wel worden gebruikt.

3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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DDNS-instellingen
Afbeelding 38 Indeling gebruikersinterface DDNS-instellingen

1

DDNS uitschakelen - Als dit is geselecteerd, werkt de DDNS-service niet.

2

Openbare DDNS - Selecteer een websiteadres uit de onderstaande lijst, om een openbare
DDNS-service te gebruiken. Nadat u de hostnaam van de site hebt ingevuld, worden de
instellingen voltooid door de geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord op die DDNSwebsite in te vullen.
DDNS-provider

Websiteadres

DynDNS

www.dyndns.com

No-IP

www.no-ip.com

Als u de DDNS correct instelt, wordt het IP-adres van uw camera automatisch herzien,
wanneer het IP-adres wordt veranderd of het systeem opnieuw wordt opgestart.
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Als het IP niet wordt herzien met de DDNS-website, blijft de camera het proberen met
intervallen van 1 minuut.
3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.

FTP-instellingen
Afbeelding 39 Indeling gebruikersinterface FTP-instellingen

Om het beeld via FTP over te dragen naar of op te slaan op de relevante site, moet het FTP zijn
ingesteld.
1

Algemene instellingen - De FTP-functie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

FTP-serveradres - Definieer het IP-adres van de FTP-server. Als het formaat van het IPadres incorrect is, wordt een berichtvak weergegeven om het nog een keer te proberen.

3

Uploadpad FTP - Definieer een pad in de FTP-server om video’s op te slaan. Voor de
padnaam kunnen het Engelse alfabet, cijfers en speciale tekens ( / ~ !@ $ ^ ( ) _ - { } [ ] ; , )
worden gebruikt.

4

FTP-poort - Definieer de FTP-serverpoort. Als de poort incorrect is, kan geen toegang tot de
FTP-server worden verkregen.

5

Gebruikersnaam - Definieer de gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de FTP-server.
Vul de correcte, bij de FTP-server geregistreerde gebruikersnaam in.

8200-1938-0207 A0

48

6

Wachtwoord - Definieer het wachtwoord om toegang te krijgen tot de FTP-server. Vul het
correcte, bij de FTP-server geregistreerde wachtwoord in.

7

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
Raadpleeg de bovenstaande schermafbeeldingen als voorbeeld.

SMTP-instellingen
Afbeelding 40 Indeling gebruikersinterface SMTP-instellingen

Om het beeld per e-mail te verzenden naar of op te slaan op de relevante sites, moet SMTP zijn
ingesteld.
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1

Algemene instellingen - De SMTP-functie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Modus - Selecteer de beveiligingsmodus van SMTP van plat of SSL/TLS. Nadat u de
accountinstellingen van uw SMTP-server hebt gecontroleerd, kunt u er één selecteren.

3

SMTP-serveradres - definieer het SMTP-serveradres. Als het formaat van het IP-adres
incorrect is, wordt een berichtvak weergegeven om het nog een keer te proberen.

4

Poort - Definieer de poort die in de bovenstaande platte of SSL-/TLS-beveiligingsmodus
wordt gebruikt.

5

Gebruikersnaam - Definieer de gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de SMTP-server.
Vul de correcte, bij de SMTP-server geregistreerde gebruikers-ID in.

8200-1938-0207 A0

Installatie- en configuratiegids Illustra Multisensor Domecamera

6

Wachtwoord - Definieer het wachtwoord om toegang te krijgen tot de SMTP-server. Vul het
correcte, bij de SMTP-server geregistreerde Wachtwoord in.

7

Afzender e-mail - Definieer het e-mailadres van de afzender van de e-mail. Het wordt
weergegeven als de afzender, wanneer de camera een e-mail verzendt.

8

Ontvanger e-mail - Definieer het e-mailadres van de ontvanger van de e-mail. Het wordt
weergegeven als de ontvanger, wanneer de camera een e-mail verzendt.

9

Titel - Definieer de titel van de e-mail, wanneer de camera een e-mail verzendt.
De titel van de e-mail is beperkt tot 40 tekens, inclusief spaties.

10

Bericht - Definieer de inhoud van de e-mail, wanneer de camera een e-mail verzendt. Het
bericht van de e-mail is beperkt tot 40 tekens, inclusief spaties.

11

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.

SNMP-instellingen
Afbeelding 41 Indeling gebruikersinterface SNMP-instellingen

1

SNMPv1/SNMPv2 - Selecteer de optie SNMPv1/SNMPv2 en typ de namen van de Leesgemeenschap en de Schrijfgemeenschap.
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SNMP-trap kan worden gebruikt om regelmatig de operationele drempels of fouten te
controleren die in de MIB zijn gedefinieerd.
2

SNMP-trap - De SNMP-trap kan worden in- of uitgeschakeld.
SNMPv3 bevat een cryptografische beveiliging, een hoger beveiligingsniveau, waarmee het
verificatiewachtwoord en het coderingswachtwoord kunnen worden ingesteld.
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3

Modus - Selecteer de Lees- of de Lees-/Schrijfmodus.

4

Inschakeling - De geselecteerde modus kan worden in- of uitgeschakeld.

5

Lees-/Schrijfnaam - Definieer de Leesnaam en Schrijfnaam.

6

Beveiligingsniveau - Selecteer een of geen verif, geen priv/verif, geen priv/verif, priv

7

Verificatiealgoritme - Selecteer MD5 of SHA als verificatiemethode.

8

Verificatiewachtwoord - Het verificatiewachtwoord is een codering voor verificatie van
minimaal 8 tekens en maximaal 30 tekens.

9

Algoritme persoonlijke sleutel - Selecteer DES of AES als coderingsalgoritme.

10

Wachtwoord persoonlijke sleutel - Het wachtwoord voor de informatiebeveiliging is een
persoonlijke codering die minimaal 8 tekens en maximaal 30 tekens mag bevatten.

11

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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RTSP-informatie
Afbeelding 42 Indeling gebruikersinterface RTSP-informatie

1

VIN-bron - Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

2

Doelstream - Selecteer de stream die u wilt instellen.

3

Time-out - Stel de RTSP-time-out in.
De sessie wordt na de gespecificeerde time-out afgesloten.

4

RTP-multicast - Controleer of RTP-multicast aan-/uitstaat. Ga als volgt te werk om RTPmulticast in te schakelen.
• Klik op de “Aanknop”.
• Voer een toegankelijk IP voor RTP-multicast, regelpoort voor de videostream, TTL voor het RTP-pakket in.
• Klik op de knop “Toepassen”.
• Elke RTP-multicast kan voor CH1~3 worden ingesteld.

5

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Klik op deze knop wanneer de instellingen voor alle kanalen zijn verricht.
De informatie van de RTSP-verbinding wordt weergegeven.

Instelling triggeractie
Configuratie actieregels
Afbeelding 43 Indeling gebruikersinterface configuratie actieregels

1

Overzicht met actieregels - Geeft de informatie van de aangepaste actieregels weer die aan
het overzicht met actieregels is toegevoegd.

2

Klik op ‘Toevoegen’ om aangepaste actieregels toe te voegen.
Klik op ‘Wijzigen’ om het geselecteerde item uit het overzicht met actieregels te wijzigen.
Klik op ‘Verwijderen’ om het geselecteerde item uit het overzicht met actieregels te
verwijderen.

Actieregels toevoegen/wijzigen
1

Naam - Definieer de naam van de actieregels.
De ingevoerde tekst mag de limiet (4~15) niet overschrijden.
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2

Werkingsinterval - Selecteer het interval om de actie te behouden.

3

Actie1 ~ Actie5 - Selecteer de actie die moet worden genomen als de gebeurtenis zich
voordoet.

4

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
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Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar het vorige menu.

Configuratie beeldoverdracht
Afbeelding 44 Indeling gebruikersinterface configuratie beeldoverdracht

1

Beelden voor/na alarm - Beeldoverdracht i.v.m. een gebeurtenis wordt geconfigureerd
door de snelheid van de beeldoverdracht en de tijdsduur voor/na het alarm in te stellen.
Beschrijvingen

Aantal beelden

Definieer het aantal beelden dat per seconde wordt overgedragen.

Tijdsduur vóór alarm

Definieer de tijdsduur van de beeldoverdracht per gebeurtenis.

Tijdsduur na alarm

Definieer het aantal beelden dat per gebeurtenis wordt overgedragen

2

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Configuratie uitgangsrelais
Afbeelding 45 Indeling gebruikersinterface configuratie relaisuitgang

1

Relaisuitgang - Selecteer de relaisuitgang.
Het aantal relaisuitgangen is afhankelijk van het cameramodel.

2

Modus - Selecteer monostabiel / bistabiel voor de relaismodus.

3

Ruststand - Selecteer of het contact normaal open of normaal gesloten is.

4

Tijdsduur - De relaisuitgang wordt tijdens de insteltijd bediend.
Als de bistabiele modus is geselecteerd, wordt deze functie geactiveerd.

5

55

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Instelling gebeurtenissen
Configuratie gebeurtenisregels
Afbeelding 46 Indeling gebruikersinterface configuratie gebeurtenisregels

1

Overzicht met gebeurtenisregels - Geeft de informatie van de aangepaste gebeurtenisregels weer die aan het overzicht met gebeurtenisregels is toegevoegd.

2

Klik op ‘Toevoegen’ om aangepaste gebeurtenisregels toe te voegen.
Klik op ‘Wijzigen’ om het geselecteerde item uit het overzicht met gebeurtenisregels te
wijzigen.
Klik op ‘Verwijderen’ om het geselecteerde item uit het overzicht met gebeurtenisregels te
verwijderen.
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Configuratie gebeurtenisregels
1

Inschakeling De functie Gebeurtenisregels kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Naam - Definieer de naam van de gebeurtenisregel.

3

Gebeurtenis - Selecteer de gebeurtenis samen met de bewegingsdetectie, verbreking van
de netwerkverbinding, temperatuuralarm, planning, sensordetectie.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
U hebt nog één gebeurtenis nodig.

4

Planning - Selecteer de activeringstijd uit Tijd Altijd/Handmatig.

5

Week / Tijd - U moet de starttijd en eindtijd definiëren, en dan de dagen selecteren. De
ingestelde planning wordt elke week herhaald.

6

Regels - Selecteer de actieregel die in het menu Triggeractie-Actieregel is gedefinieerd.

7

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.

57

8200-1938-0207 A0

Installatie- en configuratiegids Illustra Multisensor Domecamera

Configuratie plannen
Afbeelding 47 Indeling gebruikersinterface configuratie planning

1

Modus - De planningsfunctie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Regel herhalen - Stel een terugkerende tijd in waarop de gebeurtenis zich voordoet.

3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Configuratie bewegingsdetectie
Afbeelding 48 Indeling gebruikersinterface configuratie bewegingsdetectie

1

Bewegingsdetectie - De status van de bewegingsgebeurtenis wordt weergegeven.
Pictogram gebeurtenismelding (1) is zichtbaar als ‘Bewegingsdetectie’ is geactiveerd.

2

VIN-bron - Selecteer Video 1 ~ Video 4 en stel de video-instellingen in.
Klik op ‘Opslaan’ om de andere video-instellingen in te stellen.

3

Gebied - Stel de gebieden voor bewegingsdetectie in.
U kunt max. vier gebieden instellen.

4

Inschakeling - Schakel de functie voor bewegingsdetectie in of uit.

5

Gevoeligheid - Definieer de gevoeligheid van de bewegingsdetectie.
Wanneer een hoge waarde is geselecteerd, detecteert de camera zeer kleine bewegingen;
wanneer een lage waarde is geselecteerd, is de camera vrijwel ongevoelig.

6

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
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Temperatuur
Afbeelding 49 Indeling gebruikersinterface temperatuur

1

Modus - Selecteer Fahrenheit of Celsius.

2

Drempel - Definieer de temperatuur waarbij de gebeurtenis is getriggerd.

3

Temperatuur - Geeft de huidige temperatuur van de IP-camera weer.

4

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Configuratie alarm
Afbeelding 50 Indeling gebruikersinterface configuratie alarm

1

Instelling ingangsapparaat - Selecteer een type ingangsapparaat uit UIT, NO en NC.
Werking

UIT

Negeer deze ingangssensor

NO

Bij activering is het contact normaal open en gesloten

NC

Bij activering is het contact normaal gesloten en open
2
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Klik op ‘Toepassen’.
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Opname-instellingen
Opnamebeheer
Afbeelding 51 Indeling gebruikersinterface opnamebeheer

1

Doelstream - Selecteer het kanaal waarop u video wilt opnemen.

2

Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.

3

Opnamelijst - Geeft de informatie over de opname-instellingen weer.
Opname (0/4) > Opslag 1 / Opname (1/5) > Opslag 2 / Opname (2/6) > Opslag 3 / Opname
(3/7) > Opslag 4

4

Klik op ‘Wijzigen’ om het geselecteerde item in de opnamelijst te wijzigen.
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Configuratie opnames
1

Ingeschakeld - De Opnamefunctie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Opslagapparaat - Kan niet worden geselecteerd en toont de opgeslagen SD-kaart.

3

Bestandstype - Selecteer het type opnamebestand.
Ondersteunt momenteel alleen het TS-type.

4

Opslag - Selecteer het opslagtype. SD-kaart (Uitgeschakeld) kan niet worden geselecteerd.

5

Continu - Als de modus continu is ingeschakeld, start dan de continue opname zonder
enige andere instellingen.

6

Tijdsduur vóór opname - Definieer de tijdsduur van de opname vóór een gebeurtenis.

7

Tijdsduur na opname - Definieer de tijdsduur van de beeldoverdracht na een gebeurtenis.
Klik op ‘Opslaan’ om de huidige instellingen op te slaan.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
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Opnamelijst
Afbeelding 52 Indeling gebruikersinterface opnamelijst

1

Opslag - Selecteer de Opslag.

2

Filter - Selecteer de datum/tijd, gebeurtenis, sortering of opslagformaat om de opgenomen
videobeelden te filteren.

3

Klik op de knop ‘Vernieuwen’ om de opnamelijst te vernieuwen.
Klik op ‘Filter’ om de gefilterde video-opnames te bekijken.

4

Opnamelijst - Geef de informatie van de video-opname weer.

5

Klik op ‘Afspelen’ om het geselecteerde item in de lijst met video-opnames te bekijken.
Klik op ‘Verwijderen’ om het geselecteerde item uit de lijst met video-opnames te
verwijderen.
Klik op ‘Downloaden’ om het geselecteerde item in de lijst met video-opnames te
downloaden.
• Wanneer u op Downloaden klikt, wordt het volgende venster
weergegeven.
• Vul tijdens het downloaden het doeleinde met 30 tekens in. (Het
doeleinde dat u hebt aangemaakt, wordt met de downloadtijd
weergegeven op de logpagina).

8200-1938-0207 A0

64

Video-opname
1

Viewer video-opnames - Speel de video-opname af.

2

Informatie video-opnames - Geef de informatie van de video-opname weer.

3

Klik op ‘Opnieuw afspelen’ om de video-opname nogmaals te bekijken.
Klik op ‘Vorige’ om terug te gaan naar het vorige menu.

Configuratie opslag
Afbeelding 53 Indeling gebruikersinterface configuratie opslag

Weergave SD-kaartinformatie.
Wanneer u het item in de opslaglijst selecteert, kunt u de functies met betrekking tot de SD-kaart
instellen.
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Configuratie opslag
1

Opslaggrootte - Totale en resterende capaciteit van de SD-kaart worden hier weergegeven.

2

Automatisch verwijderen - Selecteer de periode voor automatisch verwijderen. De
beeldgegevens die vóór die periode werden opgeslagen, worden automatisch verwijderd.
Verwijder alle opgeslagen beelden die ouder zijn dan de geselecteerde tijd.

3

Overschrijven - Als dit op AAN staat en er minder dan 8 MB ruimte op de SD-kaart vrij is,
worden de oudste gegevens overschreven met de nieuwe. Als dit echter op UIT staat en er
minder dan 8 MB ruimte op de SD-kaart vrij is, worden de beeldopnames gestopt.

4

Verwijderen - Verwijder de SD-kaart uit het apparaat.

5

Formatteren - Verwijder alle inhoud die op de SD-kaart is opgeslagen.

6

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar de vorige instelling.
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Beveiligingsinstellingen
Configuratie IP-adresfilter
Afbeelding 54 Indeling gebruikersinterface configuratie IP-adresfilter

1

IP-adresfilter - De IP-filterfunctie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

IP-filtertype - Selecteer het type IP-filter voor de opname.

3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.

4

IP-adres filteren - Geef het gefilterde IP-adres weer.

5

IP-adres - Definieer het IP-adres dat u op het IP-filter wilt toepassen.

6

Klik op ‘Toevoegen’ om het IP-adres aan de lijst toe te voegen.
Klik op ‘Verwijderen’ om het in de lijst geselecteerde IP-adres te verwijderen.
Klik op ‘Alles verwijderen’ om alle IP-adressen uit de lijst te verwijderen.
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Configuratie RTSP-verificatiefilter
Afbeelding 55 Indeling gebruikersinterface configuratie RTSP-verificatie

1

RTSP-verificatie - De RTSP-verificatie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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IEEE 802.1X-configuratie
Afbeelding 56 Indeling gebruikersinterface configuratie IEEE 802.1X

De functie is nodig wanneer de camera op een netwerk wordt aangesloten dat is beveiligd met IEEE
802.1X.
1

IEEE 802.1x - De IEEE 802.1x-functie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Protocol
• MD5: Biedt een eenzijdige netwerkverificatie van de client gebaseerd
op een wachtwoord.
• PEAP: In zoverre vergelijkbaar met TTLS dat er van clientzijde geen
certificaat vereist is.
• TTLS / MD5: Vereist geen certificaat van clientzijde.
• TLS: Afhankelijk van de certificaten van client- en serverzijde om de
verificatie te verrichten.
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3

EAPOL-versie - Selecteer de EAPOL-versie.

4

ID - Type ID om de client in de IEEE 802.1X-verificatieserver te identificeren.

5

Wachtwoord - Type wachtwoord om de client in de IEEE 802.1X-verificatieserver te
identificeren.

6

Verifiëren - Verifieer wachtwoord.

7

CA-certificaat - Selecteer het CA-certificaat dat vereist is voor TLS-, TTLS- en PEAPverificatie.
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8

Certificaat - Selecteer het clientcertificaat dat vereist is voor TLS-verificatie

9

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.

HTTPS-configuratie
Afbeelding 57 Indeling gebruikersinterface configuratie HTTPS

HTTPS versleutelt sessiegegevens via SSL- of TLS-protocollen in plaats dat platte tekst in de
poortcommunicaties wordt gebruikt.
1

Certificaat - Selecteer een geïnstalleerd certificaat.
Als u geen certificaat kunt selecteren, installeer dan het certificaat van het menu
Beveiliging->Certificaten.

2

Beleid voor HTTPS-verbinding - Selecteer “HTTP”, “HTTPS” of “HTTP en HTTPS”,
afhankelijk van het verbonden net, ONVIF, RTSP over HTTP.

3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
Voer bij keuze van de HTTPS-modus https://<IP Address> in om verbinding te maken met
de camera.
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Configuratie certificaten
Afbeelding 58 Indeling gebruikersinterface configuratie certificaten

1

Server-/clientcertificaten - Toont de geïnstalleerde certificaten.

2

Zelfondertekend certificaat aanmaken - Een zelfondertekend SSL-certificaat is een
identiteitscertificaat ondertekend door zijn eigen maker. Ze worden echter gezien als minder
betrouwbaar.

3

Eigenschappen - Toont informatie over het geselecteerde certificaat.

4

Verwijderen - Verwijder het geselecteerde certificaat.

5

Verzoek om ondertekening certificaat aanmaken - Dit zijn de versleutelde gegevens die
de informatie bevatten die nodig is om het certificaat uit te geven.
Ze moeten worden ingevuld wanneer het CSR (Verzoek om ondertekening certificaat) wordt
aangemaakt.
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6

Certificaat installeren - Installeer certificaat

7

CA-certificaat - Toont de geïnstalleerde CA-certificaten.

8

CA-certificaat installeren - Installeer certificaat; zie de gegevenspagina.

9

Eigenschappen - Toont informatie over het geselecteerde certificaat.

10

Verwijderen - Verwijder het geselecteerde CA-certificaat.
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Configuratie certificaten
Installatiegegevens certificaat.
1

Certificaat van verzoek om ondertekening - Selecteer om het ondertekende certificaat
afkomstig van de CA te installeren.

2

Certificaat en persoonlijke sleutel - Selecteer om het certificaat en de persoonlijke sleutel
te installeren om een certificaat en persoonlijke sleutel te installeren.

3

Naam certificaat - Voer een unieke naam in om het certificaat te identificeren.

4

Bestand selecteren - Kies het certificaatbestand.

5

OK - Verzoek om installatie van het certificaat.

6

Annuleren - Annuleer de installatie van het certificaat en ga terug naar de configuratie van de
certificaten.
Installatiegegevens CA-certificaat.

7

Naam certificaat - Voer een unieke naam in om het CA-certificaat te identificeren.

8

Bestand selecteren - Kies het CA-certificaatbestand

9

OK - Verzoek om installatie van het CA-certificaat.

10

Annuleren - Annuleer de installatie van het CA-certificaat en ga terug naar de configuratie
van de certificaten.
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Serviceconfiguratie
Afbeelding 59 Indeling gebruikersinterface serviceconfiguratie

73

1

SSH - De SSH-functie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Systeeminstellingen
Systeeminformatie
Afbeelding 60 Indeling gebruikersinterface systeeminformatie

Informatie systeemcapaciteiten.
1

Apparaatnaam - U kunt de apparaatnaam definiëren.

2

Locatie - U kunt de locatie van het apparaat definiëren.
Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Systeemdiagnoses
Afbeelding 61 Indeling gebruikersinterface systeemdiagnoses

Toont basishardwarefuncties na inspectie.
1

Toont productieve tijd, SD-kaart, NAND, EEPROM, audiochip, belangrijk bestandssysteem
en NTP-status.
Waarschuwing: Als de camera verkeerd wordt afgesloten, wordt een downloadknop op de
diagnosepagina weergegeven om een bestand te downloaden waarin u de foutgegevens
kunt controleren.

75
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Actualiseren van de firmware
Afbeelding 62 Indeling gebruikersinterface firmware-update

1

Versie-informatie - Toont de huidige firmwareversie in het systeem.

2

Online update - Selecteer het firmwarebestand op uw computer door op de knop [Bestand
selecteren] te klikken.

3

FW-update starten - Klik op deze knop om de update te starten. De voortgang van de upload
wordt weergegeven door de voortgangsbalk.
Als u de verkeerde bestandsnaam toewijst, wordt een foutbericht weergegeven.

Waarschuwing:
1

Zet de camera niet uit tijdens de firmware-update. Anders kan het systeem vastlopen of
instabiel worden. Wanneer de update is voltooid, wordt het systeem automatisch opnieuw
opgestart.

2

Controleer de ‘Melding’ op het scherm. Wanneer de update is voltooid, wordt de camera
automatisch opnieuw opgestart en wordt het ‘Instellingenvenster’ afgesloten.
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Datum- en tijdinstellingen
Afbeelding 63 Indeling gebruikersinterface datum- en tijdinstellingen

1

Instelling tijdzone - Kies de tijdzone voor de camera. Deze wordt geactiveerd door op de
knop ‘Toepassen’ te klikken.

Stel voordat u overgaat op de onderstaande instellingen voor ‘Nieuwe datum en tijd camera’, eerst de
juiste tijdzone in.
2

Tijdformaat - Selecteer het tijdformaat jj-mm-dd of mm/dd/jj.

3

Huidige datum en tijd - Toont de huidige datum- en tijdinstelling van de camera.

4

Synchroniseren met mijn pc - Stel de datum/tijd in met de pc die momenteel is
aangesloten.

5

Handmatig instellen - Stel de datum/tijd in door ze handmatig in te typen.

6

Synchroniseren met tijdzone tijdserver (NTP) - Kies de tijdserver die beschikbaar is om
verbinding te maken met de huidige camera.
Zolang de camera is verbonden, worden de datum en tijd automatisch elk uur bijgewerkt.

7

77

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Instellingen zomertijd
Afbeelding 64 Indeling gebruikersinterface instellingen zomertijd

Zomertijd (DST) is het gebruik om de klok tijdens de zomermaanden een uur vooruit te zetten op de
standaardtijd en in het najaar weer terug te zetten, om het natuurlijke daglicht beter te benutten.
1

Algemene instellingen - De DST-functie kan worden in- of uitgeschakeld.

2

Datum- en tijdinstellingen - Stel de starttijd en eindtijd in waarop de DST van toepassing
is.

3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
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Gebruikersbeheer
Afbeelding 65 Indeling gebruikersinterface gebruikersbeheer

1

Gebruikers - Zet alle gebruikersaccounts op de lijst voor verificatie.

2

Toevoegen - Registreer een nieuwe gebruiker.
Tabel 66 Nieuwe gebruikersrollen

ID

Voer een nieuwe gebruikersnaam in, behalve de Admin, want die bestaat al.

Wachtwoord

Vul het wachtwoord van de gebruiker in

Verifiëren

Voer het wachtwoord van de gebruiker nogmaals in om het te verifiëren
Selecteer operator of waarnemer

Gebruikersbevoegdheden

Waarnemer - De gebruiker kan alleen bewaken.
Operator - Alle opties behalve Instellingen kunnen worden geconfigureerd.

De naam is beperkt tot 4~30 tekens.
Wachtwoordregels
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• Zwak: 8 tekens of minder, minder dan 2 combinaties
• Goed: meer dan 8 tekens, meer dan 3 combinaties
• Sterk: meer dan 12 tekens, meer dan 4 combinaties
Combinaties: hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens.
Aanvaardbare speciale tekens zijn ~ ’ ! & ^ ( ) _ - | { } ; . ? /.
3

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.
Klik op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar het vorige menu.

4

Wijzigen - Wijzig de informatie van de geregistreerde gebruikersaccounts. Voor de adminaccount kan alleen de wachtwoordfunctie worden gewijzigd.

5

Verwijderen - Verwijder het geselecteerde gebruikersaccount. Het admin-account kan niet
worden verwijderd.

Systeemlog
Afbeelding 67 Indeling gebruikersinterface systeemlog

1

Filter - Selecteer een datum, tijd, sortering of type log om het log te filteren.
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2

Klik op de knop ‘Vernieuwen’ om de loglijst te vernieuwen.
Klik op ‘Filteren’ om het gefilterde log te bekijken.
Klik op ‘Back-up’ om een back-up te maken van het gefilterde log.

3

Systeemloglijst - Het gefilterde log wordt weergegeven.

Taal
Afbeelding 68 Indeling gebruikersinterface taal
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1

Taal - Selecteer de gewenste taal uit de lijst.

2

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instelling te activeren.
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Fabriekswaarden herstellen
Afbeelding 69 Indeling gebruikersinterface fabriekswaarden herstellen

1

Fabriekswaarden herstellen - Reset de instellingen naar de fabriekswaarden.

Alle

Herstel alle fabriekswaarden

Behalve de netwerkinstellingen en
gebruikersinstellingen

Herstel alle fabriekswaarden, behalve de netwerk- en gebruikersinstellingen

Alleen camera-instellingen

Herstel alleen de fabriekswaarden van de camera

2

Klik op ‘Toepassen’ om de bovengenoemde instellingen te activeren.

Herstarten
Klik op het menu ‘HERSTARTEN’ en klik vervolgens op de OK-knop om opnieuw op te starten.
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Open-source-informatie
Afbeelding 70 Open-source-informatie

83
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Bijlage A: Technische specificaties
In de onderstaande tabel worden de technische specificaties van de 4MP Illustra Multisensor
Domecamera weergegeven.
Camera
Beeldsensor

1/3” 4,0M CMOS

Totale pixels

2688(H) X 1520(V)

Brandpuntafstand

2,8 mm l 4,0 mm l 6,0 mm l 8,0 mm, F2.0
D: 104˚, H: 90˚, V: 55˚ (2,8 mm)
D: 101˚, H: 81˚, V: 43˚ (4,0 mm)

Horizontale hoek
D: 59˚, H: 51˚, V: 29˚ (6,0 mm)
D: 44˚, H: 39˚, V: 22˚ (8,0 mm)
Sluitersnelheid

Auto / Handmatig (1/15 ~ 1/32000), Beeldstabilisatie, Lage sluitertijd (uit,
2X, 3X, 5X, 6X, 7,5X, 10X)

Min. verlichting

0,41 lux ( F2.0)

IR

-

Dag en nacht

TDN (Dag-nachtfunctie)

WDR

WDR (2x, 3x)

DNR

3D-DNR

Privacyzone

16 Programmeerbare zones

AGC

Auto

Andere beeldverwerking

Belichting, witbalans, scherpte, BLC, helderheid, contrast, verzadiging,
tint

Encoder (video en audio)
Videocompressie

H.264, MJPEG

H.264-profiel

BP / MP / HP

Meerdere profielen
Streaming

1440p30 + 480p30 met H.264 + MJPEG (CH1 : H.264 / CH2: H.264 &
MJPEG / CH3: MJPEG)

Prestatie
Bitrate video

100kbps ~ 10Mbps, Multi-rate voor voorbeeld en opname
Multi-streaming CBR/VBR bij H.264 (regelbare framerate

Regeling bitrate
en bandbreedte)
Edge-opslag
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I/O en gebeurtenis
Audio In/Out

1[1.0Vrms, 3kΩ] / 1

Alarm In/Out

1/1

Video-uitgang
1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)], 4:3 beeldverhouding
(2e video-uitgang)
Gebeurtenismelding

FTP, E-mail, Alarmuitgang, SD-kaart

Beveiliging en netwerk
IPv4:
TCP/IP / UDP / AutoIP / RTP(UDP/TCP) /
Netwerkprotocol

RTSP / NTP / HTTP / HTTPS / SSL / DNS /
DDNS / DHCP / FTP / SMTP / ICMP /
SNMPv1/v2/v3(MIB-2) / ONVIF

Beveiliging

HTTPS(SSL), IP-filtering, 802.1x, Digest-authenticatie (ID/ PW)

Plug-in

CGI API, ONVIF

Algemeen

Ondersteunde talen

Engels, Arabisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Spaans, Frans, Hongaars,
Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Zweeds,
Turks, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Russisch, Hindoeïstisch

Vermogen

(Adapter niet inbegrepen) 12 VDC: Max. 16,5W PoE IEEE 802.3at PoE+:
Max. 17,5 W

Temperatuur

-20 °C tot 50 °C

Materiaal

Gegoten aluminium

Afmetingen (DxH)

Ø192 x 84 mm

Gewicht

2.0kg

Certificering

FCC, CE, ROHS, IP66
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Normen en naleving
CE-markering
American Dynamics verklaart hierbij dat deze apparatuur, indien gebruikt volgens de instructies,
voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de toepasselijke richtlijnen.
Voor gebruik in alle landen van de EU.
Er is een Conformiteitsverklaring voor de multisensor domecamera’s. Een kopie hiervan is
verkrijgbaar bij Illustra.
Adres:
Illustra,
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 Verenigde Staten.
Wijziging van het product zonder onze toestemming, maakt deze verklaring nietig.

Digitale apparaatbeperkingen volgens FCC
Interferentie van radio en televisie
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal
apparaat, zoals bepaald in deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn opgesteld als redelijke
bescherming tegen schadelijke storing bij installatie in een commerciële omgeving. Dit apparaat
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en het kan, als dit niet volgens de
handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing voor radiocommunicatie
veroorzaken. Bij gebruik in een huisomgeving kan deze apparatuur schadelijke storing veroorzaken,
wat de gebruiker op eigen kosten moet oplossen.
De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke
verhindering veroorzaken en (2) Dit apparaat moet elke storing accepteren, ook storing die een
ongewenst effect kan veroorzaken.
Teneinde te blijven voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten afgeschermde kabels met deze
apparatuur worden gebruikt. Gebruik met apparatuur die niet is goedgekeurd of kabels die niet zijn
afgeschermd, kan leiden tot interferentie met de radio- en televisieontvangst.
Opmerking:Wijzigingen of modificaties zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant kunnen
de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen nietig maken en kunnen leiden tot
gevaarlijke situaties.
Canadese vereisten voor radiostraling
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Dit digitale apparaat van Klasse A voldoet aan de Canadese ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.
FCC CFR 47 Deel 15 Klasse A
Emissies

ICES-003
EN 55032 Klasse A
EN 50130-4

Immuniteit

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Behuizing

IP66
RoHS

Omgeving
WEEE
Opmerking:De signaalkabel mag niet langer zijn dan 3 m.
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Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
(EULA)
BELANGRIJK - LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA")
ZORVULDIG ALVORENS DE VERPAKKING VAN DE SCHIJF TE OPENEN, DE SOFTWARE
TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE TE
GEBRUIKEN.
DEZE EULA IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN SENSORMATIC
ELECTRONICS, LLC ("TYCO") EN BETREFT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF
FIRMWARE BIJ DEZE EULA DIE KAN ZIJN OPGENOMEN IN EEN AANVERWANT
PRODUCT, COMPUTERSOFTWARE OMVAT EN MOGELIJK OOK MEDIA, GEDRUKT
MATERIAAL EN 'ONLINE' OF ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE (GEZAMENLIJK DE
"SOFTWARE" GENOEMD). DOOR DE VERZEGELING VAN DEZE VERPAKKING TE
VERBREKEN, DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF
OP ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN
DEZE EULA. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA,
DAN MAG U DE SOFTWARE NIET OPENEN, DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIEREN OF
ANDERSZINS GEBRUIKEN.
1. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software kan computercodering, programma-files en
andere bijbehorende media omvatten, hardware- of software-sleutels, drukwerk en elektronische
documentatie. De Software kan voorgeïnstalleerd in een product of op een opslagmedium (de
media), als deel van een computersysteem of andere hardware of apparaat aan u worden geleverd
("Systeem"). De software wordt beschermd door auteursrechten en internationale verdragen inzake
auteursrecht en door andere beschermd en door andere verdragen en wetten inzake auteursrecht.
Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software (met inbegrip van maar niet
beperkt tot alle afbeeldingen, foto's en tekst opgenomen in de Software), de begeleidende gedrukte
materialen en alle kopieën van de Software, zijn eigendom van Tyco en/of zijn leveranciers. The
software is in licentie gegeven en is niet verkocht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze EULA
worden verstrekt, zijn voorbehouden door Tyco en haar leveranciers.
2. TOEKENNING VAN DE LICENTIE. De EULA verleent u de volgende rechten op niet-exclusieve
basis:
a. Algemeen. Deze EULA geeft u toestemming voor het gebruik van de software waarvoor u de ze
EULA heeft gekocht. Indien de software wordt beschermd door een software- of hardware sleutel of
een ander apparaat, kan de software worden gebruikt op elke computer waarop de sleutel is
geïnstalleerd. Indien de sleutel de software op een bepaald systeem vergrendelt, mag de software
alleen op dat systeem worden gebruikt.
b. Plaatselijk opgeslagen componenten. De software kan een softwarecode-bestanddeel omvatten
dat op een of meer apparaten kan worden opgeslagen en dat lokaal kan worden beheerd. Zodra u de
vereiste vergunning betaalt voor deze apparaten (zoals bepaald door Tyco naar eigen goeddunken),
kunt u één kopie van deze softwarecomponent installeren en/of gebruiken op elk apparaat waarvoor
Tyco een licentie heeft verstrekt. Vervolgens mag u deze component gebruiken om toegang te
hebben tot de software, deze weer te geven of er anderszins mee te interageren ("gebruiken") in
verband met het bedienen van het apparaat waarop het is geïnstalleerd, alleen op de wijze zoals
uiteengezet in de begeleidende documentatie of, bij afwezigheid van deze documentatie, alleen op de
wijze die overeenkomt met de aard van de software.
c. Op afstand opgeslagen componenten. De software kan een softwarecode-bestanddeel omvatten
waarmee een of meerdere apparaten op afstand kunnen worden bediend. U mag één kopie van deze
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component van de software op een extern opslagapparaat op een intern netwerk installeren en/of
gebruiken voor alle apparaten en u mag deze component op elk apparaat op het interne netwerk
gebruiken, alleen op de wijze zoals uiteengezet in de begeleidende documentatie of, bij afwezigheid
van deze documentatie, alleen op de wijze die overeenkomt met de aard van de software; op
voorwaarde echter dat u het vereiste aantal licenties aanschaft voor elk van de apparaten waarop
deze component wordt gebruikt.
d. Ingebedde software/firmware. De Software kan ook een softwarecode-component bevatten die
zich in een door Tyco verspreid apparaat bevindt en dient voor het gebruik van dat apparaat. U kunt
uitsluitend gebruik maken van een dergelijke component van de Software in verband met het gebruik
van dit apparaat, maar u mag deze softwarecomponent niet ophalen, kopiëren of op andere wijze
overdragen op een ander medium of apparaat zonder Tyco's voorafgaande, uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming.
e. Veiligheidskopie. U mag een backup-kopie maken van de software (anders dan de embedded
software) alleen voor opslagdoeleinden, en het kopie mag alleen worden gebruikt om een component
van de software te vervangen waarvoor u een op dat moment geldige licentie heeft. Tenzij
nadrukkelijk toegestaan in deze EULA, mag u geen kopieën maken van de software, met inbegrip
van het drukwerk.
3. OVERIGE RECHTEN EN BEPERKINGEN. Uw gebruik van de software is onderworpen aan de
volgende aanvullende beperkingen. Het niet naleven van een van deze beperkingen zal resulteren in
de automatische beëindiging van deze EULA en geeft Tyco toegang tot andere rechtsmiddelen.
a. Beperkingen op reverse-engineering en afgeleide werken. U mag de software niet reverseengineeren, decompileren of demonteren en elke poging hiertoe leidt tot onmiddellijke beëindiging van
deze EULA, behalve en alleen indien deze activiteit nadrukkelijk kan worden toegestaan,
niettegenstaande deze beperking, door het toepasselijk recht, of in het geval van opensourcesoftware, de toepasselijke opensource-licentie. U mag geen wijzigingen of aanpassingen
aanbrengen aan enig deel van de Software, of afgeleide werken creëren, zonder de schriftelijke
toestemming van een directeur van Tyco (behoudens het bepaalde in artikel 3(f) van deze EULA met
betrekking tot de opensourcesoftware). U mag geen eigendomsrechtelijke vermeldingen,
markeringen of labels verwijderen van de software. U dient redelijke maatregelen te treffen om ervoor
te zorgen dat uw medewerkers en agenten de voorwaarden van deze EULA naleven.
b. Auteursrechten. U moet alle copyrightvermeldingen op alle kopieën van de software handhaven.
c. Overdracht. U mag uw rechten die in deze EULA zijn toegekend alleen overdragen (i) als onderdeel
van een permanente verkoop of overdracht van alle apparaten waarvoor de software naar behoren in
licentie gegeven is; (ii) Indien u de software volledig overdraagt (met inbegrip van alle componenten,
de media en het drukwerk, eventuele upgrades en deze EULA); (iii) indien u geen kopieën behoudt
van enig onderdeel van de software; (iv) indien de ontvanger met de voorwaarden van deze EULA
instemt; en (v) indien de software een upgrade is, moet deze overdracht ook alle eerdere versies van
de software omvatten. U stemt ermee dat niet-naleving van deze voorwaarden deze overdracht nietig
maakt.
d. Beëindiging. Onder voorbehoud van eventuele andere rechten, kan Tyco deze EULA beëindigen,
als u zich niet houdt aan de algemene voorwaarden die hierin opgenomen zijn. In dat geval moet u
onmiddellijk alle kopieën van de software en alle componenten ervan vernietigen. Voor zover de
Software is ingebed in de hardware of firmware, dient u onmiddellijk toegang te verlenen aan Tyco of
diens vertegenwoordiger om softwarefeatures te verwijderen of te vergrendelen zoals Tyco bepaalt.
e. Volgende EULA. Tyco kan deze EULA ook vervangen met een volgende EULA om u eventuele
toekomstige componenten, edities, upgrades of andere wijzigingen of aanvulling van de Software te
bieden. Ook in de mate dat de voorwaarden van deze EULA in strijd zijn met eventuele eerdere
EULA's of andere overeenkomsten tussen u en Tyco over de Software, zijn de voorwaarden van
deze EULA beslissend.
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f. Integratie van opensource- en andere software van derden. Delen van de software kunnen
onderworpen zijn aan bepaalde licentieovereenkomsten met derden betreffende het gebruik,
kopiëren, wijzigen, herdistribueren en de garantie van deze delen van de software, met inbegrip van
wat algemeen bekend staat als "opensource"-software. Deze delen van de software worden enkel
beheerst door de bepalingen van deze andere licentie, en er wordt in deze licentie voor opensourcesoftware geen garantie gegeven. Door het gebruik van de software verbindt u zich ook aan de
voorwaarden van de licentiebepalingen van derden. Indien de toepasselijke licentiebepalingen van
derden hierin voorzien heeft u het recht om deze software te reverse-engineeren of om de broncode
voor deze software voor gebruik en distributie in door u gemaakte programma's, voor zover u instemt
met de toepasselijke licentiebepalingen van derden, en uw programma's worden gedistribueerd
volgens de bepalingen van deze licentie. In dat geval kan een kopie van dergelijke broncode
kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met uw Tyco-vertegenwoordiger.
g. Handelsmerken. Deze EULA verleent u geen enkel recht met betrekking tot enig handelsmerk of
servicemerken van Tyco, aan Tyco gelieerde ondernemingen of zijn leveranciers.
h. Verhuur. U mag de software niet in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen. U mag de
software niet aan anderen ter beschikking stellen of op een server of website posten of anderszins
distribueren.
i. Softwaresleutels. De hardware/software-sleutel, indien van toepassing, is het bewijs van uw
licentie om de hierin toegekende rechten uit te oefenen en moeten door u worden bewaard. Verloren
of gestolen sleutels worden niet vervangen.
j. Demonstratie- en evaluatie-kopieën. Een demonstratie- en evaluatie-kopie van de software valt
onder deze EULA; op voorwaarde dat de hierin verstrekte licenties op het einde van de demonstratieof evaluatieperiode verloopt.
k. Registratie van software. De Software kan voor gebruik bij Tyco moeten worden geregistreerd.
Indien u de software niet registreert, wordt deze EULA automatisch beëindigd en mag u de software
niet gebruiken.
l. Aanvullende beperkingen. De software kan onderworpen zijn aan aanvullende beperkingen en
gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de begeleidende documentatie van deze software, waarvan
de aanvullende beperkingen en voorwaarden hierbij zijn opgenomen en deel vormen van deze EULA.
m. Upgrades en updates. Voor zover Tyco deze ter beschikking stelt, mogen Software-upgrades en
updates alleen worden gebruikt om alle of een deel van de oorspronkelijke Software te vervangen die
u in licentie gegeven is. Software-upgrades en -updates leiden niet tot een toename van het aantal
aan u in licentie gegeven kopieën. Indien de software een upgrade of een component van een pakket
softwareprogramma's die u als in product in licentie is gegeven, mag de software alleen worden
gebruikt en overgedragen als deel van dit enkelvoudige productpakket en mag dit niet worden
gescheiden voor gebruik op meer dan een computer of systeem. Software-upgrades en updates die
gratis gedownload zijn via een door Tyco goedgekeurde World Wide Web- of FTP-site mogen
gebruikt worden om meerdere systemen te upgraden, op voorwaarde dat u een licentie heeft om de
oorspronkelijke software op die Systemen te gebruiken.
n. Tools en hulpprogramma's. Software verdeeld door middel van een door Tyco goedgekeurde World
Wide Web- of FTP-site (of soortgelijke door Tyco goedgekeurde distributiekanalen) als hulpmiddel of
hulpprogramma mogen onbeperkt worden gekopieerd en geïnstalleerd op voorwaarde dat de
Software niet wordt gedistribueerd of verkocht en de Software alleen wordt gebruikt voor het beoogde
doel van de tool of het hulpprogramma en in verband met Tyco producten. Alle andere voorwaarden
van deze EULA blijven van toepassing.
4. EXPORTBEPERKINGEN. U stemt ermee in dat u geen deel van de Software of een rechtstreeks
daarvan afgeleid product zult exporteren, opnieuw exporteren of overdragen (het voorgaande
gezamenlijk aangeduid als de 'Beperkte componenten'), naar IRAN, NOORD-KOREA, SYRIË,
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CUBA en SUDAN, met inbegrip van alle entiteiten of personen in die landen, hetzij direct of indirect
('Tyco's positie'). U stemt er ook in toe dat u de Beperkte Componenten niet zult uitvoeren,
doorvoeren of overdragen aan andere landen, behalve met volledige naleving van alle toepasselijke
overheidsvereisten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot toepasselijke economische sancties en
maatregelen die door het U.S. Treasury Department worden opgelegd en van de toepasselijke
exportbeperkende maatregelen die door het U.S. Department of Commerce en het U.S. Department
of State en andere Amerikaanse overheidsinstellingen worden opgelegd, en de door de Europese
Unie of de overheidsinstellingen van andere landen opgelegde maatregelen. Elke overtreding door u
van de van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de Verenigde Staten of enige andere overheid,
of waarbij u inbreuk maakt op Tyco's positie, ongeacht of dit in strijd is met enige hiervoor genoemde
toepasselijke wet- of regelgeving, zal resulteren in de automatische beëindiging van deze EULA.
5. DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID OPGELEGDE BEPERKINGEN. De software is
Commerciële Computersoftware die wordt verstrekt met "beperkte rechten" volgens Federal
Acquisition Regulations en door agentschappen toegevoegde supplementen. Het gebruik,
vermenigvuldiging of bekendmaking door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de
beperkingen van subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rights in Technical Data and Computer Software
clause at DFAR 255.227-7013 et. seq. of 252.211-7015, of subparagrafen (a) tot (d) van de
Commercial Computer Software Restricted Rights at FAR 52.227- 19, zoals van toepassing, of
gelijksoortige clausules in het NASA FAR Supplement. Opdrachtnemer/fabrikant is Sensormatic
Electronics, LLC, 6 Technology Park Drive, Westford, MA 01886.
6. BEPRKTE GARANTIE.
a. Garantie. Tyco garandeert dat het opslagmedium waarop de Software is vastgelegd, de
hardwaresleutel, en de documentatie erbij, vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij
normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van levering aan de
eerste gebruiker. Voor dezelfde periode garandeert Tyco verder dat de Software op het
opnamemedium onder deze licentie in wezen functioneert zoals beschreven in de
gebruikersdocumentatie bij het product indien gebruikt met de gespecificeerde hardware.
BOVENSTAANDE EXPLICIETE GARANTIE VERVANGT EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE
ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK,
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES
VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
EIGENDOMSRECHT, NIET-INBREUK OP OF ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, GEBRUIKEN, HANDEL,
ONGESTOORDE WERKING, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE OF
SYSTEEMINTEGRATIE. TYCO GARANDEERT NIET DAT ENIG DEEL VAN DE SOFTWARE
PROBLEEMLOOS, VRIJ VAN VEILIGHEIDSDEFECTEN OF ZONDER ONDERBREKINGEN
ZAL FUNCTIONEREN. TYCO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PROBLEMEN
VEROORZAAKT DOOR VERANDERINGEN IN DE FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN VAN
DE APPARA(A)T(EN) WAAROP DE SOFTWARE DRAAIT, OF VOOR PROBLEMEN IN DE
INTERACTIE VAN DE SOFTWARE MET NIET-TYCO-SOFTWARE OF -HARDWARE. TYCO
AANVAARDT EN AUTHORISEERT GEEN PERSONEN OM NAMENS HEN OP TE TREDEN
OM DEZE GARANTIE TE WIJZIGEN OF TE VERANDEREN, NOCH AANVAARDT HET ENIGE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE ANDERE GARANTIE OF VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DEZE SOFTWARE. DE GARANTIE VAN TYCO KAN ONGELDIG WORDEN
VERKLAARD IN GEVAL VAN MISBRUIK OF ONJUIST GEBRUIK. DEZE BEPERKTE
GARANTIE VERSCHAFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK
ANDERE RECHTEN UIT HOOFDE VAN DWINGENDRECHTELIJKE BEPALINGEN DIE VAN
STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VARIËREN.
b. Exclusief rechtsmiddel. De volledige aansprakelijkheid van Tyco en uw exclusieve rechtsmiddel
onder de garantie vermeld in dit Hoofdstuk 6 zal, naar keuze van Tyco, om (i) te proberen om
Softwarefouten te corrigeren met inspanningen die Tyco voor aangemeten aan het probleem houdt,
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(ii) kosteloos het opnamemedium te vervangen, de Software of de documentatie met werkende
equivalenten voor zover van toepassing, of (iii) een pro-rata deel van de betaalde licentiekost voor
dergelijke Software terug te betalen (onder aftrek van afschrijvingen op basis van een periode van vijf
jaar levensverwachting) en deze EULA te beëindigen, op voorwaarde dat, in ieder geval, Tyco
schriftelijk in kennis wordt gesteld van alle garantieproblemen tijdens de van toepassing zijnde
garantieperiode. Vervangende items zijn gegarandeerd gedurende de resterende looptijd van de
oorspronkelijke garantieperiode. Er wordt geen garantie geboden voor fouten in de software die het
gevolg zijn van een ongeluk, misbruik, aanpassingen of foutief gebruik met betrekking tot de software
of hardware waarop deze is opgeslagen. De garantiedienstverlening of de assistentie wordt verstrekt
op het oorspronkelijke punt van aankoop.
7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID & UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING.
a. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,
AANSPRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID,
CONTRACTBREUK, MISLEIDING EN ANDERE CONTRACT OF ONRECHTMATIGE CLAIMS)
DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE EULA GROTER ZIJN DAN 5,00
USD OF HET BETAALDE BEDRAG AAN TYCO OF ZIJN WEDERVERKOPER VOOR DE
SOFTWARE DAT AANLEIDING GAF TOT DEZE AANSPRAKELIJKHEID. OMDAT EN VOOR
ZOVER SOMMIGE JURISDICTIES BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN
NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
b. UITSLUITING VAN ANDERE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL TYCO OF EEN VAN HAAR
WEDERVERKOPERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE:
(I) CLAIMS VAN DERDE PARTIJEN; (II) VERLIES VAN OF SCHADE AAN SYSTEMEN,
RECORDS OF GEGEVENS, OF AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EEN
OVERTREDING VAN DE PRIVACYRECHTEN VAN EEN PERSOON; OF (III) INDIRECTE,
INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG-, STRAFBARE, VERTROUWENS- OF VERBORGEN
SCHADE (WAARONDER VERLOREN WINST EN VERLOREN SPAARGELD), IN ELK GEVAL
ZELFS ALS TYCO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN
DERGELIJKE SCHADE. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK
VOOR DE VERIFICATIE VAN DE BEVEILIGING, DE ACCURAATHEID EN ADEQUAATHEID
VAN DE OUTPUT VAN DE SOFTWARE, EN VOOR DE BETROUWBAARHEID ERVAN.
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING VAN BIJKOMENDE OF
GEVOLGSCHADE OF DE BEPERKING VAN DE LOOPTIJD VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE,
DUS SOMMIGE VAN BOVENGENOEMDE BEPALINGEN ZIJN MOGELIJK ALLEEN OP U VAN
TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE WETTEN DIT TOESTAAN.
8. ALGEMEEN. Indien een bepaling in deze EULA onwettig wordt gevonden, nietig blijkt of om een
andere reden niet-afdwingbaar, dan wordt deze bepaling uit deze EULA verwijderd en heeft dit geen
gevolgen voor de geldigheid en de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. U moet een
betalingsbewijs voor de licentie bewaren, met inbegrip van het model- en serienummer en de
betalingsdatum en dit betalingsbewijs overleggen wanneer u om service of assistentie verzoekt die
door de in de EULA uiteengezette garantie wordt gedekt. Deze EULA is onderworpen aan de
wetgeving van de staat New York (Verenigde Staten), zonder rekening te houden met
onverenigbaarheid met wetsprincipes. De partijen gaan er hierbij onherroepelijk mee akkoord dat ze
zich onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de staat en federale rechtbanken van New York
voor doeleinden van het oplossen van enige en alle disputen die voortkomen uit of betrekking hebben
op deze algemene voorwaarden. De partijen sluiten nadrukkelijk de toepassing uit van de bepalingen
van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.
9. AANVULLENDE KENNISGEVINGEN.
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a. Voor Software conform de MPEG-4 Visual Standard: DELEN VAN DIT PRODUCT WORDEN IN
LICENTIE GEBRUIKT ONDER DE LICENTIE VOOR DE MPEG-4 VISUAL PATENTPORTFOLIO
VOOR PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT
VOOR (I) HET CODEREN VAN VIDEO CONFORM DE MPEG-4 VISUAL STANDARD ('MPEG-4
VIDEO') EN/OF (II) HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO DIE GECODEERD WERD DOOR
EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT
EN/OF VERKREGEN WERD VAN EEN VIDEOLEVERANCIER ONDER LICENTIE VAN MPEG
LA OM MPEG-4-VIDEO TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE,
WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT PROMOTIONELE, INTERNE EN COMMERCIËLE
GEBRUIKEN EN LICENTIES, KAN VERKREGEN WORDEN BIJ MPEG LA, LLC. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
b. Voor Software conform de AVC Standard: DELEN VAN DIT PRODUCT WORDEN IN LICENTIE
GEBRUIKT ONDER DE LICENTIE VOOR DE AVC-PATENTPORTFOLIO VOOR HET
PERSOONLIJKE GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OF ANDER GEBRUIK WAARVOOR
GEEN VERGOEDING WORDT VERKREGEN VOOR (I) HET CODEREN VAN VIDEO
CONFORM DE AVC-STANDAARD ('AVC VIDEO') EN/OF (II) HET DECODEREN VAN AVCVIDEO DIE GECODEERD WERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE
ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN WERD VAN EEN VIDEOLEVERANCIER ONDER LICENTIE
OM AVC-VIDEO TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. MEER INFORMATIE KAN WORDEN
VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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