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Waarschuwing
• De installatie en service mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren technici, en

moeten voldoen aan alle plaatselijke regels en codes 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
regen of 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 thinner aan op de camera. Dit kan het oppervlak van de unit laten smelten of de lens
vertroebelen.

• Dit product is bedoeld voor professionele installatie; volg de plaatselijke bedradingsvoorschriften.

• Deze camera moet door gekwalificeerd personeel en conform alle plaatselijke wetten worden geïnstalleerd.

• Vervang de batterijen van de camera niet. Als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type bestaat het
risico op ontploffing.

• Neem voor gebruik van een externe voeding contact op met de fabrikant van de camera, om te bevestigen dat de
voeding voldoet aan de LPS-eisen en dezelfde stroomspecificaties heeft als de camera.

• Gebruik een 12 VDC-stroomadapter en steek deze in de camera en het stopcontact. Gebruikers kunnen
eventueel een Ethernetkabel gebruiken en aansluiten op de RJ-45-connector van de camera en een
voedingsschakelaar (PSE).

• Dit product is bedoeld om te worden gevoed door een gecertificeerde stroomadapter of DC-voeding
gemarkeerd met “LPS” (of “Beperkte voeding”), met een nominaal vermogen van 12 VDC, min. 0,93 A of 48
VDC, min. 0,27 A (voor PoE), Tma = minimaal 55 graden C. Neem voor verdere assistentie contact op met
American Dynamics op +1-800-507- 6268 of +1-561-912-6259 of op het internet op
www.americandynamics.net.

WEEE-richtlijn (Elektrisch en elektrotechnisch afval). Voor het op de juiste wijze weggooien van dit product (van
toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalsystemen). Dit product moet aan het einde
van de levensduur weggegooid worden conform toepasselijke wet- en regelgeving en procedures.
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Illustra Pro Gen 2 Serie 12MP Fisheye-camera
In dit hoofdstuk worden de producteigenschappen, installatieprocedures en verbindingsinformatie
van de Illustra Pro Gen 2-serie 12MP Fisheye-camera's beschreven.

Productfuncties
De behuizing van de lens moet zorgvuldig worden behandeld en gereinigd, om krassen te
voorkomen. Zie 8200-1174-01 Bubble Clearing Procedure Application Note (Toepassingsnotitie
omtrent de reinigingsprocedure van de glazen bol) voor nadere informatie over de behandeling en
reiniging van de glazen bollen.

Ga naar https://illustracameras.com/products.

Selecteer vanaf de productpagina het assortiment cameraproducten en selecteer uw cameramodel.
Klik opDownloads en zoek Bubble Handling and Cleaning Procedure (Hanterings- en
reinigingsprocedures van de glazen bol).

Productoverzicht
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de functies en installatie van de Illustra Pro Gen 2
12MP Fisheye-camera. De productcode en omschrijving van de camera wordt in onderstaande tabel
gegeven.
Tabel 1 Productcode en beschrijving van de Illustra Pro Gen 2 12MP Fisheye-camera

Productcode Naam model Beschrijving

IPS12-F27-OI02 Illustra Pro Gen 2, 12MP Fisheye-cam-
era

Illustra Pro 12 MP Fisheye, binnen/buiten,
vandaalbestendig, wit, dag-nachtfunctie, met IR,
breed dynamisch bereik

Inhoud van de doos
• 1 Illustra Pro Gen2 12MP Fisheye-camera

• 1 haakse Torx-veiligheidssleutel

• 1 sticker met montagesjabloon

• 1 adapterplaat

• 1 afstandsring

• 3 kunststof slagankers van ‘4,8 x 24,7 mm’

• 6 ‘M4*8H’-schroeven met vlakke veer en ring (adapterplaat en hanger)

• 6 ‘8-32UNC*5/16H’-schroeven (afstandsring, 4s elektriciteitskast)

• 3 zelftappende M3-schroeven (zonder ring)

• 3 standaard M3-schroeven (zonder ring)

• 1 gedrukte Snelstartgids

• 1 terminalblok met 2 pennen

https://illustracameras.com/products
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• 1 droogmiddelzakje

• 1 tape van 12 cm/5”

• 1 O-ring

• 1 rubber kabelafdichting

Montagegereedschappen
• 1 schroevendraaier

• 1 haakse Torx-veiligheidssleutel

• 1 boor

Korte handleiding
• Standaard IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)

• Standaard gebruikersnaam / Wachtwoord: admin / admin

• Stroom: PoE of 12 VDC

Opmerking:Vervang het droogmiddelzakje elke keer dat het bovenste deksel wordt verwijderd, om
een maximale bescherming tegen condensatie te bieden.

Figuur 1: Pro Gen2 12MP Fisheye-camera
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Procedure 1 Camera aan wand monteren en opstarten
Stap Actie

1 Plaats de sticker met het montagesjabloon op de wand.

2 Boor twee gaten Ø 8,01 mm in de wand en snijd een kabelgat Ø 31,5 mm uit volgens de
markeringen op de sticker met het montagesjabloon.

3 Steek de twee slagankers van ‘4,8 x 24,7 mm’ in de twee gaten Ø 8,01 mm.

4 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven op het deksel van de camera los te
draaien (afbeelding 2) en verwijder het deksel uit de basis van de camera.

Afbeelding 2 Schroeven cameradeksel

5 Steek de stroomkabel door het kabelgat, houd de basis van de camera tegen de wand en
sluit de 12 VDC-kabel aan op een 12 VDC-klem of sluit de RJ45-connector aan op een
netwerkapparaat dat compatibel is met PoE en dat stroom levert via de Ethernetkabel.

6 Lijn de twee gaten in de basis van de camera uit met de twee gaten in de wand, steek de
twee zelftappende M3-schroeven in de twee gaten en bevestig de basis van de camera
stevig aan de wand.

7 Verwijder het droogmiddelzakje uit het afgesloten zakje en verwijder de beschermlaag van
het droogmiddelzakje.

8 Plaats het droogmiddelzakje in de camera. Zie de locatie in afbeelding 3.

9 Houd het deksel van de camera tegen de basis van de camera en lijn de twee
borgschroeven op het deksel van de camera uit met de twee draadgaten in de basis van de
camera.

10 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven van het deksel van de camera
(afbeelding 2) aan de basis van de camera te bevestigen.
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Afbeelding 3 Locatie droogmiddelzakje

- Einde -

Procedure 2 Camera aan elektriciteitskast monteren en opstarten
U kunt de camera aan een 4s elektriciteitskast, een elektriciteitskast met een enkele inbouwdoos of
een elektriciteitskast met een dubbele inbouwdoos monteren.

Stap Actie

1 Verwijder het deksel van de elektriciteitskast.

2 Houd de afstandsring tegen de elektriciteitskast en lijn de vier gaten van de afstandsring uit
met de vier gaten in de elektriciteitskast.

3 Steek vier ‘8-32UNC*5/16H’-schroeven in de vier gaten en zet de afstandsring stevig vast
aan de elektriciteitskast.

4 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven op het deksel van de camera los te
draaien (afbeelding 2) en verwijder het deksel uit de basis van de camera.

5 Steek de stroomkabel door het kabelgat in de afstandsring, houd de basis van de camera
tegen de afstandsring en sluit de 12 VDC-kabel aan op een 12 VDC-klem of sluit de RJ45-
connector aan op een netwerkapparaat dat compatibel is met PoE en dat stroom levert via
de Ethernetkabel.

6 Lijn de twee gaten in de basis van de camera uit met de twee gaten in de afstandsring, steek
de twee standaard M3-schroeven in de twee gaten en bevestig de basis van de camera
stevig aan de afstandsring.

7 Verwijder het droogmiddelzakje uit het afgesloten zakje en verwijder de beschermlaag van
het droogmiddelzakje.

8 Plaats het droogmiddelzakje in de camera. Zie de locatie in afbeelding 3.

9 Houd het deksel van de camera tegen de basis van de camera en lijn de twee
borgschroeven op het deksel van de camera uit met de twee draadgaten in de basis van de
camera.

10 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven van het deksel van de camera
(afbeelding 2) aan de basis van de camera te bevestigen.
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- Einde -

Procedure 3 Camera aan kantelbeugel monteren
De IPFETILTMOUNT-accessoire (kantelbeugel) kan voor deze camera worden gebruikt. Zie
https://illustracameras.com/accessories/ voor nadere informatie.

Stap Actie

1 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven op het deksel van de camera los te
draaien (afbeelding 2) en verwijder het deksel uit de basis van de camera.

2 Steek de stroomkabel door het kabelgat in de kantelbeugel, houd de basis van de camera
tegen de kantelbeugel en sluit de 12 VDC-kabel aan op een 12 VDC-klem of sluit de RJ45-
connector aan op een netwerkapparaat dat compatibel is met PoE en dat stroom levert via
de Ethernetkabel.

3 Lijn de twee gaten in de basis van de camera uit met de twee gaten in de kantelbeugel, steek
de twee standaard M3-schroeven in de twee gaten en bevestig de basis van de camera
stevig aan de kantelbeugel.

4 Verwijder het droogmiddelzakje uit het afgesloten zakje en verwijder de beschermlaag van
het droogmiddelzakje.

5 Plaats het droogmiddelzakje in de camera. Zie de locatie in afbeelding 3.

6 Houd het deksel van de camera tegen de basis van de camera en lijn de twee
borgschroeven op het deksel van de camera uit met de twee draadgaten in de basis van de
camera.

7 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven van het deksel van de camera
(afbeelding 2) aan de basis van de camera te bevestigen.

- Einde -

Procedure 4 Camera aan wandbeugel of hangende kap monteren
De accessoires ADCiM6WALLWK (wandbeugel) en ADCi6DPCAPOW (hangende kap) kunnen met
de camera gebruikt worden. Zie https://illustracameras.com/accessories/ voor nadere informatie.

Stap Actie

1 Houd de adapterplaat tegen de accessoire en lijn de vier gaten in de adapterplaat uit met de
vier gaten in de accessoire.

2 Steek vier ‘M4*8H’-schroeven in de vier gaten en zet de adapterplaat stevig vast aan de
accessoire.

3 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven op het deksel van de camera los te
draaien (afbeelding 2) en verwijder het deksel uit de basis van de camera.

4 Steek de stroomkabel door het kabelgat in de adapterplaat, houd de basis van de camera
tegen de adapterplaat en sluit de 12 VDC-kabel aan op een 12 VDC-klem of sluit de RJ45-
connector aan op een netwerkapparaat dat compatibel is met PoE en dat stroom levert via
de Ethernetkabel.

5 Lijn de twee gaten in de basis van de camera uit met de twee gaten in de adapterplaat, steek
de twee standaard M3-schroeven in de twee gaten en bevestig de basis van de camera
stevig aan de adapterplaat.

6 Verwijder het droogmiddelzakje uit het afgesloten zakje en verwijder de beschermlaag van
het droogmiddelzakje.
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7 Plaats het droogmiddelzakje in de camera. Zie de locatie in afbeelding 3.

8 Houd het deksel van de camera tegen de basis van de camera en lijn de twee
borgschroeven op het deksel van de camera uit met de twee draadgaten in de basis van de
camera.

9 Gebruik de haakse Torx-sleutel om de twee schroeven van het deksel van de camera
(afbeelding 2) aan de basis van de camera te bevestigen.

- Einde -
Afbeelding 4 Cameraknoppen en -aansluitingen

Tabel 1: Beschrijvingen cameraknop / -aansluiting

Cameraonderdeel Beschrijving Opmerkingen

1 RJ-45 (PoE-aansluiting) Netwerkverbinding

2 Voeding (12 VDC-
stroomaansluiting) Stroomaansluiting

3 microSD-kaartsleuf
Steek de microSD-kaart in de kaartsleuf om video’s en
momentopnames op te slaan. Verwijder de microSD-kaart
niet wanneer de camera aanstaat.

4

Sluit GEEN externe
voeding op de alarm
I/O-connector van de
camera aan).

1 – Alarmuitgang +

2 – Alarmuitgang –

3 – Alarmingang +
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4 – Alarmingang –

5 – Aarde

6 – Audio-uitgang (Lijnuitgang)

7 – Audio-ingang (Lijningang)

5 Resetknop Druk de knop ten minste 20 seconden met geschikt gereed-
schap in om het systeem te herstellen.

Procedure 5 Kabel via kabelafdichting insteken
Wanneer geen kabelgoot wordt gebruikt, hoeven de kabels die door de kabelafdichting worden
ingevoerd, niet te worden afgedicht. Dit is om de camera te beschermen en de prestaties van de
camera te behouden. Opmerking: De kabelafdichting bevindt zich aan de onderkant van de behuizing
van de camera.

Stap Actie

1 Lokaliseer de rubber kabelafdichting (afbeelding 5) aan de onderkant van de behuizing van
de camera.

Afbeelding 5 Rubber kabelafdichting

Opmerking:Opmerking: Er zitten drie buizen op de kabelafdichting, twee gesloten
en één open.

2 Steek het stroomsnoer door de ‘open’ buis op de kabelafdichting.

Opmerking:Opmerking: Snijd de bovenkant van de twee andere buizen en steek
een kabel in een of beide buizen, als extra kabels vereist zijn.
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Opmerking:Opmerking: Zorg ervoor dat er geen openingen tussen de kabels en de
buizen zitten.

3 Gebruik de meegeleverde zelfvulcaniserende tape en wikkel deze om het punt waar de
kabel de buis ingaat.

- Einde -
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Netwerktopologie
De Illustra Pro 12MP-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’s weergegeven.

Topologie 12MP Fisheye-camera

Afbeelding 6 Netwerktopologie camera Type I.

Afbeelding 7 Netwerktopologie camera Type II
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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 8 Netwerkverbindingsschema

Standaard camera-instellingen

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

Netwerkinstellingen Standaards

DHCP Ingeschakeld

Statisch IP-adres 192.168.1.168

Standaard gebruikersnaam admin

Standaard wachtwoord admin
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Opmerking:Wanneer de gebruiker voor het eerst inlogt, wordt hij gevraagd de standaard
gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.

Procedure 6 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 standaard-
IP-adres te pingen.

a Start een opdrachtprompt.

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

3 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 7 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 menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij 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 -
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Procedure 8 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 menuBasisconfiguratie.

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

4 Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

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.

5 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Camera’s beheren met de Illustra Connect-tool
Om toegang te krijgen tot uw camera kunt u de IE-browser gebruiken, maar ook het meegeleverde
tool Illustra Connect.

Illustra Connect is een beheerhulpmiddel om uw netwerkcamera’s op het LAN te beheren. Met deze
tool kunt u:

• meerdere netwerkcamera’s vinden

• de IP-adressen instellen

• de verbindingsstatus weergeven

• firmware-upgrades beheren

• bulkconfiguratie

Raadpleeg Configuratie op pagina 20 voor nadere informatie over het gebruik van de Illustra Connect-
tool voor het configureren van de camera’s.

Procedure 9 De camera verbinden met behulp van Illustra Connect

Opmerking:
Illustra Connect zoekt alleen naar apparaten op hetzelfde subnet als zijn hostcomputer. Daarom
dienen de camera en de computer die gebruikt worden om deze te configureren, zich in hetzelfde
subnet te bevinden.

Stap Actie

1 Installeer de Illustra Connect-software op een computer die op hetzelfde netwerk en subnet
is aangesloten.
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De Illustra Connect-software en de Illustra Connect-handleiding kunnen worden gedownload
op www.illustracameras.com

2 Activeer Illustra Connect, wanneer de installatie voltooid is.

Het programma doorzoekt het netwerk en toont alle overeenkomende apparaten.

3 Selecteer de camera die u wilt configureren, door deze te zoeken met behulp van het unieke
MAC-adres van de camera.

4 Klik met de rechtermuisknop op de camera en selecteer Configuratie
webgebruikersinterface starten. De webgebruikersinterface van de camera wordt
weergegeven.

- Einde -

Procedure 10 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 11 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 fabrieksinstellingen zijn hersteld,
worden de volgende twee pop-upvensters weergegeven: Een pop-upvenster met het verzoek Host-
ID definiëren en een pop-upvenster met het verzoek Beveiligingstype selecteren. Raadpleeg de
gebruikershandleiding voor nadere informatie.

5 De pagina Live weergave wordt weergegeven. Hier wordt de huidige weergave van de
camera weergegeven.

Opmerking:
Wanneer de gebruiker voor het eerst inlogt, wordt hij gevraagd de standaard gebruikersnaam en
wachtwoord te wijzigen.

- Einde -
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Procedure 12 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 tabbladBeeld basis in het menuBasisconfiguratie.

4 Selecteer de gewensteOriëntatie-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 Illustra Pro Gen 2-camera’s kunt configureren met de
webgebruikersinterface.

Beveiligingsmodusprofielen voor de eerste verbinding
Illustra Pro Gen 2--camera’s hebben nu functies waarmee de camera kan worden bediend in een
Standaard beveiligingsmodus of in een Verbeterde beveiligingsmodus.

De Verbeterde beveiligingsmodus van bediening wordt gebruikt om wijzigingen te beheersen aan de
cameraverbindingsprotocollen HTTP, HTTPS, FTP en SMTP. Wanneer de camera zich in de
Verbeterde beveiligingsmodus bevindt, is er een complex wachtwoord van zeven tekens nodig voor
de systeembeheerder, om wijzigingen door te voeren voor deze protocollen.

Raadpleeg Samenvatting van de beveiligingsmodi op pagina 21 voor nadere informatie over de
verschillen tussen de Standaard en de Verbeterde beveiligingsmodus.

Webgebruikersinterface Illustra Pro Gen 2-camera openen
Gebruik de volgende procedure om de grafische webgebruikersinterface van de camera te openen.

Procedure 13 Inloggen op de camera
Stap Actie

1 Raadpleeg Netwerkverbinding op pagina 15 voor informatie over het aansluiten van de cam-
era op uw netwerk of computer.

2 Wanneer de camera wordt geselecteerd, wordt de pagina voor het aanmelden getoond.

3 Selecteer in het keuzemenu uw voorkeurstaal. De standaardtaal is Engels.

4 Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de standaard gebruikersnaam en het wachtwoord
in. Gebruikersnaam: admin, Wachtwoord: admin.

5 Klik op Inloggen. De webgebruikersinterface van de camera wordt weergegeven. De eerste
keer dat u de camera opent of nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld, krijgt u de
meldingenHost-ID definiëren enBeveiligingstype selecteren.

• Host-ID definiëren: De beheerder moet bij de host-ID een alfa-
numerieke code van 6 tekens invullen. Dit unieke wachtwoord kan
worden gebruikt om de bestanden van het besturingssysteem te
openen. De host-ID wordt uit veiligheidsoverwegingen niet op de cam-
era opgeslagen en moet aan de Technische Ondersteuning van Illustra
worden opgegeven om vanop afstand toegang te verkrijgen tot het
besturingssysteem.

• Beveiligingstype selecteren: Standaard beveiliging of Verbeterde
beveiliging.

6 Als u de optie Standaard beveiliging selecteert, moet het wachtwoord verplicht worden
gewijzigd.

Opmerking:Wachtwoorden moeten minimaal 5 tekens bevatten, 'admin' kan niet worden gebruikt.
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7 Als u de optie Verbeterde beveiliging selecteert zijn een wijziging van de standaard admin-
gebruikersnaam en wachtwoord verplicht.

Opmerking:Het wachtwoord moet aan de volgende eisen voldoen:
Minimaal acht tekens lang zijn.
Ten minste één teken bevatten uit de volgende tekengroepen:
• Hoofdletters - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
• Kleine letters - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
• Numerieke tekens - 0123456789
• Speciale tekens - @ % + \ / ‘ ! # $ ̂ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `

Opmerking:Zodra de bovengenoemde stappen zijn voltooid, wordt de pagina Live weergave
weergegeven. Hier wordt de huidige weergave van de camera weergegeven.

- Einde -

Samenvatting van de beveiligingsmodi
Standaard beveiliging:

• Een wijziging van de standaard admin-gebruikersnaam is verplicht.

• Veranderingen in de communicatieprotocollen zijn beschikbaar voor alle gebruikers met
de juiste bevoegdheden.

• Wachtwoorden moeten minimaal 5 tekens bevatten, 'admin' kan niet worden gebruikt.

• Identificatiemethode is standaard ingesteld op basis.

Verbeterde beveiliging:
• Onveilige protocollen blijven standaard uitgeschakeld tot de gebruiker ze inschakelt.

• Wanneer verbeterde beveiliging wordt geselecteerd, moeten de
standaardgebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder gewijzigd worden.

• Ontdekkingsprotocollen blijven standaard uitgeschakeld tot de gebruiker ze inschakelt.

• De protocollen kunnen alleen veranderd worden door gebruikers die daar de
administratieve bevoegdheden voor hebben en nadat zij hun wachtwoord opnieuw
hebben ingevoerd.

• Identificatiemethode is standaard ingesteld op Digest.

• HTTPS-protocol is standaard ingeschakeld.

• De wachtwoorden voor alle accounts moeten voldoen aan de volgende vereisten:

• Minimaal aantal tekens: 8

• Het wachtwoord mag niet de gebruikersnaam bevatten (hoof-
dlettergevoelig)

• Bevat ten minste één teken uit de volgende tekengroepen:

• Hoofdletters - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Kleine letters - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Numerieke tekens - 0123456789

• Speciale tekens - @ % + \ / ‘ ! # $ ̂ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `
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• Voor het veranderen van protocollen moet een beheerder zijn wacht-
woord opnieuw invoeren.

• Identificatiemethode is standaard ingesteld op Digest.

De taal van de webgebruikersinterface van de camera wijzigen
Gebruik de volgende procedure om de taal te wijzigen die wordt gebruikt in de webgebruikersinterface
van de camera.

Procedure 14 De taal van de webgebruikersinterface van de camera
wijzigen
Stap Actie

1 Open de aanmeldpagina van de camera. Als u zich al hebt aangemeld bij de
webgebruikersinterface, selecteert u Uitloggen om de aanmeldpagina weer te geven.

2 Selecteer in het keuzemenu uw voorkeurstaal:

• Engels

• Arabisch

• Tsjechisch

• Deens

• Duits

• Spaans

• Frans

• Hongaars

• Italiaans

• Japans

• Koreaans

• Nederlands

• Pools

• Portugees

• Zweeds

• Turks

• Chinees vereenvoudigd

• Chinees (Traditioneel)

• Russisch

De standaardtaal is Engels.

3 Voer de Gebruikersnaam in.

4 Voer het Wachtwoord in.

5 Selecteer Inloggen.

De webgebruikersinterface van de camera geeft de geselecteerde taal weer.

- Einde -
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Live-menu
Wanneer u zich aanmeldt bij de Illustra-webgebruikersinterface, wordt het menu Liveweergegeven,
zoals te zien in Afbeelding 9 op pagina 23.

Afbeelding 9 Pagina Live-menu

De pagina Liveweergave weergeven
De pagina Livecameraweergave weergeven.

Procedure 15 Weergeven van de pagina Liveweergave
Stap Actie

1 Selecteer Live in de balk van de webgebruikersinterface. De pagina Live weergave wordt
weergegeven.

2 Selecteer een videostream uit Stream om deze weer te geven.

3 Selecteer een percentage inSchaal om de weergavegrootte van het videodeelvenster te
wijzigen:

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

De standaardinstelling is 50%.

- Einde -

Openen van de instellingmenu's vanuit de Liveweergave
Instellingmenu's binnen de webgebruikersinterface zijn beperkt op de toegangsniveaus van de
gebruikersaccounts. Raadpleeg Bijlage A: Toegang met een gebruikersaccount op pagina 100 voor
bijzonderheden over de functies die voor elke rol beschikbaar zijn.
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Procedure 16 Openen van instellingmenu's vanuit de Liveweergave
Stap Actie

1 Klik in het menu Live op het tabblad Instelling.

Opmerking:Wanneer een beheerder zich voor het eerst aanmeldt, wordt het menu Live
weergegeven. Daarna wordt bij elke aanmelding de pagina Stream in het menu Video weergegeven.

- Einde -
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Snelstartmenu
Wanneer u het Snelstartmenu selecteert, wordt de pagina Basisconfiguraties weergegeven, zoals te
zien in Afbeelding 10 op pagina 25.

Opmerking:Als een admin-gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt de pagina
Basisconfiguratie weergegeven. Daarna wordt bij elke aanmelding de pagina Video > Streams
weergegeven.

Afbeelding 10 Menu Basisconfiguratie

Basisconfiguratie
Het menuBasisconfiguratie geeft toegang tot de meest gebruikte functies die nodig zijn als een
camera voor de eerste keer wordt ingesteld en kan uitsluitend geopend worden door een 'admin'-
gebruiker. De volgende tabbladen worden weergegeven:

• TCP/IP

• Instellingen videostream (Stream 1 / Stream 2 / Stream 3)

• Beeld basis

• Beeld aanvullend

• Datum / tijd / OSD
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TCP/IP
Configureer de IPv4- en IPv6-netwerkinstellingen van de camera.

Opmerking:Wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet of opnieuw opstart, zoekt de unit het laatste
IP-adres. Als dat niet beschikbaar is, herstelt hij het standaard-IP-adres 192.168.1.168. Dit zou
kunnen leiden tot dubbele IP-adressen. Raadpleeg Snelstartmenu op pagina 25 voor meer informatie.

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 17 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 menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij 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 18 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 menuBasisconfiguratie.

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

4 Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

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

5 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

IPv4

Configureer de IPv4-netwerkinstellingen van de camera.

Procedure 19 De IPv4-instellingen configureren
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 menuBasisconfiguratie.

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

OF

DeselecteerDHCP inschakelen om DHCP uit te schakelen en handmatige instellingen
mogelijk te maken.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

4 Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

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 het Netwerkmasker in, in de vorm
xxx.xxx.xxx.xxx.
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.

5 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

IPv6

IPv6 op de camera inschakelen of uitschakelen.

Procedure 20 IPv6 inschakelen/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 menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera uit te schakelen.
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De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

Als IPv6 is ingeschakeld, worden de lokale koppeling en het DHCP-adres weergegeven
naast 'Huidige IPv6-adressen' indien beschikbaar.

- Einde -

Videostreaminstellingen
U kunt drie videostreams op de camera configureren: Stream 1, Stream 2 en Stream 3.

Configureren van de webvideostream

De instellingen voor elke videostream aanpassen.

Procedure 21 De videostreaminstellingen configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer tabblad Stream 1, Stream 2 of Stream 3 in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer de gewensteBeeldbron.

4 SelecteerStream 1, 2 of 3 in het vervolgkeuzemenu Streamnummer.
5 Selecteer de gewensteCodec uit het keuzemenu:

• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG

De standaardinstelling is 'H264'.

6 Selecteer in het keuzemenu de juisteResolutie.
De beschikbare resoluties hangen af van het geselecteerde model:

Zie de volledige streamingcombinaties voor de 12MP Fisheye in bijlage C.
7 Gebruik de schuifknop om de Framesnelheid (fps) te selecteren.

Opmerking:Fps is afhankelijk van andere eigenschappen - zie Bijlage C voor meer informatie.

8 Als MJPEG werd geselecteerd, wordt MJPEG-kwaliteit ingeschakeld. Gebruik de
schuifbalk om deMJPEG-kwaliteit te selecteren.

De standaardinstelling is 75.

OF

9 Als MJPEG niet is geselecteerd, wordt Regeling bitrate ingeschakeld. Selecteer de
gewensteSnelheidscontrole door de keuzerondjes te selecteren:

• VBR (Variabele Bitrate)
• CBR (Constante bitrate)
• CVBR (Beperkte variabele bitrate)
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De standaardinstelling is 'CVBR'.

10 Gebruik de schuifknop om de Framesnelheid (fps) te selecteren.

Opmerking:Fps is afhankelijk van andere eigenschappen - zie Bijlage C voor meer informatie.

a Als VBR werd geselecteerd, wordt VBR-kwaliteit ingeschakeld. Selecteer de gewenste
VBR-kwaliteit in het keuzemenu. De standaardinstelling is 'Hoog'.

• Hoogste
• Hoge
• Medium
• Laag
• Laagste

OF

b Als CBR werd geselecteerd, wordt CBR-bitrate ingeschakeld. Gebruik de schuifbalk
om deCBR-bitrate te selecteren. De standaardinstelling is 8192.

OF

c Als CVBR werd geselecteerd, wordt CVBR-kwaliteit en -bitrate ingeschakeld. Select-
eer de gewenste CVBR-kwaliteit in het vervolgkeuzemenu.

• Hoogste
• Hoge
• Medium
• Laag
• Laagste

De standaardinstelling is 'Hoog'.

11 Gebruik de schuifbalk om deCVBR-bitrate te selecteren.

12 Gebruik de schuifbalk om deGroep afbeeldingen (GOP) te selecteren.

13 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Beeld basis
Interessegebied (ROI)

De camera biedt een ROI voor de belichting waarmee de gebruiker de algehele helderheid of
donkerheid kan optimaliseren gebaseerd op een interessegebied.

Opmerking:IR-compensatie wordt grijs weergegeven wanneer ROI is ingeschakeld.

Automatische sluiterstand

In deze stand regelt de camera automatisch de sluitersnelheid (automatische regeling van de
hoeveelheid licht op de camerasensor).

Handmatige modus

In deze stand kiest de gebruiker de sluitersnelheid.
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Procedure 22 ROI voor belichting in- of uitschakelen
Het standaard-ROI is Volledig weergaveveld (FFOV), maar kan worden aangepast door de grootte
van de rode driehoek (overlay) aan te passen.

Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld basis in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het vervolgkeuzemenuROI-instelling en selecteer AAN om de ROI-instelling in
te schakelen.

Of

Selecteer het vervolgkeuzemenuROI-instelling en selecteer UIT om de ROI-instelling uit
te schakelen.

4 Wanneer AAN is geselecteerd, wordt een rood vak in het videodeelvenster weergegeven. U
kunt het interessegebied vergroten of verkleinen door het rode vak aan te klikken en te
slepen.

- Einde -

Automatische sluiterstand

De gebruiker kan ook de Maximale versterking aanpassen (bijv. automatische
versterkingsaanpassing) en de Maximale belichting (automatische sluiteraanpassing).

Procedure 23 Automatische sluiterstand in- / uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld basis in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij Automatische sluiter om de automatische sluiterstand in te
schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Automatische sluiter om de automatische sluiterstand in
te schakelen.

4 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 24 Maximale versterking en sluitersnelheid in automatische
sluiterstand configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld basis in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij Automatische sluiter om de automatische sluiterstand in te
schakelen.
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4 Pas deMax. versterking aan met het vervolgkeuzemenu om de gewenste minimale
sluitersnelheid te selecteren.

5 Gebruik het vervolgkeuzemenu om de instellingen vanMin. sluitersnelheid aan te passen
aan de gewenste waarde.

6 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 25 Handmatige modus in- / uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld basis in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij Handmatigemodus om de automatische sluiterstand in te
schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Handmatig om de automatische sluiterstand in te
schakelen.

4 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 26 Instellingen handmatige modus configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld basis in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij Handmatige modus om de automatische sluiterstand in te
schakelen.

4 Pas deSluitersnelheid aan met het vervolgkeuzemenu om de gewenste minimale
sluitersnelheid te selecteren.

5 Gebruik het vervolgkeuzemenu om de instellingen vanVersterking aan te passen aan de
gewenste waarde.

6 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Beeld aanvullend
Configureer Dynamische groothoek, Dag/nachtmodus, Trillingcontrole en Beeldaanpassingen
waaronder Helderheid, Contrast, Witbalans, Verzadiging en Scherpte weergegeven in het
videodeelvenster.
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Breed dynamisch bereik

Dynamische groothoek (Wide Dynamic Range, WDR) is een functie waarmee u scènes met hoog
contrast met zowel heldere als duistere gebieden in hetzelfde weergaveveld (Field of view, FOV)
kunt bekijken.

De 12MP Fisheye gebruikt gamma-aanpassing voor weergave van digitale beelden om de donkere
en/of lichtere gedeelten te verbeteren; dit wordt ook wel Digitale WDR en WDR genoemd.

Procedure 27 Dynamische groothoek (WDR) in-/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het gewensteWDR-niveau in de keuzelijst.

• Uit
• Laag
• Medium
• Hoge

4 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Modus Dag Nacht

IR/Modus Dag Nacht gebruikt een serie specifieke camerafuncties om de prestatie bij weinig licht
aanzienlijk te verbeteren.

Indien nodig verwijdert het True TDN-mechanisme een IR Cut Filter (IRCF) van voor de lens zodat
de camera in zwart-wit ziet (BW) en gebruikt extra bijna-infraroodenergie die in vele
verlichtingsbronnen als halogeen, maanlicht enz. te vinden is.

Samen met het vertragen van een andere functie, de sluitersnelheid, wordt de prestatie bij weinig
licht hierdoor aanzienlijk verbeterd, zodat heldere afbeeldingen verkregen worden waar dit voorheen
onmogelijk was.

IR-straler

Wanneer de camera zich in de B/W-modus bevindt, kan hij verlichting in het IR-spectrum gebruiken
of "zien", iets wat het menselijk oog niet kan. Dit kan bijzonder krachtig zijn wanneer de dome
gekoppeld wordt aan 850~950nm IR-verlichting. Met deze combinatie kan een scène goed verlicht
worden met infraroodlicht, dat de dome kan zien en mensen niet. Dit is geweldig voor gebieden waar
externe verlichting niet is toegestaan of waar onzichtbare beveiliging vereist is.

Procedure 28 IR Illuminator in-/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.
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3 Selecteer het selectievakje bij IR Illuminator inschakelen om de IR Illuminator in te
schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij IR Illuminator inschakelen om de IR Illuminator uit te
schakelen. De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Modus Dag Nacht

De camera biedt een zwart-witmodus (black-and-white, B/W) om de prestaties van de camera te
verbeteren wanneer het lichtniveau onder een bepaalde drempelwaarde komt. Hierdoor kunnen ook in
omstandigheden met weinig licht heldere beelden verkregen worden.

Procedure 29 Dag/nacht-modus configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer een instelling van deDag-/Nachtmodus in het keuzemenu:

• Auto hoog - verhoogt de kans op schakelen naar BW-modus wanneer
het lichtniveau daalt.

• Auto gemid - camera geeft een goede balans tussen kleur en BW
afhankelijk van de scène.

• Auto laag- de camera schakelt automatisch tussen BW en kleur vol-
gens het lichtniveau.

• Geforceerd B/W - schakel fulltime zwart-witmodus in.

• Geforceerd kleur - schakel fulltime kleurmodus in.

• Handmatig - er wordt een schuifbalk weergegeven en de gebruiker kan
de instelling aanpassen aan de omgeving.

De standaardinstelling is 'auto gemid'.

4 Selecteer een instelling voor IR-lichtcompensatie uit de keuzelijst. Met IR-
lichtcompensatie kan de camera het IR-licht aanpassen om overbelichting te voorkomen
(waardoor het beeld bijv. te helder wordt). Deze optie wordt grijs weergegeven, wanneer de
instelling van Interessegebied voor belichting op AAN staat (zie het gedeelte Beeld basis).

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Beeld aanpassing

De helderheid, het contrast en de verzadiging van het in het videodeelvenster weergegeven beeld
aanpassen.
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Procedure 30 De helderheid, het contrast en de verzadiging aanpassen
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

4 Gebruik de schuifbalken om de volgende eigenschappen aan te passen:

• Helderheid
• Scherpte
• Contrast
• Verzadiging
• Tint

De waarden variëren van 1% tot 100%. Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de
nieuwe instellingen weer te geven.

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 31 Standaardinstellingen voor Beeldbalans herstellen.
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 SelecteerStandaarden om de standaardinstellingen te herstellen.

- Einde -

Witbalans

Witbalans, de mogelijkheid om wit wit te houden, wordt gewoonlijk automatisch gecompenseerd via
de standaardinstelling Automatische witbalans.

Handmatige instelling (Manual White Balance (MWB)) is mogelijk wanneer bepaalde instellingen
voor de kleurtemperatuur ingesteld en bewaard moeten worden. Dit kan door de rode en blauwe
kleuren bij te stellen voor optimale weergave.

Procedure 32 Automatische witbalans configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
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Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

4 Selecteer in het keuzemenu de gewensteWitbalans:

• Auto: De automatische modus is geschikt voor omgevingen met licht-
bronnen met een kleurtemperatuur uiteenlopend van ruwweg 2700 K tot
7800 K.

• Auto ATW: De ATW-modus is geschikt voor omgevingen met licht-
bronnen met een kleurtemperatuur uiteenlopend van ruwweg 2500 K tot
10000 K.

• Eén-druk: Met de Eén-druk-modus wordt de witbalans aangepast en
vastgelegd naargelang de scene die de camera op dat moment
waarneemt. Deze functie is optimaal voor scenes met minimale wijzi-
gingen en een constante verlichting. Belangrijk: In deze modus, ver-
andert de waarde van de witbalans niet, wanneer de scene of het licht
verandert.

• Handmatig: In de handmatige modus kan de gebruiker de versterking
van rood en blauw aanpassen.

De standaardinstelling is ‘Auto’.

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 33 De witbalans handmatig selecteren
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

4 SelecteerHandmatig in het keuzemenu Witbalans.

De rode en blauwe schuifbalken worden weergegeven.

5 Gebruik de schuifbalken om deRood- enBlauwbalans te wijzigen.

Het livevideodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.

De rood- en blauwwaarden kunnen variëren van 1% tot 100%.

Als u de configuratie verandert naarHandmatig, wordt op de schuifbalk de actuele instelling
van het FOV weergegeven.

- Einde -

Ruisonderdrukking

De camera biedt verschillende opties voor ruisonderdrukking, voor een geoptimaliseerde
beeldkwaliteit, vooral onder omstandigheden met extreem weinig licht. De 3D-ruisonderdrukking
(3DNR) biedt een geoptimaliseerde beeldkwaliteit, vooral onder omstandigheden met extreem weinig
licht. De ruisonderdrukking voor kleuren (ColorNR) verwijdert kleurruis, wanneer de camera in een
donkere omgeving op de kleurenstand staat.
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Procedure 34 Instellingen 3DNR configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer 3DNR in het menu Beeld aanvullend.

4 Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu 3DNR:

• UIT
• 3DNR Hoog
• 3DNR Midden
• 3DNR Laag

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 35 2DNR inschakelen/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer 2DNR in het menu Beeld aanvullend.

4 Selecteer een optie van het vervolgkeuzemenu 2DNR:

• AAN
• UIT

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Datum / tijd / OSD
Cameranaam, datum en tijd wijzigen en OnScreen Display (OSD) inschakelen.

Naam camera

De cameranaam wordt weergegeven op de balk van de gebruikersinterface en de schermweergave
van de camera. Deze naam wordt ook weergegeven bij gebruik van Illustra Connect of ONVIF.

Procedure 36 De cameranaam wijzigen
Stap Actie

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

2 SelecteerDatum/Tijd/OSD in het menuBasisconfiguratie.

Het tabblad Datum/Tijd/OSD wordt weergegeven.
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3 Vul de naam van de camera in het tekstvakjeCameravriendelijke naam in.

4 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 37 De datum en tijd configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerDatum/Tijd/OSD in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakje bij Tijd 24 uur om de 24-uursweergave in te schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Tijd 24 uur om de 12-uursweergave in te schakelen.

De standaardinstelling is '24 uur'.

4 Selecteer deOpmaak datumweergave uit het keuzemenu:

• DD/MM/JJJJ
• MM/DD/JJJJ
• JJJJ/MM/DD

De standaardinstelling is 'JJJJ/MM/DD'.

5 Selecteer Tijdzone uit het keuzemenu.

De standaardinstelling is '(GMT-05:00) Eastern Time' (VS & Canada)

6 Selecteer de instelling Tijd instellen door de keuzerondjes te selecteren:

• Handmatig
• via NTP

De standaardinstelling is 'Handmatig'.

7 Wanneer u bij stap 5 Handmatig selecteert:

a Selecteer in het keuzemenu de datum (DD/MM/JJJJ).
b Selecteer in het keuzemenu de tijd (UU:MM:SS).

8 Wanneer u bij stap 5 Via NTP selecteert:

a Voer deNTP-servernaam in het tekstvak in.

9 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -

OSD (Schermweergave)

Binnen OSD kunt u kiezen of u de cameranaam en/of tijd in de schermweergave wilt in- of
uitschakelen.
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Procedure 38 Cameranaam/Schermweergave datum/Schermweergave
cameratijd weergeven of verbergen
Stap Actie

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

2 SelecteerDatum/Tijd/OSD in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer inOSD inschakelen het selectievakje bij Cameranaam om de cameranaam in
de OSD weer te geven.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Cameranaam om de cameranaam in de OSD te
verbergen.

De standaardinstelling is ‘Uitgeschakeld’.

4 Selecteer inOSD inschakelen het selectievakje bij Datum om de datum in de OSD weer te
geven.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Datum om de datum in de OSD te verbergen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5 Selecteer inOSD inschakelen het selectievakje bij Tijd om de cameratijd in de OSD weer
te geven.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Tijd om de cameratijd in de OSD te verbergen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

6 Aanvullende tekst kan ook worden ingevoerd en kan worden weergegeven door het
selectievakje bij Subtitel te selecteren en de gewenste tekst in het tekstvak in te vullen.

7 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -
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Videomenu
Wanneer u het menuVideo selecteert, wordt de paginaStreamsweergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 11 op pagina 39.

Afbeelding 11 Videomenu

Het menuVideo biedt toegang tot de volgende informatie over en functies van de camera:

• Streams

• Camera

• Beeldinstellingen

• Datum / tijd / OSD

• Privacyzones

Streams
U kunt tot drie individuele videostreams op de camera configureren: Stream 1, Stream 2 en Stream 3.

Video's die worden weergegeven in het videodeelvenster, gebruiken de instellingen die zijn
geconfigureerd voor de in het keuzemenu geselecteerde stream, dus stream 1, 2 of 3.

Alarmvideo
Edge-opname

De camera kan specifieke gebeurtenissen rechtstreeks opnemen naar microSD-kaart. Gebruiker kan
kiezen om Stream 1, 2 of 3 op te nemen. Alle streams kunnen gebruikt worden voor het instellen van
bewegingsdetectie op de camera. Alarmvideo wordt geconfigureerd in het menu Edge-opname >
Opname-instellingen.
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Integratie met andere Illustra API-clients

U kunt de 3 videostreams configureren met behulp van de webgebruikersinterface, zoals hier wordt
uitgelegd, of met behulp van de Illustra API-interface. Wijzigingen die aan de streams worden
aangebracht met behulp van een van deze methodes, worden toegepast en de video wordt
weergegeven conform de configuratie.

Door het openen van de livevideo van de webgebruikersinterface kan de stream worden gedeeld met
de Illustra API en wordt de invloed op camerabronnen geminimaliseerd.

De videostream configureren

De instellingen voor elke videostream aanpassen.

Procedure 39 De videostreaminstellingen configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer tabblad Stream 1, Stream 2 of Stream 3 in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer de gewensteBeeldbron.

4 SelecteerStream 1, 2 of 3 in het vervolgkeuzemenu Streamnummer.
5 Selecteer de gewensteCodec uit het keuzemenu:

• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG

De standaardinstelling is 'H264'.

6 Selecteer in het keuzemenu de juisteResolutie.
De beschikbare resoluties hangen af van het geselecteerde model:

Zie de volledige streamingcombinaties voor de 12MP Fisheye in bijlage C.
7 Gebruik de schuifknop om de Framesnelheid (fps) te selecteren.

Opmerking:Fps is afhankelijk van andere eigenschappen - zie Bijlage C voor meer informatie.

8 Als MJPEG werd geselecteerd, wordt MJPEG-kwaliteit ingeschakeld. Gebruik de
schuifbalk om deMJPEG-kwaliteit te selecteren.

De standaardinstelling is 75.

OF

9 Als MJPEG niet is geselecteerd, wordt Regeling bitrate ingeschakeld. Selecteer de
gewensteSnelheidscontrole door de keuzerondjes te selecteren:

• VBR (Variabele Bitrate)
• CBR (Constante bitrate)
• CVBR (Beperkte variabele bitrate)

De standaardinstelling is 'CVBR'.



41 8200-1984-0207 A0

10 Gebruik de schuifknop om de Framesnelheid (fps) te selecteren.

Opmerking:Fps is afhankelijk van andere eigenschappen - zie Bijlage C voor meer informatie.

a Als VBR werd geselecteerd, wordt VBR-kwaliteit ingeschakeld. Selecteer de gewenste
VBR-kwaliteit in het keuzemenu. De standaardinstelling is 'Hoog'.

• Hoogste
• Hoge
• Medium
• Laag
• Laagste

OF

b Als CBR werd geselecteerd, wordt CBR-bitrate ingeschakeld. Gebruik de schuifbalk
om deCBR-bitrate te selecteren. De standaardinstelling is 8192.

OF

c Als CVBR werd geselecteerd, wordt CVBR-kwaliteit en -bitrate ingeschakeld. Select-
eer de gewenste CVBR-kwaliteit in het vervolgkeuzemenu.

• Hoogste
• Hoge
• Medium
• Laag
• Laagste

De standaardinstelling is 'Hoog'.

11 Gebruik de schuifbalk om deCVBR-bitrate te selecteren.

12 Gebruik de schuifbalk om deGroep afbeeldingen (GOP) te selecteren.

13 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Camera
Het cameramenu bevat de weergaveopties van de camera.

Montageweergave

De instellingen van de cameraweergave kunnen worden veranderd in wandmontage of
plafondmontage, afhankelijk van de manier waarop de camera is gemonteerd.

Procedure 40 Cameraweergave inschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerCamera in het menu Video.

Het tabblad Montage wordt weergegeven.
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3 Selecteer het selectievakje bij Plafond om de weergave voor plafondmontage in te
schakelen

OF

Selecteer het selectievakje bij Wand om de weergave voor wandmontage in te schakelen.

- Einde -

Corrigeren

De correctiefunctie corrigeert vervormingen in het beeld (oftewel, niet rechtlijnige weergave)
veroorzaakt door een fisheye-lens. De gebruiker kan kiezen voor een Fisheye-stream of een stream
die direct door de camera is gecorrigeerd.

Procedure 41 Corrigeren inschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerCamera in het menu Video.

Het tabblad Montage wordt weergegeven.

3 Selecteer het selectievakje bij Edge om de correctieweergave van Edge in te schakelen.

De camera biedt een fisheye-stream of een keuze uit gecorrigeerde streams, afhankelijk van
de vereisten van de gebruiker.

OF

Selecteer het selectievakje bij Client om de correctieweergave van de client in te
schakelen.

4 Wanneer in stap 3Edge is geselecteerd, moet u een optie in het vervolgkeuzemenu
Verversingssnelheid selecteren.

Opmerking:Met de verversingssnelheid kunnen gebruikers de snelheid van de
virtuele PTZ aanpassen. De opties voor de verversingssnelheid zijn 5, 10, 15 en 20.
Hoe groter de waarde, hoe sneller de pan-/kantelbeweging is.

SelecteerOpslaan om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Beeldinstellingen

Tabblad Beeld basis
Interessegebied (ROI)

De camera biedt een ROI voor de belichting waarmee de gebruiker de algehele helderheid of
donkerheid kan optimaliseren gebaseerd op een interessegebied.

Opmerking:IR-compensatie wordt grijs weergegeven wanneer ROI is ingeschakeld.
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Automatische sluiterstand

In deze stand regelt de camera automatisch de sluitersnelheid (automatische regeling van de
hoeveelheid licht op de camerasensor). De gebruiker kan ook de Maximale versterking aanpassen
(bijv. automatische versterkingsaanpassing) en de Maximale belichting (automatische
sluiteraanpassing).

Handmatige modus

In deze stand kiest de gebruiker de sluitersnelheid.

Procedure 42 ROI voor belichting in- of uitschakelen
Het standaard-ROI is Volledig weergaveveld (FFOV), maar kan worden aangepast door de grootte
van de rode driehoek (overlay) aan te passen.

Stap Actie

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

2 Selecteer het tabbladBeeldinstellingen in het menuVideo.

3 Selecteer het vervolgkeuzemenuROI-instelling en selecteer AAN om de ROI-instelling in
te schakelen.

Of

Selecteer het vervolgkeuzemenuROI-instelling en selecteer UIT om de ROI-instelling uit
te schakelen.

4 Wanneer AAN is geselecteerd, wordt een rood vak in het videodeelvenster weergegeven. U
kunt het interessegebied vergroten of verkleinen door het rode vak aan te klikken en te
slepen.

- Einde -

Procedure 43 Automatische sluiterstand in- / uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld basis.

4 Selecteer het selectievakje bij Automatische sluiter om de automatische sluiterstand in te
schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Automatische sluiter om de automatische sluiterstand in
te schakelen.

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -
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Procedure 44 Maximale versterking en sluitersnelheid in automatische
sluiterstand configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld basis.

4 Selecteer het selectievakje bij Automatische sluiter om de automatische sluiterstand in te
schakelen.

5 Pas deMax. versterking aan met het vervolgkeuzemenu om de gewenste minimale
sluitersnelheid te selecteren.

6 Gebruik het vervolgkeuzemenu om de instellingen vanMin. sluitersnelheid aan te passen
aan de gewenste waarde.

7 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 45 Handmatige modus in- / uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld basis.

4 Selecteer het selectievakje bij Handmatig om de automatische sluiterstand in te schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Handmatig om de automatische sluiterstand in te
schakelen.

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 46 Instellingen handmatige modus configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld basis.

4 Selecteer het selectievakje bij Handmatig om de automatische sluiterstand in te schakelen.

5 Pas deSluitersnelheid aan met het vervolgkeuzemenu om de gewenste minimale
sluitersnelheid te selecteren.

6 Gebruik het vervolgkeuzemenu om de instellingen vanVersterking aan te passen aan de
gewenste waarde.



45 8200-1984-0207 A0

7 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Beeld aanvullend
Configureer Dynamische groothoek, Dag/nachtmodus, Trillingcontrole en Beeldaanpassingen
waaronder Helderheid, Contrast, Witbalans, Verzadiging en Scherpte weergegeven in het
videodeelvenster.

Breed dynamisch bereik

Dynamische groothoek (Wide Dynamic Range, WDR) is een functie waarmee u scènes met hoog
contrast met zowel heldere als duistere gebieden in hetzelfde weergaveveld (Field of view, FOV)
kunt bekijken.

De 12MP Fisheye gebruikt gamma-aanpassing voor weergave van digitale beelden om de donkere
en/of lichtere gedeelten te verbeteren; dit wordt ook wel Digitale WDR en WDR genoemd.

Procedure 47 Dynamische groothoek (WDR) in-/uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend.

4 Selecteer het gewensteWDR-niveau in de keuzelijst.

• Uit
• Laag
• Medium
• Hoge

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Modus Dag Nacht

IR/Modus Dag Nacht gebruikt een serie specifieke camerafuncties om de prestatie bij weinig licht
aanzienlijk te verbeteren.

Indien nodig verwijdert het True TDN-mechanisme een IR Cut Filter (IRCF) van voor de lens zodat
de camera in zwart-wit ziet (BW) en gebruikt extra bijna-infraroodenergie die in vele
verlichtingsbronnen als halogeen, maanlicht enz. te vinden is.

Samen met het vertragen van een andere functie, de sluitersnelheid, wordt de prestatie bij weinig
licht hierdoor aanzienlijk verbeterd, zodat heldere afbeeldingen verkregen worden waar dit voorheen
onmogelijk was.

IR-straler

Wanneer de camera zich in de B/W-modus bevindt, kan hij verlichting in het IR-spectrum gebruiken
of "zien", iets wat het menselijk oog niet kan. Dit kan bijzonder krachtig zijn wanneer de dome
gekoppeld wordt aan 850~950nm IR-verlichting. Met deze combinatie kan een scène goed verlicht
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worden met infraroodlicht, dat de dome kan zien en mensen niet. Dit is geweldig voor gebieden waar
externe verlichting niet is toegestaan of waar onzichtbare beveiliging vereist is.

Procedure 48 IR Illuminator in-/uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend.

4 Selecteer het selectievakje bij IR Illuminator inschakelen om de IR Illuminator in te
schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij IR Illuminator inschakelen om de IR Illuminator uit te
schakelen. De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Modus Dag Nacht

De camera biedt een zwart-witmodus (black-and-white, B/W) om de prestaties van de camera te
verbeteren wanneer het lichtniveau onder een bepaalde drempelwaarde komt. Hierdoor kunnen ook in
omstandigheden met weinig licht heldere beelden verkregen worden.

Procedure 49 Dag/nacht-modus configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanvullend.

4 Selecteer een instelling van deDag-/Nachtmodus in het keuzemenu:

• Auto hoog - verhoogt de kans op schakelen naar BW-modus wanneer
het lichtniveau daalt.

• Auto gemid - camera geeft een goede balans tussen kleur en BW
afhankelijk van de scène.

• Auto laag- de camera schakelt automatisch tussen BW en kleur vol-
gens het lichtniveau.

• Geforceerd B/W - schakel fulltime zwart-witmodus in.

• Geforceerd kleur - schakel fulltime kleurmodus in.

• Handmatig - er wordt een schuifbalk weergegeven en de gebruiker kan
de instelling aanpassen aan de omgeving.

De standaardinstelling is 'auto gemid'.
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5 Selecteer een instelling voor IR-lichtcompensatie uit de keuzelijst. Met IR-
lichtcompensatie kan de camera het IR-licht aanpassen om overbelichting te voorkomen
(waardoor het beeld bijv. te helder wordt). Deze optie wordt grijs weergegeven, wanneer de
instelling van Interessegebied voor belichting op AAN staat (zie het gedeelte Beeld basis).

6 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Beeld aanpassing

De helderheid, het contrast en de verzadiging van het in het videodeelvenster weergegeven beeld
aanpassen.

Procedure 50 De helderheid, het contrast en de verzadiging aanpassen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanpassing.

4 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

5 Gebruik de schuifbalken om de volgende eigenschappen aan te passen:

• Helderheid
• Contrast
• Verzadiging
• Scherpte
• Tint

De waarden variëren van 1% tot 100%. Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de
nieuwe instellingen weer te geven.

- Einde -

Procedure 51 Standaardinstellingen voor Beeldbalans herstellen.
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanpassing.

4 SelecteerStandaarden om de standaardinstellingen te herstellen.

- Einde -

Witbalans

Witbalans, de mogelijkheid om wit wit te houden, wordt gewoonlijk automatisch gecompenseerd via
de standaardinstelling Automatische witbalans.
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Handmatige instelling (Manual White Balance (MWB)) is mogelijk wanneer bepaalde instellingen
voor de kleurtemperatuur ingesteld en bewaard moeten worden. Dit kan door de rode en blauwe
kleuren bij te stellen voor optimale weergave.

Procedure 52 Automatische witbalans configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanpassing.

4 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

5 Selecteer in het keuzemenu de gewensteWitbalans:

• Auto: De automatische modus is geschikt voor omgevingen met licht-
bronnen met een kleurtemperatuur uiteenlopend van ruwweg 2700 K tot
7800 K.

• Auto ATW: De ATW-modus is geschikt voor omgevingen met licht-
bronnen met een kleurtemperatuur uiteenlopend van ruwweg 2500 K tot
10000 K.

• Eén-druk: Met de Eén-druk-modus wordt de witbalans aangepast en
vastgelegd naargelang de scene die de camera op dat moment
waarneemt. Deze functie is optimaal voor scenes met minimale wijzi-
gingen en een constante verlichting. Belangrijk: In deze modus, ver-
andert de waarde van de witbalans niet, wanneer de scene of het licht
verandert.

• Handmatig: In de handmatige modus kan de gebruiker de versterking
van rood en blauw aanpassen.

De standaardinstelling is ‘Auto’.

6 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 53 De witbalans handmatig selecteren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanpassing.

4 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

5 SelecteerHandmatig in het keuzemenu Witbalans.

De rode en blauwe schuifbalken worden weergegeven.
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6 Gebruik de schuifbalken om deRood- enBlauwbalans te wijzigen.

Het livevideodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.

De rood- en blauwwaarden kunnen variëren van 1% tot 100%.

Als u de configuratie verandert naarHandmatig, wordt op de schuifbalk de actuele instelling
van het FOV weergegeven.

- Einde -

Ruisonderdrukking

De camera biedt verschillende opties voor ruisonderdrukking, voor een geoptimaliseerde
beeldkwaliteit, vooral onder omstandigheden met extreem weinig licht. De 3D-ruisonderdrukking
(3DNR) biedt een geoptimaliseerde beeldkwaliteit, vooral onder omstandigheden met extreem weinig
licht. De ruisonderdrukking voor kleuren (ColorNR) verwijdert kleurruis, wanneer de camera in een
donkere omgeving op de kleurenstand staat.

Procedure 54 Instellingen 3DNR configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanpassing.

4 Selecteer 3DNR in het menu Beeld aanvullend.

5 Selecteer een optie uit het vervolgkeuzemenu 3DNR:

• UIT
• 3DNR Hoog
• 3DNR Midden
• 3DNR Laag

6 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 55 2DNR inschakelen/uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanpassing.

4 Selecteer 2DNR in het menu Beeld aanvullend.

5 Selecteer een optie van het vervolgkeuzemenu 2DNR:

• AAN
• UIT

6 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.
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- Einde -

Procedure 56 Instellingen ColorNR configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeeldinstellingen in het menu Video.

3 Selecteer het tabbladBeeld aanpassing.

4 Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenuColorNR:

• Kleur uit
• Kleur laag
• Kleur midden
• Kleur hoog

5 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Datum / tijd / OSD
Cameranaam, datum en tijd wijzigen en OnScreen Display (OSD) inschakelen.

Naam camera

De cameranaam wordt weergegeven op de balk van de gebruikersinterface en de schermweergave
van de camera. Deze naam wordt ook weergegeven bij gebruik van Illustra Connect of ONVIF.

Procedure 57 De cameranaam wijzigen
Stap Actie

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

2 SelecteerDatum/Tijd/OSD in het menu Video.

Het tabblad Datum/Tijd/OSD wordt weergegeven.

3 Vul de naam van de camera in het tekstvakjeCameravriendelijke naam in.

4 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 58 De datum en tijd configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerDatum/Tijd/OSD in het menu Video.

3 Selecteer het selectievakje bij Tijd 24 uur om de 24-uursweergave in te schakelen.
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Of

Deselecteer het selectievakje bij Tijd 24 uur om de 12-uursweergave in te schakelen.

De standaardinstelling is '24 uur'.

4 Selecteer deOpmaak datumweergave uit het keuzemenu:

• DD/MM/JJJJ
• MM/DD/JJJJ
• JJJJ/MM/DD

De standaardinstelling is 'JJJJ/MM/DD'.

5 Selecteer Tijdzone uit het keuzemenu.

De standaardinstelling is '(GMT-05:00) Eastern Time' (VS & Canada)

6 Selecteer de instelling Tijd instellen door de keuzerondjes te selecteren:

• Handmatig
• via NTP

De standaardinstelling is 'Handmatig'.

7 Wanneer u bij stap 5 Handmatig selecteert:

a Selecteer in het keuzemenu de datum (DD/MM/JJJJ).
b Selecteer in het keuzemenu de tijd (UU:MM:SS).

8 Wanneer u bij stap 5 Via NTP selecteert:

a Voer deNTP-servernaam in het tekstvak in.

9 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -

OSD (Schermweergave)

Binnen OSD kunt u kiezen of u de cameranaam en/of tijd in de schermweergave wilt in- of
uitschakelen.

Procedure 59 Cameranaam/Schermweergave datum/Schermweergave
cameratijd weergeven of verbergen
Stap Actie

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

2 SelecteerDatum/Tijd/OSD in het menu Video.

3 Selecteer inOSD inschakelen het selectievakje bij Cameranaam om de cameranaam in
de OSD weer te geven.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Cameranaam om de cameranaam in de OSD te
verbergen.

De standaardinstelling is ‘Uitgeschakeld’.

4 Selecteer inOSD inschakelen het selectievakje bij Datum om de datum in de OSD weer te
geven.
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OF

Deselecteer het selectievakje bij Datum om de datum in de OSD te verbergen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5 Selecteer inOSD inschakelen het selectievakje bij Tijd om de cameratijd in de OSD weer
te geven.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Tijd om de cameratijd in de OSD te verbergen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

6 Aanvullende tekst kan ook worden ingevoerd en kan worden weergegeven door het
selectievakje bij Subtitel te selecteren en de gewenste tekst in het tekstvak in te vullen.

7 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -

Privacyzones
Privacyzones zijn 'gemaskeerde' delen in het gezichtsveld van de camera. Deze maskers
voorkomen dat operators van het surveillancesysteem die geen wachtwoord voor de camera
bezitten, deze speciale zones kunnen bekijken. Elke zone bevat vier zijden en de zones kunnen
elkaar overlappen om onregelmatige vormen te vormen.

De weergegeven omvang van de Privacyzone wordt automatisch aangepast naarmate het
zoomniveau wordt gewijzigd. Privacyzones zijn nuttig in hogeveiligheidsgebieden. U kunt
bijvoorbeeld een Privacyzone rond de toegangscode voor een kluis instellen, maar wel de personen
weergeven die de kluis naderen of openen.

Er kunnen voor de camera maximaal 9 rechthoekige privacyzones gebruikt worden.

Een privacyzone definiëren

Een privacyzone voor de camera maken.

Procedure 60 Definiëren van een privacyzone
Stap Actie

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

2 SelecteerPrivacyzones in het menuVideo.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

4 Klik op de potloodknop. Klik en sleep de afbeelding van de camera om een gebied voor de
privacyzone te definiëren.

5 Laat de muisknop los.

Het geselecteerde privacygebied wordt geel.

6 Selecteer Toevoegen om de huidige privacyzone op te slaan.

7 Om een ander gebied voor de privacyzone te selecteren, selecteert uAnnuleren en herhaalt
u vanaf stap 4.
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Opmerking:Als er een nieuwe privacyzone wordt gemaakt, wordt deze
automatisch ingeschakeld.

8 Selecteer Toevoegen om de huidige privacyzone op te slaan.

- Einde -

Een privacyzone in- of uitschakelen

Selecteer een privacyzone die op de camera weergegeven of verborgen moet worden. Privacyzones
kunnen op de PTZ-camera niet worden in- of uitgeschakeld, waardoor zones, indien nodig, moeten
worden verwijderd en opnieuw moeten worden aangemaakt.

Procedure 61 Een privacyzone in-/uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerPrivacyzones in het menuVideo.

Het tabbladPrivacyzoneswordt weergegeven.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

4 Selecteer het bijbehorende selectievakje bij Ingeschakeld om de privacyzone in te
schakelen.

OF
Deselecteer het bijbehorende selectievakje bij Ingeschakeld om de privacyzone uit te
schakelen.

- Einde -

Een privacyzone verwijderen

Een privacyzone van de camera verwijderen.

Procedure 62 Een privacyzone verwijderen
Stap Actie

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

2 SelecteerPrivacyzones in het menuVideo.

Het tabblad Privacyzones wordt weergegeven.

3 Selecteer het bijbehorende selectievakje bij Verwijderen om de te verwijderen privacyzone
te markeren.

4 SelecteerVerwijderen om de geselecteerde privacyzones te verwijderen.

5 U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

6 SelecteerOK om het verwijderen te bevestigen.

OF

SelecteerAnnuleren.
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- Einde -
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Menu Gebeurtenissen en acties
Wanneer u het menu Gebeurtenissen en acties selecteert, wordt de pagina Gebeurtenisinstellingen
weergegeven, zoals te zien in Afbeelding 12 op pagina 55.

Afbeelding 12 Menu Gebeurtenissen en acties

Het menu Gebeurtenissen biedt toegang tot de volgende informatie over en functies van de camera:

• Gebeurtenisinstellingen

• Gebeurtenisacties

• Alarmen I/O

• Analyse

• Gebeurtenissenlogboeken

Gebeurtenisinstellingen
De SMTP-, FTP- en CIFS-gegevens configureren die nodig zijn voor het instellen van
Gebeurtenisacties voor analyticswaarschuwingen.

SMTP
Configureer de SMTP-instellingen om het versturen van e-mailwaarschuwingen door de camera in te
schakelen wanneer een analyticswaarschuwing wordt getriggerd.

Opmerking:De SMTP-instellingen moeten geconfigureerd worden om e-mailwaarschuwingen in te
schakelen wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytics.
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Procedure 63 SMTP-instellingen configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabbladSMTP.

4 Selecteer het selectievakje bij E-mail inschakelen om SMTP in te schakelen. Tekstvakken
op het tabblad worden beschikbaar voor invoer.

Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging SMTP inschakelt, dient u het
wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.

5 Voer het IP-adres van de mailserver in het tekstvak Mailserver in.

6 Voer de serverpoort in het tekstvak Serverpoort in.

De standaardinstelling is '25'.

7 Voer het 'van'-e-mailadres in het tekstvakje 'Van'-adres in.

8 Voer het e-mailadres waarnaar de waarschuwingen verzonden moeten worden, in het
tekstvakjeE-mail verzenden in.

9 Selecteer het tekstvak Gebruikersnaam om een gebruikersnaam in te voeren.

10 Selecteer het tekstvak Wachtwoord om een wachtwoord in te voeren.

11 Selecteer het selectievakje bij SSL om SSL in te schakelen.

12 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

De SMTP-instellingen testen
Test de SMTP-instellingen die correct zijn geconfigureerd.

Procedure 64 De SMTP-instellingen testen
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabbladSMTP.

4 Selecteer Testen.

Er wordt een voorbeeldtekstbestand naar de opgegeven SMTP-bestemming gestuurd om te
bevestigen dat de SMTP-instellingen juist zijn.

- Einde -
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FTP
Configureer de FTP-instellingen voor de FTP-server. Dit is nodig om videobestanden van getriggerde
analyticswaarschuwingen te kunnen verzenden. FTP moet geconfigureerd worden om FTP-
videowaarschuwingen in te schakelen wanneer gebruik wordt gemaakt van analytics.

Opmerking:De FTP-instellingen kunnen ook worden geconfigureerd via het menuNetwerk.

Procedure 65 De FTP-serverinstellingen configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabblad FTP.

4 Selecteer het selectievakje bij FTP inschakelen om FTP in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij FTP Inschakelen om FTP uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging de FTP inschakelt, dient u het
wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.

5 Indien vereist selecteert u het selectievakje bij Beveiligde FTP.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

6 Voer het IP-adres van de FTP-server in het tekstvak FTP-server in.

7 Voer de FTP-poort in het tekstvak FTP-poort in.

De standaardinstelling is 21.

8 Voer de FTP-gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in.

9 Voer het FTP-wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.

10 Voer het uploadpad van de FTP in het tekstvak Uploadpad in.

Opmerking:Wanneer u het uploadpad invoert, dient de volgende indeling te worden
gebruikt '//<naam van de ftp-directory>/<map>'

11 Selecteer het selectievakje bij Passieve modus om Passieve modus in te schakelen

12 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

De FTP-instellingen testen
Test de SMTP-instellingen die in geconfigureerd zijn.
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Procedure 66 De FTP-instellingen testen
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabblad FTP.

4 Selecteer Testen.

Er wordt een voorbeeldtekstbestand naar de opgegeven FTP-bestemming gestuurd om te
bevestigen dat de FTP-instellingen juist zijn.

- Einde -

CIFS
De CIFS-functie stelt u in staat om door de camera gegenereerde bestanden, zoals een video met
betrekking tot een alarm, naar een netwerkopslaglocatie te sturen via het Common Internet File
System-protocol. Dit vult bestaande distributiemethodes als FTP, SMTP en e-mail aan.

Procedure 67 CIFS-serverinstellingen configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabbladCIFS.

4 Selecteer het selectievakje bij Inschakelen om CIFS in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Inschakelen om CIFS uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging CIFS inschakelt, dient u het
wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.

5 Voer het netwerkpad in het veldNetwerkpad in.

Opmerking:Wanneer u het netwerkpad invoert, dient de volgende indeling te
worden gebruikt '//<IP-adres>/<mapnaam>'

6 Voer de domeinnaam in het veldDomeinnaam in.

7 Voer de gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in.

8 Voer het wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.

9 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

De CIFS-instellingen testen
Test de CIFS-instellingen die correct zijn geconfigureerd.
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Procedure 68 De CIFS-instellingen testen
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabbladCIFS.

4 Selecteer Testen.

Er wordt een voorbeeldtekstbestand naar de opgegeven CIFS-bestemming gestuurd om te
bevestigen dat de CIFS-instellingen juist zijn.

- Einde -

Gebeurtenisacties
De camera kan de opdracht krijgen om een gespecificeerde actie te ondernemen als er een
waarschuwing voor bewegingsdetectie wordt getriggerd. Deze triggers worden gedefinieerd door
middel van gebeurtenisacties. Er kunnen maximaal vijf gebeurtenisacties op de camera worden
geconfigureerd.

De gebeurtenisactie kan worden gebruikt om elke combinatie van de volgende acties te configureren:

• Opnemen van een clip op een Micro SD-kaart.

• Een extern alarm verzenden via e-mail met alarmdetails, waar het AVI-videobestand
kan worden opgehaald en één JPEG-afbeelding van de gebeurtenis als MJPEG wordt
opgenomen op een Micro SD-kaart. Als MJPEG niet wordt opgenomen op een Micro
SD-kaart, dan wordt er geen JPEG-afbeelding verzonden.

• Verzenden van een AVI-videobestand naar een vooraf geconfigureerde externe FTP- of
CIFS-server. Het videobestand bevat een voor- en na-alarmvideobuffer.

• Alarmtrigger uit.

• Audio afspelen: Bij activering worden audioclips via de luidsprekers van de camera
afgespeeld.

• PTZ-actie: Een opgeslagen vooraf ingestelde waarde, patroon, scan of sequentie
verrichten. Het resultaat van deze PTZ-actie gaat door totdat een andere PTZ- of
Terug-naar-start-opdracht wordt ontvangen. Er wordt direct op een PTZ-opdracht van
de online GUI of ONVIF gereageerd, waardoor de geprogrammeerde PTZ-actie zou
kunnen worden onderbroken. Een PTZ-actie van een andere digitale ingang wordt ook
direct verricht.

Opmerking:Om gegevens op te slaan en om de camera FTP-, CIFS- en SMTP-gebeurtenissen te
laten verzenden, moet een micro SD-kaart worden geïntroduceerd. SMTP-e-mails worden ook
zonder micro SD-kaart verzonden, maar zijn niet voorzien van momentopnamen van de trigger van
een gebeurtenis. Om audioclips op de camera op te slaan, is ook een micro SD-kaart nodig.

Een gebeurtenisactie aanmaken

Een gebeurtenisactie configureren die getriggerd kan worden door een analyticswaarschuwing.
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Procedure 69 Een gebeurtenisactie aanmaken
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisacties in het menuGebeurtenissen en acties.

3 Selecteer een invoer op de lijst met gebeurtenisacties en voer een naam voor de
gebeurtenisactie in het tekstvak Naam in.

4 Selecteer het selectievakje bij Opnemen om de Opname-instellingen in te schakelen.

5 Selecteer het selectievakje bij E-mail om een e-mail te verzenden aan het e-mailadres dat u
geconfigureerd hebt in de procedure SMTP-instellingen configureren.

6 Selecteer het selectievakje bij FTP om een videobestand te verzenden aan de FTP-
gegevens die u geconfigureerd hebt in de procedure FTP-serverinstellingen configureren.

7 Selecteer het selectievakje bij CIFS om een videobestand te verzenden aan de SFTP-
gegevens die geconfigureerd zijn in de procedure CIFS-serverinstellingen configureren.

8 Selecteer het tekstvak Uitgang om een uitvoer te verzenden.

Opmerking:
1. Als u Opnemen selecteert, wordt de AVI-clip opgeslagen op de Micro SD-kaart
en moet deze van de camera worden verwijderd om het videobestand te kunnen
weergeven.
2. AVI-fragmenten kunnen uitsluitend via FTP worden verzonden als er een Micro
SD-kaart is geïnstalleerd en FTP en CIFS is geselecteerd.
3. De geselecteerde buffer voor de voor- en nagebeurtenisduur wordt opgenomen in
alle videoclips die via FTP en CIFS worden verzonden.

9 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Een gebeurtenisactie bewerken

De gegevens van een bestaande gebeurtenisactie wijzigen.

Procedure 70 Een gebeurtenisactie bewerken
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenisacties in het menu Gebeurtenissen en acties.

3 Selecteer een invoer op de lijst met gebeurtenisacties en u kunt het volgende bewerken:

• Naam
• Opname - Inschakelen/Uitschakelen

• E-mail - Inschakelen/Uitschakelen

• FTP - Inschakelen/Uitschakelen

• CIFS - Inschakelen/Uitschakelen

4 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.
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- Einde -

Alarm I/O
De camera’s beschikken over één alarmingang. Door alarmapparatuur als rooksensoren,
schemeringssensoren of bewegingssensoren aan te sluiten op deze ingangen, kunt u de
bruikbaarheid van uw videobewakingssysteem verbeteren.

Wanneer een ingangswijziging op een van de betreffende alarmbronnen is getriggerd, wordt dit
gedurende 15 seconden alleen vastgelegd en wordt geen andere actie gegenereerd. Dit is bedoeld
om het effect van trillingen te beperken, bijv. indien een deur trilt in de wind en een serie alarmen
genereert.

Ingangsalarmen worden getriggerd door een statuswijziging. Bijvoorbeeld van open naar dicht of van
dicht naar open. De camera meldt de huidige status van elk ingangsalarm (open of dicht) en een
actieve of inactieve status op de alarmconfiguratiepagina. Actieve alarmen zijn ook zichtbaar op de
pagina huidige storingen.

Het triggeren van een ingangsalarm heeft invloed op geplande taken en vertraagt deze tot minstens
30 seconden na het triggeren van de laatste digitale alarmingang.

Alarmacties

Elke alarmingang kan worden geconfigureerd om een standaard actie uit te voeren wanneer hij
getriggerd wordt:

• Het digitale uitgangscontact activeren. Dit blijft actief tot het alarm door de operator
bevestigd en gewist wordt.

• Een externe alarm-WS-gebeurtenis verzenden met alarmdetails.

• Een extern alarm verzenden via e-mail met alarmdetails, waar het AVI-videobestand
kan worden opgehaald en één JPEG-afbeelding van de gebeurtenis als MJPEG wordt
opgenomen op een lokale opslaglocatie. Als MJPEG niet wordt opgenomen op een
lokale opslaglocatie, dan wordt er geen JPEG-afbeelding verzonden.

• Een audiobestand via de unit sturen. Als een luidspreker is aangesloten op de audio-
uitgang op de unit, kan het bestand worden afgespeeld als het alarm getriggerd wordt.

• Verzenden van een AVI-videobestand naar een vooraf geconfigureerde externe FTP-
server. Het videobestand bevat de buffer voor en na het alarm en audio indien
ingeschakeld en ondersteund, zoals hierboven aangegeven.

Opmerking:
1. Een actief intern alarm wordt pas gereset indien de ingangsstatus verandert naar
'normaal'. Handmatig resetten is niet mogelijk.
2. Er moet een Micro SD-kaart zijn geïnstalleerd om een SMTP-e-mail,
videobestanden en afbeeldingen van getriggerde alarmen te kunnen verzenden.

Procedure 71 Een alarm configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerAlarm I/O in het menuGebeurtenissen en acties.

3 Voer een alarmnaam in het tekstvak Naam in.
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4 Selecteer het selectievakje bij Ingeschakeld om het alarm in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Ingeschakeld om het alarm uit te schakelen.

5 Selecteer wanneer het alarm moet worden ingeschakeld in het keuzemenuNormaal, dat wil
zeggen wanneer het droge contact geopend of gesloten wordt.

6 Selecteer de vereiste geconfigureerde foutactie in het keuzemenuActie.

- Einde -

Procedure 72 Een alarm in/uitschakelen
Stap Actie

1 SelecteerAlarm I/O in het menuGebeurtenissen en acties.

2 Selecteer het selectievakje bij Ingeschakeld om het bijbehorende alarm in te schakelen.

OF

Deselecteer het bijbehorende selectievakje bij Ingeschakeld om het bijbehorende alarm uit
te schakelen.

- Einde -

Alarmuitgang in- of uitschakelen

Alarmuitgang zorgt ervoor dat het alarm een digitale uitgang kan activeren. Deze digitale uitgang kan
bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan een elektrisch apparaat, zoals een beveiligingslamp of sirene.

Procedure 73 Alarmuitgang in/uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerAlarm I/O in het menuGebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tekstvak Uitgang om de alarmuitgang in te schakelen.

OF

Deselecteer het tekstvak Uitgang om de alarmuitgang uit te schakelen.

- Einde -

Procedure 74 De alarmuitgang wissen
Stap Actie

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

2 SelecteerAlarm I/O in het menuGebeurtenissen en acties.

3 Selecteer onderAlarmuitgang de knop Toepassen om de actieve uitgang te wissen.

De alarmuitgang wordt gewist.

- Einde -
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Analyse
Analytics is een functie die objecten in videobeelden detecteert en traceert.

Bewegingsdetectie

Bewegingsdetectie stelt u in staat om een interessegebied in het weergaveveld van de camera te
definiëren die voor het triggeren van een gebeurtenisactie kan worden gebruikt. Er kunnen meerdere
interessegebieden worden geselecteerd in het weergaveveld, maar er kan maar één gebeurtenisactie
worden getriggerd.

Aanbevolen procedures voor bewegingsdetectie

Om ervoor te zorgen dat u resultaten van de hoogste kwaliteit krijgt bij het gebruik van
bewegingsdetectie op de camera, wordt aanbevolen dat u zich aan het volgende houdt:

• Een object dat beweging vertoont, moet ten minste 8x8 pixels groot zijn om gedetecteerd te
kunnen worden.

• De kleur van het object (in grijsschaal) moet ongeveer 10-15% verschillen van de
achtergrond.

• Verwijder de regio Tijdstempel uit bewegingsdetectie, omdat het tijdstempel voortdurend
verandert en als beweging geregistreerd zou kunnen worden.

• Probeer de camera's niet te richten op zonlicht, omdat een hoge helderheid de detectie van
beweging van heldere objecten zoals een persoon met een wit shirt zou kunnen
belemmeren.

• Vermijd gebieden met aanhoudende beweging, zoals bomen, knipperende lampen of
ronddraaiende borden, door het juiste interessegebied te gebruiken.

Deelvenster Configuratie bewegingsdetectie

De interessegebieden binnen het weergaveveld van de camera worden gedefinieerd met behulp van
het deelvenster Configuratie bewegingsdetectie. De interessegebieden worden ingesteld door een
gebied op het deelvenster te tekenen of te arceren. Dit doet u door middel van de tekenhulpmiddelen
in het deelvenster Configuratie bewegingsdetectie.

Een waarschuwing voor bewegingsdetectie opstellen

Stel een waarschuwing voor een bewegingsdetectie op de camera op.

De functie Waarschuwing voor bewegingsdetectie ondersteunt max. drie profielen in een
Weergaveveld (FoV). U kunt ieder profiel configureren met een individueel gevoeligheidsniveau en
een gebeurtenisactie.

Opmerking:

1 Als de bewegingsdetectievideostream wordt gewijzigd nadat u het interessegebied hebt
getekend, moet u een nieuw gebied tekenen.

2 Als de streaminstellingen worden gewijzigd, wordt de bewegingsdetectie uitgeschakeld en
moet u indien nodig bewegingsdetectie weer inschakelen.

3 Bewegingsdetectie kan uitsluitend worden ingeschakeld op een videostream die gebruik
maakt van H.264 met een resolutie van 1920x1440 of lager.
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Procedure 75 Een waarschuwing voor bewegingsdetectie opstellen
Stap Actie

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

2 SelecteerAnalytics in het menuGebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabbladBewegingsdetectie.

4 Selecteer het selectievakje bij Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie op
de camera in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie
op de camera uit te schakelen.

5 Selecteer de detectiezone in de keuzelijst Bewegingszone.

6 Selecteer het selectievakje bij Bewegingszone inschakelen om de zone in te schakelen
voor bewegingsdetectie.

7 SelecteerBewerken in het veldRegioconfiguratie.

8 Gebruik de tekenhulpmiddelen op het deelvenster Bewegingsdetectieconfiguratie om het
interessegebied op het deelvenster te tekenen. U kunt meerdere selecties aangeven.

9 Selecteer de gevoeligheid in het keuzemenuGevoeligheid:

• Hoogste
• Hoge
• Medium
• Laag
• Laagste

De standaardinstelling is 'Hoog'.

10 Pas de grootte (% FOV) aan door een waarde tussen 1-100 in te vullen.

11 Pas de hysterese (gemeten in seconden) aan door een waarde tussen 0-3600 in te vullen.

12 Selecteer de foutactie in het keuzemenuActie.

Deze foutactie wordt geactiveerd als er beweging wordt gedetecteerd in het geselecteerde
interessegebied.

Zie de procedure Een foutactie creërenals er nog geen foutactie is gedefinieerd.

13 Selecteer Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

- Einde -

Een bewegingsdetectiealarm inschakelen of uitschakelen

Bewegingsdetectie kan indien nodig worden in- en uitgeschakeld.

Procedure 76 Een bewegingsdetectiealarm inschakelen of uitschakelen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingmenu's weer
te geven.
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2 SelecteerAnalytics in het menuGebeurtenissen en acties.

3 Selecteer het tabbladBewegingsdetectie.

Het deelvenster Configuratie bewegingsdetectie wordt weergegeven.

4 Selecteer het selectievakje bij Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie op
de camera in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie
op de camera uit te schakelen.

5 Selecteer Toepassen om op te slaan.

- Einde -

Gebeurtenissenlogboeken
Gebeurtenissenlogboek

Als gebeurtenissen worden getriggerd, dan worden de veroorzaakte alarmen weergegeven in het
Gebeurtenissenlogboek met de volgende informatie:

• Nr. - geeft informatie over de gebeurtenisindex.

• Gebeurtenis - dit wordt vermeld als 'Beweging gedetecteerd'.

• Datum opgesteld - de tijd en datum van het triggeren van de bewegingsdetectie.

• Component - interne softwarecomponent die de fout weergaf voor een waarschuwing voor
bewegingsdetectie. Dit wordt vermeld als ANALYSE.

• Ernst - geeft aan hoe ernstig de fout is. Waarschuwingen voor bewegingsdetectie worden
vermeld als 'Waarschuwing'.

• Detail - extra informatie als aanvulling op de waarschuwing voor bewegingsdetectie.

• Verwijderen - verwijder de waarschuwing voor bewegingsdetectie uit de fouttabel.

Procedure 77 Gebeurtenissenlogboek weergeven
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenissenlogboeken in het menuGebeurtenissen en acties. Het tabblad
Gebeurtenissenlogboek wordt weergegeven. Getriggerde waarschuwingen voor
bewegingsdetectie worden weergegeven.

- Einde -

Procedure 78 Verwijderen huidige gebeurtenissen
Stap Actie

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

2 SelecteerGebeurtenissenlogboeken in het menuGebeurtenissen en acties. Het tabblad
Gebeurtenissenlogboek wordt weergegeven.
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3 Selecteer het bijbehorende selectievakje bij Verwijderen om de waarschuwing voor
bewegingsdetectie die verwijderd moet worden, te markeren.

OF

Deselecteer het bijbehorende selectievakje bij Verwijderen om de waarschuwing voor
bewegingsdetectie te behouden.

Opmerking:Selecteer het selectievakje bij Alles selecteren om alle
waarschuwingen voor bewegingsdetectie in de lijst te markeren voor verwijdering.

4 SelecteerVerwijderen om de geselecteerde waarschuwingen voor bewegingsdetectie te
verwijderen.

U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

5 SelecteerOK om het verwijderen te bevestigen.

OF

SelecteerAnnuleren.

- Einde -
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Beveiliging
Wanneer u het menuBeveiliging selecteert, wordt de paginaBeveiligingsstatusweergegeven,
zoals te zien in Afbeelding 13 op pagina 67.

Afbeelding 13 Menu Beveiliging

Het menu Gebeurtenissen biedt toegang tot de volgende informatie over en functies van de
camera:

• Beveiligingsstatus

• Gebruikers

• HTTP/HTTPS

• IEEE 802.1x

• Firewall

• Toegang op afstand

• Sessietime-out

Beveiligingsstatus
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de veiligheidsfuncties op de camera kunt configureren en de
gebruikte communicatieprotocollen kunt wijzigen.

Opmerking:Eventuele wijzigen in het gedeelte Beveiliging, of dit nu wijzigingen aan een individueel
protocol of de Beveiligingsmodus zijn, worden geregistreerd in het Systeemlogboek.
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Verbeterde beveiliging
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de webgebruikersinterface, wordt een overlay over het
tabblad Livemenu weergegeven waarin u wordt gevraagd om de Standaard of de Verbeterde
beveiligingsmodus te kiezen. Raadpleeg Samenvatting van de beveiligingsmodi op pagina 21 voor
nadere informatie over de vereisten voor de Verbeterde beveiligingsmodus.

Admin-gebruikers kunnen de Beveiligingsmodus van de camera wijzigen van Standaardbeveiliging
naar Verbeterde beveiliging.

Procedure 79 Verbeterde beveiliging inschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeveiligingsstatus in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladBeveiligingsoverzicht.
4 Selecteer het selectievakje bij Verbeterde beveiliging om de verhoogde beveiliging in te

schakelen.

Er verschijnt een venster waarin u om uw huidige wachtwoord en het nieuwe wachtwoord
wordt gevraagd voor de Verbeterde beveiligingsfunctie. Uw wachtwoord moet voldoen aan
de minimumvereisten voor een wachtwoord voor Verbeterde beveiliging, zoals hieronder
weergegeven.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Verbeterde beveiliging om de verhoogde beveiliging uit
te schakelen.

Verbeterde beveiliging is standaard uitgeschakeld.

Het dialoogvenster Beveiligingen wordt weergegeven.

5 Voer het huidige wachtwoord in het tekstvak Huidig wachtwoord in.

6 Voer het nieuwe wachtwoord in het tekstvak Nieuw wachtwoord in.

Het wachtwoord voor verhoogde beveiliging moet aan de volgende eisen voldoen:

• Minimaal acht tekens lang zijn

• Ten minste één teken bevatten uit de volgende tekengroepen:

• hoofdletters

• kleine letters

• numerieke tekens

• speciale tekens

7 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in het tekstvak Wachtwoord bevestigen in.

8 Klik op Toepassen.

Opmerking:Wijzigingen in de Beveiligingsmodus worden vastgelegd in het
Beveiligingslogboek.

- Einde -
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Procedure 80 Verbeterde beveiligingsmodus uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeveiligingsstatus in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladBeveiligingsoverzicht.

Opmerking:In de verhoogde beveiligingsmodus is het admin-accountwachtwoord
nodig voor wijziging van de beveiligingsmodus.

4 Klik op Toepassen.

Opmerking:Wijzigingen in de Beveiligingsmodus worden vastgelegd in het
Beveiligingslogboek.

- Einde -

Beveiligingsstatus
In dit gedeelte wordt een samenvatting gegeven van de communicatieprotocollen die worden gebruikt
en hun status. de volgende communicatieprotocollen kunnen worden ingeschakeld: HTTP, FTP,
CIFS, Dyn DNS, SMTP, HTTPS, SNMP V1/2 en SNMP V3.

Procedure 81 Communicatieprotocollen in- en uitschakelen
Stap Actie

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

2 SelecteerBeveiligingsstatus in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladBeveiligingsoverzicht.
4 Selecteer of deselecteer het vakjeProtocollen om dat protocol in of uit te schakelen.

5 Klik op Toepassen om uw instellingen op te slaan.

Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging individuele protocollen in- of
uitschakelt, dient u het wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.
Wijzigingen in de individuele protocolinstellingen worden vastgelegd in het
Beveiligingslogboek.

Beveiligingslogboek
Het Beveiligingslogboek bevat alle wijzigingen in de beveiligingsmodus of individuele protocollen.

Procedure 82 Beveiligingslogboek weergeven
Stap Actie

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

2 SelecteerBeveiligingsstatus in het menuBeveiliging.
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3 Klik op het tabbladBeveiligingslogboek.

4 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -

Procedure 83 Het Beveiligingslogboek filteren
Stap Actie

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

2 SelecteerBeveiligingsstatus in het menuBeveiliging.

3 Klik op het tabbladBeveiligingslogboek.

4 Vul het aantal regels dat u van het logboekbestand wilt weergeven, in het tekstvakjeRegels
(aan het eind van het logboekbestand) in.

5 Vul het woord of het zinsdeel waarop u wilt zoeken in het tekstvakje Filteren (alleen regels
die tekst bevatten) in.

6 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven die aan de filtercriteria voldoet.

7 SelecteerWissen om de huidige invoeren uit het logboekbestand te wissen. U dient
hiervoor een wachtwoord in te voeren.

- Einde -

Gebruikers
In dit gedeelte kunt u een gebruiker toevoegen, een wachtwoord van een gebruiker wijzigen en een
gebruikersaccount verwijderen. Er bestaan drie toegangsniveaus: admin, operator en gebruiker.

Raadpleeg Bijlage A: Toegang met een gebruikersaccount op pagina 100 voor bijzonderheden over
de functies die voor elke rol beschikbaar zijn.

Opmerking:De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is admin. Om de
veiligheid te handhaven, dient het wachtwoord van de beheerdersaccount gewijzigd te worden.

Huidige gebruikersaccounts bekijken

Bekijk een lijst met de huidige gebruikersaccounts die zijn toegewezen aan de camera.

Procedure 84 Gebruikersaccounts bekijken
Stap Actie

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

2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

De huidige gebruikersaccounts die zijn toegewezen aan de camera, worden weergegeven.

- Einde -
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Gebruiker toevoegen

Voeg een nieuwe gebruikersaccount toe om toegang tot de camera toe te staan.

Procedure 85 Een gebruiker toevoegen
Stap Actie

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

2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladGebruiker toevoegen.

4 Voer een gebruikersnaam in het tekstvak Naam in.

De gebruikersnaam moet met een letter beginnen en kan gevolgd worden door elke
alfanumerieke waarde (a-z, A-Z, 0-9) en de volgende speciale tekens: streep(_),
koppelteken(-) of punt(.)

5 Selecteer eenRol:
• admin

• operator

• gebruiker

Raadpleeg Bijlage A: Raadpleeg Accounttoegang voor bijzonderheden over de functies die
voor elke rol beschikbaar zijn.

6 Voer een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.

Het wachtwoord voor Standaard beveiliging moet beginnen met een alfanumeriek teken en
is hoofdlettergevoelig. Het kan alfanumerieke tekens bevatten en moet tussen 5 en 32
tekens lang zijn.

Het wachtwoord voor verhoogde beveiliging moet aan de volgende eisen voldoen:

• Minimaal zeven tekens lang zijn.

• Ten minste één teken bevatten van ten minste drie van de volgende tek-
engroepen:

• hoofdletters

• kleine letters

• numerieke tekens

• speciale tekens

7 Voer hetzelfde wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord bevestigen in.

8 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

De nieuwe gebruikersaccount wordt weergegeven in de Gebruikerslijst op het tabblad
Gebruikers.

- Einde -

Het wachtwoord van een gebruikersaccount wijzigen
Wijzig het wachtwoord van een bestaande gebruikersaccount.
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Procedure 86 Het gebruikerswachtwoord wijzigen
Stap Actie

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

2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladWachtwoord wijzigen.

4 Selecteer de gebruikersaccount in het keuzemenuNaam.

5 Voer in het tekstvak Huidig wachtwoord het huidige wachtwoord voor de
gebruikersaccount in.

6 Voer in het tekstvak Nieuw wachtwoord het nieuwe wachtwoord voor de
gebruikersaccount in.

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en kan alfanumerieke tekens bevatten. De lengte
dient tussen 5 en 32 tekens te zijn.

7 Voer hetzelfde nieuwe wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord bevestigen in.

8 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Een gebruikersaccount verwijderen
Een gebruikersaccount van de camera verwijderen.

Opmerking:De standaardaccount 'admin' kan niet verwijderd worden.

Procedure 87 Een gebruikersaccount verwijderen
Stap Actie

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

2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

Het tabblad Gebruikers wordt weergegeven.

3 Selecteer om de bijbehorende gebruikersaccount te verwijderen.
U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

4 SelecteerOK om te verwijderen.

OF

5 SelecteerAnnuleren.

- Einde -

HTTP / HTTPS
De gebruiker kan de kiezen voor gebruik van de optie HTTP, HTTPS of beide. De camera maakt
automatisch een SSL-certificaatbestand voor gebruik met HTTPS. Het is mogelijk een aangepast
SSL-certificaat te uploaden wanneer validatie gewenst is.
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Procedure 88 HTTP-methode aangeven
Stap Actie

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

2 SelecteerHTTP/HTTPS uit het menuBeveiliging.

3 Selecteer deHTTP-methodemet behulp van de keuzerondjes.

• HTTP
• HTTPS
• Beide

De standaardwaarde is Beide.

- Einde -

Procedure 89 Een HTTPS-certificaat toevoegen
Stap Actie

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

2 SelecteerHTTP/HTTPS uit het menuBeveiliging.

3 Klik op de knopUploaden en navigeer naar de locatie van het certificaat.

4 Selecteer het bestand en selecteerOpenen.

Opmerking:De camera accepteert alleen certificaten in .pem-formaat. Het
certificaat moet een combinatie bevatten van het servercertificaat met een geheime
sleutel zonder wachtwoordbeveiliging.

Nadat het certificaat is geüpload, moet de camera opnieuw worden gestart om te worden
geactiveerd.

- Einde -

Een HTTPS-certificaat verwijderen

Als u het bestaande certificaat verwijdert, wordt het vervangen door een tijdelijke plaatsvervanger.
De huidige browsersessie gaat verloren en u moet zich weer aanmelden bij de
webgebruikersinterface van de camera.

Procedure 90 Een HTTPS-certificaat verwijderen
Stap Actie

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

2 SelecteerHTTP/HTTPS uit het menuBeveiliging.

3 SelecteerVerwijderen.

De camera geeft een pagina 'HTTPS-service opnieuw opstarten' weer met een
voortgangsbalk die de voortgang van het verwijderen weergeeft.

4 Als dit is afgerond, gaat de camera terug naar de pagina Aanmelden.
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- Einde -

IEEE 802.1x
De IEEE 802.1x-beveiligingsfunctie biedt netwerktoegangscontrole op poort-basis, dat wil zeggen de
beveiliging van corporate netwerken tegen het aansluiten van ongeautoriseerde apparaten.

Verificatie vindt plaats via het gebruik van het Extensible Authentication Protocol of AEP. Zowel de
PEAP als de TLS-methode wordt ondersteund.

Procedure 91 IEEE 802.1x-beveiliging configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer IEEE 802.1x in het menuBeveiliging.

Het tabbladEAP-instellingen wordt weergegeven.

3 Selecteer het selectievakje bij IEEE802.1x inschakelen om IEEE802.1x-beveiliging in te
schakelen.

OF

4 Deselecteer het selectievakje bij IEEE802.1x inschakelen om IEEE802.1x-beveiliging uit
te schakelen.

5 SelecteerEAPOL-versie uit het keuzemenu.

6 Selecteer deEAP-methodemet behulp van de keuzerondjes.

7 Voer de EAP-identificatienaam in het tekstvakjeEAP-identificatie in.

8 SelecteerUploaden om naar de locatieCA-certificaat te gaan. Het dialoogvenster Bestand
kiezen wordt weergegeven.

9 Navigeer naar de locatie waar het certificaat is opgeslagen. Selecteer het bestand en
selecteerOpenen.

10 SelecteerUploaden. Het uploadproces start.

11 IndienPEAP wordt geselecteerd:

a Voer het vereistePEAP-wachtwoord in.

OF

Indien TLS is geselecteerd -

a SelecteerUploaden om naar de locatieClientcertificaat te gaan.
Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

b Navigeer naar de locatie waar het certificaat is opgeslagen.

c Selecteer het bestand en selecteerOpenen.

d SelecteerUploaden. Het uploadproces start.

e Voer het vereistePrivate Key-wachtwoord in.

- Einde -
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Firewall
Om adressen te filteren en specifieke IP- en MAC-adressen toe te staan of te weigeren, kan een
firewall worden ingeschakeld.

Procedure 92 Firewall in-/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer Firewall in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladAdresfiltering.

4 SelecteerUit om adresfiltering volledig uit te schakelen.

OF

Selecteer Toestaan om adresfiltering voor bepaalde adressen toe te staan.

OF

SelecteerWeigeren om adresfiltering voor bepaalde adressen te weigeren.

De standaardinstelling is 'Uit'.

5 Als adresfiltering is ingesteld op Toestaan of Weigeren:

a Voer een IP- of MAC-adres in voor toestaan/weigeren in het tekstvakje IP- of MAC-
adres in het volgende formaat: xxx.xxx.xxx.xxx.

Opmerking:CIDR (Classless Inter-Domain Routing) wordt ondersteund bij het
gebruik van adresfiltering. Als u een CIDR-adres gebruikt, vult u de volgende
opmaak in: xxx.xxx.xxx.xxx/xx.

b Selecteer Toevoegen.

6 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Bewerken van een adresfiltering
Een bestaande adresfiltering bewerken.

Procedure 93 Een adresfiltering bewerken
Stap Actie

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

2 Selecteer Firewall in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladAdresfiltering.

4 Bewerk het IP- of MAC-adres in het tekstvakje IP- of MAC-adres.

5 Selecteer Toevoegen om de wijzigingen op te slaan.

- Einde -
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Verwijderen van adresfiltering
Verwijder een bestaande adresfiltering.

Procedure 94 Een adresfiltering verwijderen
Stap Actie

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

2 Selecteer Firewall in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladAdresfiltering.

4 Selecteer om de bijbehorende adresfiltering te verwijderen.

- Einde -

Toegang op afstand

ONVIF
De webgebruikersinterface maakt het mogelijk ONVIF-functies op een hoog niveau te beheren.
ONVIF-ontdekkingsmodus en Gebruikersverificatie kunnen in- of uitgeschakeld worden.

• ONVIF-ontdekkingsmodus maakt het in- of uitschakelen van ontdekking van de camera via
ONVIF mogelijk.

• ONVIF-gebruikersverificatie stelt de camera in staat om ONVIF-opdrachten van alle
gebruikers of alleen geverifieerde gebruikers te accepteren. Het inschakelen van
gebruikersverificatie zorgt ervoor dat de camera alleen opdrachten zal uitvoeren van
geverifieerde gebruikers.

De scheiding tussen ontdekkingsmodus en gebruikersverificatie stelt de camera in staat om
ingesteld te worden in een configuratie die geschikt is voor de eisen van het netwerk en de
gebruikers. De voorkeursontdekkingsmethode voor de camera is Illustra Connect en hierbij wordt
gebruik gemaakt van ONVIF-ontdekking. Het is om die reden aan te bevelen ONVIF-
ontdekkingsmodus altijd ingeschakeld te hebben.

ONVIF-ontdekkingsmodus

ONVIF-ontdekking op de camera inschakelen of uitschakelen.

Procedure 95 ONVIF-ontdekkingsmodus inschakelen/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer Toegang op afstand in het menuBeveiliging.

Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3 Selecteer het selectievakje bij ONVIF-ontdekkingsmodus om ONVIF-ontdekkingsmodus
in te schakelen.

OF
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Deselecteer het selectievakje bij ONVIF-ontdekkingsmodus om ONVIF-
ontdekkingsmodus uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

- Einde -

ONVIF-gebruikersverificatie

Om gebruik te maken van ONVIF-gebruikersverificatie, moet er ten minste één gebruiker op
beheerdersniveau in de ONVIF-service zijn.

Opmerking:In Verbeterde beveiligingsmodus is het admin-accountwachtwoord nodig voor het
bewerken van de ONVIF-gebruikersverificatie.

Procedure 96 ONVIF-gebruikersverificatie inschakelen/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer Toegang op afstand in het menuBeveiliging.

Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3 Selecteer het selectievakje bij ONVIF-gebruikersverificatie om ONVIF-
gebruikersverificatie in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij ONVIF-gebruikersverificatie om ONVIF-
gebruikersverificatie uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

- Einde -

UPnP Discovery

UPnP-ontdekking op de camera inschakelen of uitschakelen.

Procedure 97 Inschakelen/Uitschakelen UPnP-ontdekking
Stap Actie

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

2 Selecteer Toegang op afstand in het menuBeveiliging.

Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3 Selecteer het selectievakje bij UPnP-ontdekkingsmodus om UPnP-ontdekking in te
schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij UPnP-ontdekkingsmodus om UPnP-ontdekking uit te
schakelen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

- Einde -



Installatie- en configuratiehandleiding Illustra Pro Gen 2-serie

8200-1984-0207 A0 78

Sessietime-out
Sessietime-out geeft het aantal minuten aan dat een websessie inactief kan zijn voordat de sessie
automatisch wordt beëindigd.

Procedure 98 Een tijd voor de sessietime-out instellen
Stap Actie

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

2 SelecteerSessietime-out in het menuBeveiliging. Het tabblad Sessietime-out wordt
weergegeven.

3 Gebruik de schuifbalk om de tijd voor deSessietime-out (in minuten) te selecteren. De
standaardinstelling is 15 minuten.

- Einde -
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Netwerkmenu
Wanneer u het menuNetwerk selecteert, wordt de pagina TCP/IP weergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 14 op pagina 79.

Afbeelding 14 Netwerkmenu

Het menu Netwerk biedt toegang tot de volgende informatie over instellingen en functies van de
camera:

• TCP/IP

• FTP

• SMTP

• SNMP

• CIFS

• Dynamisch DNS

TCP/IP
De IPv4- en IPv6-instellingen van de camera configureren.

IPv4

De IPv4-instellingen van de camera configureren.

Opmerking:Wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet of opnieuw opstart, zoekt de unit het laatste
IP-adres. Als dat niet beschikbaar is, herstelt hij het standaard-IP-adres 192.168.1.168. Dit zou
kunnen leiden tot dubbele IP-adressen. Raadpleeg Netwerkmenu op pagina 79 voor meer informatie.
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Procedure 99 De IPv4-instellingen configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer TCP/IP in het menuNetwerk.

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

OF

DeselecteerDHCP inschakelen om DHCP uit te schakelen en handmatige instellingen
mogelijk te maken.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4 Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

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 het Netwerkmasker in, in de vorm
xxx.xxx.xxx.xxx.
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.

e Voer in het tekstvak Secundaire DNS-server xxx.xxx.xxx.xxx de Secundaire DNS-
server in.

5 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

IPv6

Schakel IPv6 voor de camera in.

Procedure 100 IPv6 inschakelen/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer TCP/IP in het menuNetwerk.

3 Selecteer het selectievakje bij IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

Als IPv6 is ingeschakeld, worden de lokale koppeling en het DHCP-adres weergegeven
naast 'Huidige IPv6-adressen' indien beschikbaar.

- Einde -
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Detectie van netwerkverliezen
Stel de camera via het Netwerkmenu in om netwerkverliezen te detecteren.

Procedure 101 Detectie van netwerkverliezen in-/uitschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer TCP/IP in het menu Netwerk.

3 Selecteer het selectievakje bij Detectie netwerkverliezen inschakelen om de detectie van
netwerkverliezen op de camera in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Detectie netwerkverliezen inschakelen om de detectie
van netwerkverliezen op de camera uit te schakelen.

De standaardinstelling is ‘Ingeschakeld’.

- Einde -

FTP
Configureer de FTP-instellingen voor de FTP-server. Dit is nodig om videobestanden van getriggerde
analyticswaarschuwingen te kunnen verzenden. FTP moet geconfigureerd worden om FTP-
videowaarschuwingen in te schakelen wanneer gebruik wordt gemaakt van analytics.

Opmerking:De FTP-instellingen kunnen ook worden geconfigureerd via het menuNetwerk.

Procedure 102 De FTP-serverinstellingen configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer FTP in het menuNetwerk.

3 Selecteer het selectievakje bij FTP inschakelen om FTP in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij FTP Inschakelen om FTP uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging de FTP inschakelt, dient u het
wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.

4 Indien vereist selecteert u het selectievakje bij Beveiligde FTP.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5 Voer het IP-adres van de FTP-server in het tekstvak FTP-server in.

6 Voer de FTP-poort in het tekstvak FTP-poort in.

De standaardinstelling is 21.
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7 Voer de FTP-gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in.

8 Voer het FTP-wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.

9 Voer het uploadpad van de FTP in het tekstvak Uploadpad in.

Opmerking:Wanneer u het uploadpad invoert, dient de volgende indeling te worden
gebruikt '//<naam van de ftp-directory>/<map>'

10 Selecteer het selectievakje bij Passieve modus om Passieve modus in te schakelen

11 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

De FTP-instellingen testen
Test de SMTP-instellingen die in geconfigureerd zijn.

Procedure 103 De FTP-instellingen testen
Stap Actie

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

2 Selecteer FTP in het menuNetwerk.

3 Selecteer Testen.

Er wordt een voorbeeldtekstbestand naar de opgegeven FTP-bestemming gestuurd om te
bevestigen dat de FTP-instellingen juist zijn.

- Einde -

SMTP
Configureer de SMTP-instellingen om het versturen van e-mailwaarschuwingen door de camera in te
schakelen wanneer een analyticswaarschuwing wordt getriggerd.

Opmerking:De SMTP-instellingen moeten geconfigureerd worden om e-mailwaarschuwingen in te
schakelen wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytics.

Procedure 104 SMTP-instellingen configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerSMTP in het menuNetwerk.

3 Selecteer het selectievakje bij E-mail inschakelen om SMTP in te schakelen. Tekstvakken
op het tabblad worden beschikbaar voor invoer.

Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging SMTP inschakelt, dient u het
wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.

4 Voer het IP-adres van de mailserver in het tekstvak Mailserver in.

5 Voer de serverpoort in het tekstvak Serverpoort in.
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De standaardinstelling is '25'.

6 Voer het 'van'-e-mailadres in het tekstvakje 'Van'-adres in.

7 Voer het e-mailadres waarnaar de waarschuwingen verzonden moeten worden, in het
tekstvakjeE-mail verzenden in.

8 Selecteer het tekstvak Gebruikersnaam om een gebruikersnaam in te voeren.

9 Selecteer het tekstvak Wachtwoord om een wachtwoord in te voeren.

10 Selecteer het selectievakje bij SSL om SSL in te schakelen.

11 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

De SMTP-instellingen testen
Test de SMTP-instellingen die correct zijn geconfigureerd.

Procedure 105 De SMTP-instellingen testen
Stap Actie

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

2 SelecteerSMTP in het menuNetwerk.

3 Selecteer Testen.

Er wordt een voorbeeldtekstbestand naar de opgegeven SMTP-bestemming gestuurd om te
bevestigen dat de SMTP-instellingen juist zijn.

- Einde -

SNMP
De camera introduceert ondersteuning voor het Simple Network Management Protocol, zodat hij
eenvoudiger op een IP-netwerk te beheren is.

De SNMP-ondersteuning omvat ondersteuning voor V2 en V3. Gebruik van V2 betekent dat geen
verificatie vereist is voor toegang tot gegevens, en de resultaten zijn niet gecodeerd. V3 biedt
verbeterde codering- en verificatiebeveiligingsfuncties.

Procedure 106 SNMP-instellingen configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerSNMP in het menuNetwerk.

3 Voer een locatiereferentie in het tekstvak Locatie in.

4 Voer een contactreferentie voor SNMP-beheer in het tekstvak Contact in.

5 Bij gebruik vanV2:

a Selecteer het selectievakje bij V2 inschakelen.
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b Voer de geautoriseerde ID voor het lezen van SNMP-gegevens in het tekstvakjeCom-
munity lezen in.

c Voer de Trap community in.

d Voer het Trap-adres in.

e Selecteer Toepassen.

OF

Bij gebruik vanV3:

a Selecteer het selectievakje bij V3 inschakelen.

b Voer de Lezen-gebruiker in.

c Selecteer het Authenticatietypemet behulp van de keuzerondjes.

d Voer het verificatiewachtwoord in.

e Selecteer het Coderingstypemet behulp van de keuzerondjes.

f Voer het Coderingswachtwoord in

g Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

CIFS
De CIFS-functie stelt u in staat om door de camera gegenereerde bestanden, zoals een video met
betrekking tot een alarm, naar een netwerkopslaglocatie te sturen via het Common Internet File
System-protocol. Dit vult bestaande distributiemethodes als FTP, SMTP en e-mail aan.

Procedure 107 CIFS-serverinstellingen configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerCIFS in het menuNetwerk.

3 Selecteer het selectievakje bij Inschakelen om CIFS in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Inschakelen om CIFS uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging CIFS inschakelt, dient u het
wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.

4 Voer het netwerkpad in het veldNetwerkpad in.

Opmerking:Wanneer u het netwerkpad invoert, dient de volgende indeling te
worden gebruikt '//<IP-adres>/<mapnaam>'

5 Voer de domeinnaam in het veldDomeinnaam in.

6 Voer de gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in.

7 Voer het wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.
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8 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

De CIFS-instellingen testen
Test de CIFS-instellingen die correct zijn geconfigureerd.

Procedure 108 De CIFS-instellingen testen
Stap Actie

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

2 SelecteerCIFS in het menuNetwerk.

3 Selecteer Testen.

Er wordt een voorbeeldtekstbestand naar de opgegeven CIFS-bestemming gestuurd om te
bevestigen dat de CIFS-instellingen juist zijn.

- Einde -

Dynamisch DNS
Dynamisch DNS wordt ondersteund voor updaten, het in real-time wijzigen van een IP-adres op
internet. Zo wordt een vaste domeinnaam aangemaakt voor een bron die binnen het netwerk van
locatie kan veranderen. RFC 2136 dynamische updates in het domeinnaamsysteem (DNS). In deze
situatie communiceert de camera alleen met de DHCP-server en de DHCP-server is
verantwoordelijk voor het updaten van de DNS-server. De camera verstuurt de hostnaam naar de
DHCP-server bij het aanvragen van een nieuwe lease en de DHCP-server updatet de DNS-records
dienovereenkomstig. Dit is geschikt voor een intranetconfiguratie met een interne DHCP- en DNS-
service en waarin de gebruiker alleen toegang tot de camera binnen zijn eigen netwerk wil.

Standaard verzendt de camera zijn hostnaam bij het doen van een DHCP-verzoek als onderdeel van
het DHCP-verzoek. Deze optie kan niet door de gebruiker geconfigureerd worden. De hostnaam van
de camera komt overeen met de configureerbare parameter 'Cameranaam' op de
webgebruikersinterface. Elk DHCP-verzoek bevat de hostnaam van de camera die door de DHCP-
server gebruikt kan worden om het verzoek door te sturen naar de juiste DNS-server.

Dynamisch DNS

De dynamische DNS-instellingen configureren voor de camera.

Procedure 109 Dynamisch DNS configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerDynamisch DNS in het menuNetwerk.

3 Selecteer het selectievakje bij Service inschakelen om Dynamisch DNS in te schakelen.

OF
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Deselecteer het selectievakje bij Service inschakelen om Dynamisch DNS uit te
schakelen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4 Als Service inschakelen is ingeschakeld:

a Vul de Camera-alias in het tekstvak in.

b Selecteer een Serviceprovider uit het keuzemenu:

• Dyndns.org (Dynamisch)
• Dynds.org (Aangepast)
• No-IP
• IP wijzigen

c Voer eenGebruikersnaam in het tekstvak in.

d Voer het Wachtwoord in het tekstvak in.

5 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -



87 8200-1984-0207 A0

Systeem
Wanneer u het Systeemmenu opent, wordt de paginaOnderhoud weergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 15 op pagina 87.

Afbeelding 15 Systeemmenu

Het Systeemmenu biedt toegang tot de volgende instellingen en functies van de camera:

• Onderhoud

• Datum/Tijd

• Audio

• TV-systeem

• Logboeken

• Info

Onderhoud
Het menu Onderhoud stelt u in staat om de camera-instellingen terug te zetten naar de standaard
fabrieksinstellingen, de camera opnieuw te starten en een firmware-upgrade uit te voeren.

Reset
Raadpleeg het hoofdstuk over uw cameramodel in deze handleiding, om de camera fysiek te
resetten.
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Opmerking:Netwerkinstellingen, vooraf ingestelde waarden, patronen en sequenties kunnen indien
gewenst behouden blijven.

Procedure 110 De camera resetten
Stap Actie

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

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.

3 Selecteer het selectievakje bij IP-adres behouden om de huidige netwerkinstellingen
tijdens het resetten van de camera te behouden.

OF

Deselecteer het selectievakje bij IP-adres behouden om de camera te resetten naar de
standaardnetwerkinstellingen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

4 Selecteer het selectievakje bij Voorinstellingen, patronen en sequenties behouden om
de huidige voorinstellingen en sequenties tijdens het resetten van de camera te behouden.

OF

Deselecteer het selectievakje bij Voorinstellingen, patronen en sequenties behouden
om de bestaande voorinstellingen en sequenties te verwijderen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5 SelecteerResetten.

U moet bevestigen dat de camera gereset wordt.

• SelecteerOK om te bevestigen. De webgebruikersinterface geeft een
pagina 'Opnieuw opstarten van de camera' weer met een voort-
gangsbalk die de voortgang van het opnieuw opstarten weergeeft.

• Als de camera opnieuw wordt opgestart, duurt het twee tot drie minuten
tot de camera weer online is en klaar is om geopend en bediend te
worden.

OF

SelecteerAnnuleren.

De pagina Inloggen wordt weergegeven.

- Einde -

Opnieuw opstarten
Raadpleeg het hoofdstuk over uw cameramodel in deze handleiding, om de camera fysiek te
resetten.

Procedure 111 De camera opnieuw opstarten
Stap Actie

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

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.
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3 SelecteerOpnieuw opstarten.

U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de camera opnieuw wilt opstarten.

4 SelecteerOK om te bevestigen.

De webgebruikersinterface geeft een pagina 'Opnieuw opstarten van de camera' weer met
een voortgangsbalk die de voortgang van het opnieuw opstarten weergeeft.

Als de camera opnieuw wordt opgestart, duurt het twee tot drie minuten tot de camera weer
online is en klaar is om geopend en bediend te worden.

OF

SelecteerAnnuleren.

De pagina Inloggen wordt weergegeven.

- Einde -

Upgrade uitvoeren van de firmware van de camera
Er kan een upgrade van de camera worden uitgevoerd met behulp van de firmware die door Illustra
wordt geleverd. Er kan ook een upgrade van de camera worden uitgevoerd met behulp van Illustra
Connect. Raadpleeg de Illustra Connect-gebruikershandleiding voor aanvullende informatie.

Opmerking:Alle bestaande camera-instellingen worden behouden als er een upgrade van de
firmware wordt uitgevoerd.

Let op
U mag uitsluitend firmware gebruiken die door Illustra wordt geleverd. Het gebruik van andere
firmware kan een storing veroorzaken en kan de camera beschadigen.

Procedure 112 Upgrade uitvoeren van de firmware van de camera
Stap Actie

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

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.

3 SelecteerBrowsen.

Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

4 Navigeer naar de locatie waar het firmwarebestand is opgeslagen.

5 Selecteer het firmwarebestand en klik vervolgens op de knopOpenen.

6 SelecteerUploaden.

De bestandsoverdracht gaat beginnen. Sluit de voeding naar de camera niet af tijdens het
upgradeproces. De camera start automatisch opnieuw op als de updates zijn afgerond. Dit
kan één tot tien minuten duren. De pagina Inloggen wordt weergegeven.

- Einde -
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Back-up/herstellen
Maak een back-up van cameragegevens en herstel een eerder opgeslagen gegevensbestand. Het
gegevensbestand kan worden opgeslagen op een opgegeven locatie en kan gebruikt worden om de
configuratie van de camera te herstellen.

Opmerking:Een opgeslagen gegevensback-up die op een camera is gemaakt, is specifiek voor deze
camera en kan niet worden gebruikt om de instellingen van een andere camera te herstellen.

Procedure 113 Een back-up maken van cameragegevens
Stap Actie

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

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.

3 Selecteer het tabbladBack-up/Herstellen.

4 SelecteerBack-up. U wordt gevraagd om het back-upbestand op te slaan.

5 SelecteerOpslaan.

- Einde -

Procedure 114 Een back-up van de camera terugzetten
Stap Actie

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

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.

3 Selecteer het tabbladBack-up/Herstellen.

4 SelecteerBrowsen.

Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

5 Navigeer naar de locatie waar het firmwarebestand is opgeslagen.

6 Selecteer het firmwarebestand en klik vervolgens op de knopOpenen.

7 SelecteerUploaden.

De bestandsoverdracht begint. Sluit de voeding naar de camera niet af tijdens het
upgradeproces. De camera start automatisch opnieuw op als de updates zijn afgerond. Dit
kan één tot tien minuten duren. De pagina Inloggen wordt weergegeven.

- Einde -

Datum/Tijd
De datum en tijd voor de camera instellen.

Opmerking:De datum en tijd kunnen ook geconfigureerd worden in het Snelstartmenu.
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Procedure 115 De datum en tijd configureren
Stap Actie

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

2 Selecteer de Datum - Tijd van het Systeemmenu.

3 Selecteer het selectievakje bij Tijd 24 uur om de 24-uursweergave in te schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Tijd 24 uur om de 12-uursweergave in te schakelen.

De standaardinstelling is '24 uur'.

4 Selecteer deOpmaak datumweergave uit het keuzemenu:

• DD/MM/JJJJ
• MM/DD/JJJJ
• JJJJ/MM/DD

De standaardinstelling is 'JJJJ/MM/DD'.

5 Selecteer Tijdzone uit het keuzemenu.

De standaardinstelling is '(GMT-05:00) Eastern Time' (VS & Canada)

6 Selecteer de instelling Tijd instellen door de keuzerondjes te selecteren:

• Handmatig
• via NTP

De standaardinstelling is 'Handmatig'.

7 Wanneer u bij stap 5 Handmatig selecteert:

a Selecteer in het keuzemenu de datum (DD/MM/JJJJ).
b Selecteer in het keuzemenu de tijd (UU:MM:SS).

8 Wanneer u bij stap 5 Via NTP selecteert:

a Voer deNTP-servernaam in het tekstvak in.

9 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -

Audio
Hier kunt u de audio-ingang, -uitgang configureren, audio en opgeslagen audioclips uploaden en de
audio-videosynchronisatie configureren.

Procedure 116 Audio-ingang configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerAudio in het Systeemmenu. Het tabblad Audio-ingang wordt weergegeven.
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3 Selecteer het selectievakje bij Ingang inschakelen om de audio-ingangsinstellingen in te
schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Ingang inschakelen om de audio-ingangsinstellingen uit
te schakelen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4 Selecteer een van de volgende waarden voor audiocodec:

• G711A
• G711u
• G726
• AAC
• PCM

5 Gebruik de schuifbalk om het Ingangsvolume in te stellen.

De waarden variëren tussen 1 en 100.

De standaardinstelling is 72.

6 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -

Procedure 117 Audio-uitgang configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerAudio in het menu Cameraconfiguratie.

3 Selecteer het tabbladAudio-uitgang.

4 Selecteer het selectievakje bij Uitgang inschakelen om de audio-uitgangsinstellingen in te
schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje bij Uitgang inschakelen om de audio-uitgangsinstellingen uit
te schakelen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5 Als Uitgang inschakelen is ingeschakeld, gebruikt u de schuifbalk om het uitgangsvolume te
selecteren.

De waarden variëren tussen 1 en 100.

De standaardinstelling is 50.

6 Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

- Einde -
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TV-systeem
U kunt kiezen om het TV-systeem in NTSC- of PAL-formaat te laten werken, afhankelijk van welk
formaat het best aansluit op uw locatie. NTSC wordt hoofdzakelijk in Amerika en Azië gebruikt. PAL
wordt in het grootste deel van Europa gebruikt.

Opmerking:Wijzigingen in het TV-systeem zijn van invloed op zowel de IP- als de analoge stream,
indien ondersteund.

Procedure 118 TV-systeem inschakelen
Stap Actie

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

2 Selecteer TV-systeem in het Systeemmenu.

3 Selecteer het TV-systeem dat u wilt gebruiken uit het vervolgkeuzemenu:

• NTSC
• PAL

4 Selecteer Toepassen om uw instellingen op te slaan.

- Einde -

Logboeken
Er wordt informatie gegeven in systeem- en opstartlogboeken die door de camera worden opgesteld.

Systeemlogboek
Het systeemlogboek vermeldt de meest recente berichten van het unix/var/log/berichtenbestand. De
informatie bestaat onder andere uit het volgende:

• Berichten over systeemgedrag zoals het opstarten/afsluiten van processen.

• Waarschuwingen over herstelbare problemen die processen ervaren.

• Foutberichten over problemen die processen ervaren die niet door de processen kunnen
worden opgelost. Merk op dat dit niet inhoudt dat het proces niet verder kan werken, maar
alleen dat het proces een probleem tegenkwam waar het niets mee kon doen.

Procedure 119 Weergeven systeemlogboek
Stap Actie

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

2 Selecteer Logboeken in het Systeemmenu.

Het tabblad Systeemlogboek wordt weergegeven.

3 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -
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Procedure 120 Filteren systeemlogboek
Stap Actie

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

2 Selecteer Logboeken in het Systeemmenu.

Het tabblad Systeemlogboek wordt weergegeven.

3 Vul het aantal regels dat u van het logboekbestand wilt weergeven, in het tekstvakjeRegels
in.

4 Vul het woord of het zinsdeel waarop u wilt zoeken in het tekstvakje Filteren in.

5 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -

Opstartlog
Het Opstartlogboek is een logboek van de opstartprocessen van het Linux-besturingssysteem en is
alleen handig voor de ondersteuningstechnici van Tyco Security Products die aanvullende informatie
nodig hebben over het apparaat.

Procedure 121 Weergeven Opstartlogboek
Stap Actie

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

2 Selecteer Logboeken in het Systeemmenu.

3 Selecteer het tabbladOpstartlogboek.

4 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -

Procedure 122 Filteren opstartlogboek
Stap Actie

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

2 Selecteer Logboeken in het Systeemmenu.

3 Selecteer het tabbladOpstartlogboek.

4 Vul het aantal regels dat u van het logboekbestand wilt weergeven, in het tekstvakjeRegels
in.

5 Vul het woord of het zinsdeel waarop u wilt zoeken in het tekstvakje Filteren in.

6 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -
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Auditlogboek
Het Auditlogboek legt details vast van vastleggingen als bron, klasse, resultaat, gebruiker en een
beschrijving van de wijziging. Alle wijzigingen die zijn aangebracht in de volgende gebieden van de
webgebruikersinterface zoals hieronder beschreven:

• Wijzigingen in FTP, CIFS, SMTP, IPV4, IPV6, DNS en SNMP worden vastgelegd onder
de klasse NETWERK.

• Streamwijzigingen worden vastgelegd onder de klasse VIDEO.

• Wijzigingen in Opnieuw starten, Resetten en Upgraden worden vastgelegd onder
ONDERHOUD.

• Wijzigingen in DIO en ROI worden vastgelegd onder GEBEURTENIS.

Info
Het menu Over geeft de volgende informatie over het cameramodel:

• Naam camera

• Model

• Productcode

• Fabricagedatum

• Serienummer

• MAC-adres

• Firmwareversie

• Hardwareversie

Procedure 123 Modelinformatie weergeven
Stap Actie

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

2 SelecteerOver in het Systeemmenu. Het tabblad Model wordt weergegeven.

- Einde -

Procedure 124 De naam van de camera bewerken
Stap Actie

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

2 SelecteerOver in het Systeemmenu. Het tabblad Model wordt weergegeven.

3 Bewerk de naam in het tekstvakjeCameranaam.

- Einde -
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Edge-opname
Wanneer u het menuEdge-opname selecteert, wordt de paginaMicro SD-kaartbeheer
weergegeven, zoals te zien in Afbeelding 16 op pagina 96.

Afbeelding 16 Menu Edge-opname

Het menu Edge-opname biedt toegang tot de volgende instellingen en functies van de camera:

• SD-kaartbeheer

• Opname-instellingen

• Gebeurtenisdownload

SD-kaartbeheer
Edge-opname biedt de mogelijkheid om opgenomen videobeelden naar een Micro SD-kaart op te
slaan. Video-opname kan geconfigureerd worden op basis van een gebeurtenis. Zonder Micro SD-
kaart worden meldingen voor huidige storingen weergegeven op de camera indien een alarm
getriggerd wordt. Gebruik van een Micro SD-kaart maakt het volgende mogelijk:

• Meldingen voor huidige storingen worden weergegeven op de camera indien een alarm
getriggerd wordt.

• Video/Audio en schermopname worden op de SD-kaart opgeslagen.

• SMTP-meldingen kunnen verzonden worden.

• FTP- en CIFS-uploads van video kunnen verzonden worden.

• Audio kan via de poort Audio Out worden afgespeeld.
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De Micro SD-kaart plaatsen
Na het plaatsen van een Micro SD-kaart moet de camera opnieuw gestart worden. Installatie en
deïnstallatie van de Micro SD-kaart gebeurt via de webinterface. Verschijnt het bericht "Appraraat is
bezet", probeer het dan na een paar minuten opnieuw. Indien dat niet helpt, kan het nodig zijn
Bewegingsdetectie, FTP of een ander proces dat gebruik maakt van de Micro SD-kaart uit te
schakelen.

Opmerking:Raadpleeg de Snelstartgids die met het product meegeleverd is voor informatie over het
verwijderen van de behuizing om toegang te krijgen tot de camera.

Procedure 125 De Micro SD-kaart plaatsen door de camera uit te schakelen
Stap Actie

1 Schakel de camera uit door de stroomvoorziening te ontkoppelen.

2 Plaats de Micro SD-kaart in de camera.

3 Verbind de stroomvoorziening weer en schakel de camera in.

- Einde -

Procedure 126 Monteer de Micro SD-kaart via de webgebruiksinterface om
de camera te herstarten.
Stap Actie

1 Plaats de Micro SD-kaart in de camera.

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

3 Selecteer het menuSD-kaartbeheer in het menuEdge-opname.

4 SelecteerMonteren.

- Einde -

De Micro SD-kaart verwijderen
Indien u de Micro SD-kaart uit de camera moet verwijderen, moet één van de twee volgende
procedures gevolgd worden:

• De Micro SD-kaart verwijderen door de camera uit te schakelen - Gebruik deze
procedure indien u geen toegang hebt tot de webgebruikersinterface en de Micro SD-
kaart voor het verwijderen niet kunt demonteren.

• De Micro SD-kaart demonteren voor verwijdering - Gebruik deze procedure indien u
geen toegang hebt tot de stroomvoorziening van de camera.

Opmerking:Raadpleeg de Snelstartgids die met het product meegeleverd is voor informatie over het
verwijderen van de behuizing om toegang te krijgen tot de camera.

Procedure 127 De Micro SD-kaart verwijderen door de camera uit te
schakelen
Stap Actie

1 Schakel de camera uit door de stroomvoorziening te ontkoppelen.
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2 Verwijder de Micro SD-kaart uit de camera.

Opmerking:AVI-clips zijn niet op de camera beschikbaar totdat de Micro SD-kaart
geplaatst is en de camera opnieuw is gestart.

3 Verbind de stroomvoorziening weer en schakel de camera in.

- Einde -

Procedure 128 De Micro SD-kaart demonteren voor verwijdering
Stap Actie

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

2 Selecteer het menuSD-kaartbeheer in het menuEdge-opname.

3 SelecteerDemonteren.

U wordt gevraagd het demonteren te bevestigen.

4 SelecteerOK om te bevestigen.

OF

5 SelecteerAnnuleren.

Verwijder de Micro SD-kaart uit de camera.

AVI-clips zijn niet op de camera beschikbaar totdat de Micro SD-kaart is geplaatst en
gemonteerd.

- Einde -

Opname-instellingen
Selecteer welke videostream moet worden gebruikt voor alarmvideo en configureer de voor- en
nagebeurtenisduur voor de afspeelbare videoclip. De camera kan video opnemen gegenereerd van
MD, gezichtsdetectie en DIO-gebeurtenissen.

Procedure 129 Opname-instellingen configureren
Stap Actie

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

2 SelecteerOpname-instellingen uit het menuEdge-opname.

3 SelecteerOpnemen activeren om de camera in staat te stellen een afspeelbare videoclip te
maken.

OF

DeselecteerOpnemen activeren om de functie uit te schakelen.

4 Als Opnemen activeren is ingeschakeld:

a Selecteer de gewenste videostream uit het vervolgkeuzemenu Video.
Raadpleeg Procedure 54 Videostreaminstellingen configureren.
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b Selecteer in het keuzemenu de Voorgebeurtenis (seconden) in seconden. De waarden
variëren tussen 0 en 10.
De standaardinstelling is 5 seconden.

c Selecteer in het keuzemenu de Nagebeurtenis (seconden) in seconden. De waarden var-
iëren tussen 0 en 10.
De standaardinstelling is 5 seconden.

5 Selecteer Toepassen om op te slaan.

- Einde -

Gebeurtenisdownload
Indien voor een gebeurtenisactie de opnamemodus ingeschakeld is, wordt de bijbehorende video,
indien getriggerd, vastgelegd in de gebeurtenisdownloadtabel waar hij later gedownload kan worden
vanaf een Micro SD-kaart via het specifieke uploadprotocol.

Opmerking:Opnamemodus moet ingeschakeld zijn voor een gebeurtenisactie om deze te kunnen
vastleggen en downloaden. Dit wordt geconfigureerd inGebeurtenisacties onder het menu
Gebeurtenissen en acties.
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Bijlage A: Toegang met een gebruikersaccount

Cameramenu Submenu Tabblad Admi
n

Operato
r

Gebruike
r

Live weergave Live weergave X X X

Snelstart Basisconfiguratie TCP/IP X

Videostreaminstellingen X X

Beeld basis X X

Beeld aanvullend X X

Datum / tijd / OSD X X

Video Streams Videostreaminstellingen X X

Beeldinstellingen Beeld basis X X

Beeld aanvullend X X

Lenskalibratie X

Lenskeuze X

Datum/Tijd/OSD Datum/Tijd X X

OSD X X

Privacyzones Privacyzones X X

Gebeurtenissen
en acties Gebeurtenisinstellingen SMTP X

FTP X

CIFS X

Gebeurtenisacties Gebeurtenisacties X

Alarm I/O Alarm I/O X

Analyse ROI X

Bewegingsdetectie X

Detectie van wazige
beelden X

Gebeurtenissenlogboeken Gebeurtenissenlogboek X

Storingenlogboek X

Beveiliging Beveiligingsstatus Beveiligingsoverzicht X

Beveiligingslogboek X
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Cameramenu Submenu Tabblad Admi
n

Operato
r

Gebruike
r

Gebruikers Gebruiker X X

Gebruiker toevoegen X X

Wachtwoord
veranderen X X X

HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS X

IEEE 802.1x EAP-instellingen X

Firewall Basisfiltering X

Adresfiltering X

Toegang op afstand Toegang op afstand X

Sessietime-out Sessietime-out X

Netwerk TCP/IP TCP/IP X

Multicast Multicast X

FTP FTP X

SMTP SMTP X

SNMP SNMP X

CIFS CIFS X

Dynamisch DNS Dynamisch DNS X

Systeem Onderhoud Onderhoud X

Back-up / herstellen X

Datum/Tijd Datum/Tijd X

Audio Audio X

Audioclips X X

Analoge video Analoge video X X

Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor X

Samenvatting PTZ X

Logboeken Systeemlogboek X

Opstartlog X

Auditlogboek X

Info Model X X X

Edge-opname SD-kaartbeheer SD-kaartbeheer X

Opname-instellingen Opname-instellingen X
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Cameramenu Submenu Tabblad Admi
n

Operato
r

Gebruike
r

Offline opname-
instellingen X

Gebeurtenisdownload Gebeurtenisdownload X
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Bijlage B: Media Player gebruiken voor het
weergeven van RTSP-streaming

Opmerking:Deze bijlage is alleen bedoeld voor gebruikersinstructies. Tyco Security Products biedt
geen ondersteuning en is niet verantwoordelijk voor fouten die worden veroorzaakt tijdens het gebruik
van externe software voor RTSP-streaming.

Procedure 130 RTSP-streamen via Media Player
Stap Actie

U kunt Media Player gebruiken voor het realtime weergeven van livevideo en -audio van de camera.

1 SelecteerMedia en daarnaNetwerkstream openen.

2 Voer het IP-adres van de camerastream in het tekstvak Netwerk-URL in de volgende
opmaak in om Stream 1 en 2 weer te geven:

• Stream 1: rtsp://cameraip:554/videoStreamId=1

• Stream 2: rtsp://cameraip:554/audioStreamId=1

Bijvoorbeeld: rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1

OF

rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1&audioStreamId=1

3 SelecteerAfspelen. De livevideostream wordt weergegeven.

- Einde -
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Bijlage C: Streamtabellen

Streamingcombinaties Pro Gen 2 - 12MP
Tabel 17 Streamtabel correctie client

Stream 1

Resolutie
Max. fps

Correctie client

H.265

H.264

H.265 Intellizip

H.264 Intellizip

(2992x2992)

(2048x2048)

(1408x1408)

(1072x1072)

(960x960)

30

30

30

30

30

MJPEG

1408x1408

1072x1072

960x960

30

30

30

Stream 2

H.265

H.264

H.265 Intellizip

H.264 Intellizip

(1072x1072)

(960x960)

(720x720)

(640x640)

(480x480)

(384x384)

30

30

30

30

30

30

MJPEG

(1072x1072)

(960x960)

(720x720)

(640x640)

(480x480)

(384x384)

30

30

30

30

30

30

Stream 3 MJPEG

(720x720)

(640x640)

(480x480)

(384x384)

30

30

30

30
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Tabel 18 Streamtabel correctie Edge met Fisheye-weergave op Stream 1

Max. fps beeldbron

Stream 1 Fisheye Fisheye Fisheye Fisheye

Stream 2 Fisheye Actieve afbeelding Panorama QUAD PLAFOND drievoudig WAND

Stream 3 Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding

2976x2976 960x960 480x360 15 15 N.V.T. 15

2976x2976 960x720 480x360 15 15 15 15

2976x2976 960x544 480x360 15 15 15 15

2048x2048 2048x2048 480x360 27 27 N.V.T. 25

2048x2048 2048x1536 480x360 27 27 27
27

2048x2048 1920x1080 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand2048x2048 1600x1200 480x360 27 30
30 - Plafond

27 - Wand
2048x2048 1408x1408 480x360 27 30

N.V.T.
2048x2048 960x960 480x360 27 30

2048x2048 960x720 480x360 27 30 30 - Plafond

27 - Wand
30

2048x2048 960x544 480x360 27 30

2048x1536 2048x2048 480x360 27 27 N.V.T. 25

2048x1536 2048x1536 480x360 27 27 27
27

2048x1536 1920x1080 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand2048x1536 1600x1200 480x360 27 30
30 - Plafond

27 - Wand
2048x1536 1408x1408 480x360 27 30

N.V.T.
2048x1536 960x960 480x360 27 30

2048x1536 960x720 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand
30

2048x1536 960x544 480x360 27 30

1920x1080 2048x2048 480x360 27 27 N.V.T. 25

1920x1080 2048x1536 480x360 27 27 27 27

1920x1080 1920x1080 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand

30

1920x1080 1600x1200 480x360 27 30

1920x1080 1408x1408 480x360 27 30
N.V.T.

1920x1080 960x960 480x360 27 30

1920x1080 960x720 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand1920x1080 960x544 480x360 27 30
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Tabel 19 Streamtabel correctie Edge met een actieve afbeelding op Stream 1

Max. fps beeldbron

Stream 1 Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding

Stream 2 Fisheye Actieve afbeelding Panorama QUAD PLAFOND drievoudig WAND

Stream 3 Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding

2976x2976 960x960 480x360
15 - Plafond

N.V.T. - Wand

15 - Plafond

N.V.T. - Wand
N.V.T.

15 - Plafond

N.V.T. - Wand

2976x2976 960x720 480x360
15 - Plafond

N.V.T. - Wand

15 - Plafond

N.V.T. - Wand

15 - Plafond

N.V.T. - Wand

15 - Plafond

N.V.T. - Wand

2976x2976 960x544 480x360
15 - Plafond

N.V.T. - Wand

15 - Plafond

N.V.T. - Wand

15 - Plafond

N.V.T. - Wand

15 - Plafond

N.V.T. - Wand

2048x2048 2048x2048 480x360 27 27 N.V.T. 25

2048x2048 2048x1536 480x360 27 27 27
27

2048x2048 1920x1080 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand2048x2048 1600x1200 480x360 27 30
30 - Plafond

27 - Wand
2048x2048 1408x1408 480x360 27 30

N.V.T.
2048x2048 960x960 480x360 27 30

2048x2048 960x720 480x360 27 30 30 - Plafond

27 - Wand
30

2048x2048 960x544 480x360 27 30

2048x1536 2048x2048 480x360 27 27 N.V.T.
27

2048x1536 2048x1536 480x360 27 27
27 - Plafond

30 - Wand
2048x1536 1920x1080 480x360 27 30

30

2048x1536 1600x1200 480x360 27 30

2048x1536 1408x1408 480x360 27 30
N.V.T.

2048x1536 960x960 480x360 27 30

2048x1536 960x720 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand2048x1536 960x544 480x360 27 30

1920x1080 2048x2048 480x360 30 27 N.V.T. 27

1920x1080 2048x1536 480x360 30 27 30 30
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Max. fps beeldbron

Stream 1 Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding

1920x1080 1920x1080 480x360 30 30
30

30

1920x1080 1600x1200 480x360 30 30

1920x1080 1408x1408 480x360 30 30
N.V.T.

1920x1080 960x960 480x360 30 30

1920x1080 960x720 480x360 30 30
30

1920x1080 960x544 480x360 30 30
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Tabel 20 Streamtabel correctie Edge met een Panoramaweergave op Stream 1

Max. fps beeldbron

Stream 1 Panorama Panorama Panorama Panorama

Stream 2 Fisheye Actieve afbeelding Panorama QUAD PLAFOND drievoudig WAND

Stream 3 Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding

2976x2976 960x960 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2976x2976 960x720 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2976x2976 960x544 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 2048x2048 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 2048x1536 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 1920x1080 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 1600x1200 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 1408x1408 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 960x960 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 960x720 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x2048 960x544 480x360 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2048x1536 2048x2048 480x360 27 27 N.V.T.
27 - Plafond

27 - Wand

2048x1536 2048x1536 480x360 27
27 - Plafond

27 - Wand

25 - Plafond

30 - Wand
27

2048x1536 1920x1080 480x360 27

30

27 - Plafond

27 - Wand

27 - Plafond

27 - Wand

2048x1536 1600x1200 480x360 27
25 - Plafond

30 - Wand

30

2048x1536 1408x1408 480x360 27
N.V.T.

2048x1536 960x960 480x360 27

2048x1536 960x720 480x360 27
25- Plafond

30 - Wand

2048x1536 960x544 480x360 27
27 - Plafond

30 - Wand

1920x1080 2048x2048 480x360
27 Plafond

30- Wand 27 Plafond

30- Wand

N.V.T. 27

1920x1080 2048x1536 480x360
27 Plafond

30- Wand

27 - Plafond

30 - Wand

27 - Plafond

30 - Wand



Installatie- en configuratiehandleiding Illustra Pro Gen 2-serie

109 8200-1984-0207 A0

Max. fps beeldbron

Stream 1 Panorama Panorama Panorama Panorama

1920x1080 1920x1080 480x360
27 Plafond

30- Wand
30

27 - Plafond

30 - Wand

30

1920x1080 1600x1200 480x360
27 Plafond

30- Wand
30

1920x1080 1408x1408 480x360
27 Plafond

30- Wand
30

N.V.T.

1920x1080 960x960 480x360
27 Plafond

30- Wand
30

1920x1080 960x720 480x360
27 Plafond

30- Wand
30

27 - Plafond

30 - Wand
1920x1080 960x544 480x360

27 Plafond

30- Wand
30



Installatie- en configuratiehandleiding Illustra Pro Gen 2-serie

110 8200-1984-0207 A0

Tabel 21 Streamtabel correctie Edge met quad weergave plafond / drievoudige weergave wand op Stream 1

Max. fps beeldbron

Stream 1 QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

Stream 2 Fisheye Actieve afbeelding Panorama Actieve afbeelding

Stream 3 Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding Actieve afbeelding

2976x2976 960x960 480x360 15 15 N.V.T. 15

2976x2976 960x720 480x360 15 15 15 15

2976x2976 960x544 480x360 15 15 15 15

2048x2048 2048x2048 480x360 25 25 N.V.T. 25

2048x2048 2048x1536 480x360 25 27
25 - Plafond

27 - Wand

272048x2048 1920x1080 480x360 25 27 27

2048x2048 1600x1200 480x360 25 30
25 - Plafond

27 - Wand

2048x2048 1408x1408 480x360 25 30
N.V.T.

2048x2048 960x960 480x360 25 30
30 - Plafond

27 - Wand2048x2048 960x720 480x360 25 30
25 - Plafond

27 - Wand

2048x2048 960x544 480x360 25 30 27 30

2048x1536 2048x2048 480x360 27
27

N.V.T.
27

2048x1536 2048x1536 480x360 27 27

2048x1536 1920x1080 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand
30 - Plafond

27 - Wand
2048x1536 1600x1200 480x360 27 30

2048x1536 1408x1408 480x360 27 30
N.V.T.

2048x1536 960x960 480x360 27 30

302048x1536 960x720 480x360 27 30 27 - Plafond

30 - Wand2048x1536 960x544 480x360 27 30

1920x1080 2048x2048 480x360 27 27 N.V.T. 27

1920x1080 2048x1536 480x360 27 30
27 - Plafond

30 - Wand

27 - Plafond

30 - Wand
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Max. fps beeldbron

Stream 1 QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

QUAD PLAFOND driev-
oudig WAND

1920x1080 1920x1080 480x360 30 30 30

30

1920x1080 1600x1200 480x360 30 30
27 - Plafond

30 - Wand

1920x1080 1408x1408 480x360 30 30
N.V.T.

1920x1080 960x960 480x360 30 30

1920x1080 960x720 480x360 30 30
30

1920x1080 960x544 480x360 30 30
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Appendix D:Technical Specifications
The table below lists technical specifications of the Pro Gen 2 12MP Fisheye camera.

Operational

Video Com-
pression H265, H264+, H265+

Max Frame
Rate 30fps @ 12MP, 27fps @ 1080p

Resolution &
Aspect Ratio

Edge Dewarp (2688x1512) 16:9
(1920x1080) 1080p 16:9 (1664x936) 16:9
(1280x720) 720p 16:9 (1024x576) PAL
16:9 (960x544) 16:9 (640x360) nHD 16:9
(480x360) 480 4:3 (384x288) 4:3 (384x216)
16:9

Client Dewarp (2992x2992) 1:1 (2048x2048)
1:1 (1408x1408) 1:1 (1072x1072) 1:1
(960x960) 1:1 (720x720) 1:1 (640x640) 1:1
(480x480) 1:1 (384x384) 1:1

Video Streams Client: Triple Edge: Depends on Image sources selection

Imager Progress Scan RGB CMOS 1/1.7”

Lens Type Glass Aspherical

Focal Length 1.65 mm

Field of View 180°

Aperture F2.8

Minimum Illu-
mination

Color

B/W

0.6 Lux @ 1/15s

0.2 Lux @ 1/4s

0.003 Lux @ 1/4s

IR Illumination Yes

IR Distance 15m

Wide Dynamic
Range DIgital WDR

Day/Night Mechanical ICR

ONVIF-Com-
pliant Profile S, G, Q

Motion Detec-
tion Yes

Privacy Zones 5

Alarm Input/Out-
put 1/1
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Audio 1/1

Simultaneous
Users 3

Supported Lan-
guages

Arabic, Czech, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English (US),
French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Span-

ish, Turkish

Network

Ethernet Inter-
face 10/100/1Gbps Ethernet, RJ-45

Supported Pro-
tocols

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, CIFS, PPPoE,
UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP

Configuration Management

Web Browsers IE10 or higher

Security

Enhanced Security Mode (forces complex passwords, HTTPS and disables discovery); TLS
1.2 (256 bit cipher minimum); Security Overview Page (status and configuration); RTSP

Authentication; IEEE 802.1X Client; Remote Accessible Audit logs; Role-Based Access Con-
trol

Onboard Storage

Card Support microSDXC 64GB

Pre-Alarm
Recording 10 sec

Recording
Format AVI

Recording Trig-
ger Video Motion, Alarm Input, Network Failure Detection

Electrical

Power Input DC 12V, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Power Draw 7.1W PoE, 8.1W DC12V

Physical

Dimensions
(RxH) Ø5.8 x 2.2 in (Ø148x 55 mm)

Weight 0.73 lb (330 g)

Housing Color RAL 9003 - Signal White

Operating Tem-
perature -22°F - 122°F (-30°C - 50°C)

Humidity Up to 95% RH Non-Condensing

Vandal Resist- IK10
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ant

Outdoor Rating IP66

Regulatory

Safety UL 62368-1; CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1; EN 62368-1; IEC 62368-1

Emissions FCC Part 15 Class A; CE EN55032 Class A; AS/NZS CISPR 32 Class A; ICES-003 Class A

Immunity EN50130-4

Environment RoHS; WEEE
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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
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
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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. Embedded 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 reverse-
engineren, 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 opensource-
software, 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.

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
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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 opensource-
software 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-engineren 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 demonstratie-
of 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.

o. Naleving van de wet. Bepaalde functies van de Software vereisen mogelijk naleving door u van
lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor de
naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van die functies,
inclusief maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming, privacy en
beveiliging van persoonsgegevens, alle wetten met betrekking tot het verzamelen en delen van
persoonsgegevens, inclusief video- en gezichtsherkenning met derden, of wetten die kennisgeving
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aan of toestemming van personen vereisen met betrekking tot uw gebruik van de mogelijkheden en
functies van de Software.

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,
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 bij DFAR 255.227-7013 et. seq. of 252.211-7015, of subparagrafen (a) tot (d) van de
Commercial Computer Software Restricted Rights bij 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
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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,
(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
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van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.

9. AANVULLENDE KENNISGEVINGEN.

a. Voor Software conform de MPEG-4 Visual Standard: DELEN VAN DIT PRODUCT WORDEN IN
LICENTIE GEBRUIKT ONDER DE LICENTIE VOOR HET MPEG-4 VISUELE
PATENTPORTFOLIO VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN
CONSUMENT VOOR (I) HET CODEREN VAN VIDEO CONFORM DE MPEG-4 VISUELE
STANDAARD ('MPEG-4 VIDEO') EN/OF (II) HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO DIE
GECODEERD IS DOOR EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-
COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN IS 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 AVC-
VIDEO 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

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 reverse-
engineren, 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 opensource-
software, 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
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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.

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 opensource-
software 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-engineren 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 demonstratie-
of 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



Installatie- en configuratiehandleiding Illustra Pro Gen 2-serie

8200-1984-0207 A0 122

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.

o. Naleving van de wet. Bepaalde functies van de Software vereisen mogelijk naleving door u van
lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor de
naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van die functies,
inclusief maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming, privacy en
beveiliging van persoonsgegevens, alle wetten met betrekking tot het verzamelen en delen van
persoonsgegevens, inclusief video- en gezichtsherkenning met derden, of wetten die kennisgeving
aan of toestemming van personen vereisen met betrekking tot uw gebruik van de mogelijkheden en
functies van de Software.

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,
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 bij DFAR 255.227-7013 et. seq. of 252.211-7015, of subparagrafen (a) tot (d) van de
Commercial Computer Software Restricted Rights bij 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,



123 8200-1984-0207 A0

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,
(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
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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.

a. Voor Software conform de MPEG-4 Visual Standard: DELEN VAN DIT PRODUCT WORDEN IN
LICENTIE GEBRUIKT ONDER DE LICENTIE VOOR HET MPEG-4 VISUELE
PATENTPORTFOLIO VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN
CONSUMENT VOOR (I) HET CODEREN VAN VIDEO CONFORM DE MPEG-4 VISUELE
STANDAARD ('MPEG-4 VIDEO') EN/OF (II) HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO DIE
GECODEERD IS DOOR EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-
COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN IS 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 AVC-
VIDEO 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

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.
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a. Beperkingen op reverse-engineering en afgeleide werken. U mag de software niet reverse-
engineren, 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 opensource-
software, 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.

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 opensource-
software 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-engineren 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.



Installatie- en configuratiehandleiding Illustra Pro Gen 2-serie

8200-1984-0207 A0 126

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 demonstratie-
of 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,
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 bij DFAR 255.227-7013 et. seq. of 252.211-7015, of subparagrafen (a) tot (d) van de
Commercial Computer Software Restricted Rights bij 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.
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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,
(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.
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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.

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 AVC-
VIDEO 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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