Illustra Flex Gen 3-serie
Installatie- en configuratiehandleiding

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

Auteursrecht
© 2021 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden.
JOHNSON CONTROLS, TYCO en ILLUSTRA zijn handelsmerken en/of geregistreerde
handelsmerken. Gebruik zonder toestemming is streng verboden.
Tyco Security Products
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 Verenigde Staten.

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

Handelsmerken
De in dit document opgenomen handelsmerken, logo's en dienstmerken zijn geregistreerd in de
Verenigde Staten [of andere landen]. Elk misbruik van de handelsmerken is strikt verboden en Tyco
Security Products zal strijdlustige middelen inzetten om zijn intellectuele eigendomsrechten in de
maximale mate die wettelijk mogelijk is, waaronder waar nodig door strafrechtelijke vervolging, te
handhaven. Alle handelsmerken die geen eigendom zijn van Tyco Security Products, zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars, en worden hier met toestemming of toegestaan onder van
toepassing zijnde wetgeving gebruikt.
De productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder bekendmaking worden gewijzigd. De
daadwerkelijke producten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten bezitten alle
eigenschappen. De beschikbaarheid varieert per regio; neem hiervoor contact op met uw verkoper.
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Waarschuwing
• Deze units werken op 24 VAC of PoE.
• De compacte domecamera wordt gevoed via PoE (IEEE 802.3at Class 1).
• 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.
• De compacte dome-, bullet- en minidomecamera's zijn niet bedoeld voor rechtstreekse aansluiting op een extern
netwerk en de coaxiale videoverbindingen moeten alleen binnen het gebouw worden gemaakt.

• Om schade aan de bullet- en domecamera's te voorkomen, mag er nooit meer dan één type stroomvoorziening
tegelijk worden aangesloten (PoE IEEE802.3 ethernet - Klasse 0). Als u gebruik maakt van PoE, ongeacht het
type daarvan, mag deze camera uitsluitend op PoE-netwerken worden aangesloten zonder routing naar
heterogene apparatuur.
• 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.
• Om te voldoen aan de EU EMC-immuniteitsvereisten voor beveiligingsapparatuur moet de netvoeding voor
apparatuur die dit apparaat van stroom voorziet, worden ondersteund door een ononderbroken
stroomvoorziening.
• Breng geen benzeen of thinner aan op de camera. Dit kan het oppervlak van de unit laten smelten of de lens
vertroebelen.
• De voeding moet voldoen aan ITE NEC klasse 2 of LPS voor 24 VAC, 550 mA minimaal en 50 graden Celsius. De
voeding van de Compacte Minidomecamera moet voldoen aan ITE NEC klasse 2 of LPS, 550 mA minimaal en 50
graden Celsius.
• De video-uitgang mag zich alleen binnen het gebouw bevinden.
• Vermijd het bedienen of opslaan van de unit onder de volgende omstandigheden:
• Extreem vochtige, stoffige of warme/koude omgevingen. Aanbevolen bedrijfstemperatuur:
• Indoor Minidome: -20 ˚C tot 50 ˚C
• Outdoor Minidome: -50 ˚C tot 50 ˚C
• Bullet: -40 ˚C tot 50 ˚C
• Compacte Minidome: -40 ˚C tot 50 ˚C
• Power over Ethernet (PoE) ondersteunt geen verwarming.
• In de buurt van krachtige geluidsbronnen of televisiezenders.
• In de buurt van TL-lampen of objecten met weerkaatsingen.
• Onder instabiele of flikkerende lamparmaturen.
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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.

8200-1937-0407 B0
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Overzicht
Deze Illustra Flex-installatie- en configuratiehandleiding is een gebruikershandleiding met informatie
over de fysieke eigenschappen, installatie en configuratie van de camera’s in Tabel 1 op Pagina 8.
Tabel 1 Productcodes

Productcode

Naam model

Beschrijving

IFS03-D21-OI03

Illustra Flex3 3MP
outdoor dome

Illustra Flex Gen 3, 3MP Dome, 3,2-10 mm,
buiten, heldere koepel, wit, TDN met IR,
meervoudige belichting WDR

IFS03-D21-AT03

Illustra Flex3 3MP
indoor dome

Illustra Flex Gen 3, 3MP Dome, 3,2-10 mm,
binnen, heldere koepel, wit, TDN,
meervoudige belichting WDR

IFS08-D22-AT03

Illustra Flex3 3MP
indoor dome

Illustra Flex Gen 3, 8MP Dome, 4,17-9,48
mm, binnen, heldere koepel, wit, TDN,
meervoudige belichting WDR

IFS03-B21-OI03

Illustra Flex3 3MPbullet

Illustra Flex Gen 3, 3MP Bullet, 3,2-10 mm,
binnen, heldere koepel, wit, TDN met IR,
meervoudige belichting WDR

IFS03-C10-OI03

Illustra Flex3 3MP
outdoor compact

Illustra Flex Gen 3, 3MP Compact, buiten,
wit, TDN met IR, meervoudige belichting
WDR

IFS08-B22-OI03

Illustra Flex3 4Kbullet

Illustra Flex Gen 3, 8MP Bullet, 4,17-9,48
mm, binnen, heldere koepel, wit, TDN met
IR, meervoudige belichting WDR

IFS08-C10-OI03

Illustra Flex3 4K
outdoor compact

Illustra Flex Gen 3, 8MP Compact, buiten,
wit, TDN met IR, meervoudige belichting
WDR

IFS08-D22-OI03

Illustra Flex3 4K
outdoor dome

Illustra Flex Gen 3, 8MP Compact, 4,179,48 mm, buiten, heldere koepel, wit, TDN
met IR, meervoudige belichting WDR

Het eerste gedeelte van deze handleiding bevat specifieke informatie over de bovengenoemde
camera’s.
• Raadpleeg voor de Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP domecamera's Illustra Flex Gen 3
3MP indoor domecamera's op pagina 19.
• Raadpleeg voor de Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP bulletcamera Illustra Flex Gen 3
3MP en 8MP indoor bulletcamera's op pagina 14.
• Raadpleeg voor de Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP outdoor compacte
minidomecamera Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP outdoor compacte domecamera op
pagina 9.
Het tweede gedeelte van deze handleiding bevat informatie over de Illustra-webgebruikersinterface
en de webconfiguratie van de bovengenoemde camera’s. Raadpleeg voor informatie over de
procedures voor de configuratie van de camera’s Configuratie op pagina 38.
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Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP outdoor
compacte domecamera
In dit hoofdstuk worden de producteigenschappen, installatieprocedures en verbindingsinformatie
van de Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP outdoor compacte domecamera'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 dome) voor nadere informatie over de behandeling en reiniging
van de domes.
Ga naar https://illustracameras.com/products.
Selecteer vanaf de productpagina het assortiment cameraproducten en selecteer uw cameramodel.
Klik op Downloads en zoek Bubble Handling and Cleaning Procedure (Hanterings- en
reinigingsprocedures van de dome).

Productoverzicht
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de functies en installatie van de Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP outdoor compacte domecamera’s. De productcode en omschrijving van de camera
worden in Tabel 2 op pagina 9 gegeven.
Tabel 2 Productcode en omschrijving van de Compacte Minidomecamera
Productcode

Beschrijving

IFS03-C10-OI03

Illustra Flex Gen 3, 3MP Compact, buiten, wit, TDN met IR, meervoudige belichting WDR

IFS08-C10-OI03

Illustra Flex Gen 3, 8MP Compact, buiten, wit, TDN met IR, meervoudige belichting WDR

Inhoud van de doos
• 1 x compacte domecamera
• 1 x sjabloonsticker voor montage
• 1 x montageplaat
• 3 x 40x6mm plastic pluggen
• 3 x 50x4mm tapschroeven
• 3 x 10x4mm schroeven voor montageplaat
• 1 x gedrukte Snelstartgids
• 1 x waterdichte RJ45-kabeltoebehoren
• 1 x torxschroevendraaier
Montagegereedschappen
• 1 x schroevendraaier
• 1 x torxschroevendraaier
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• 1 x boor
Korte handleiding
• Standaard IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)
• Standaardgebruikersnaam: admin
• Standaardwachtwoord: admin
• Stroom: PoE 802.3af
Afbeelding 3 Cameraonderdeel:

Tabel 4 Beschrijving cameraonderdelen
Camera

Beschrijving onderdeel

1

Montageplaat

2

Camerabasis

3

Behuizing camera

4

Cameralens

5

Dome-afdekking

10
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Procedure 1 De camera monteren en inschakelen
Stap Actie
1

Breng de sjabloonsticker aan op het montageoppervlak.

2

Boor drie gaten van Ø 6 mm in de plaat en maak een kabelopening van Ø 22 mm volgens de
markeringen op de sjabloonsticker.

3

Plaats in elk van de drie gaten van Ø 6mm een plastic plug.

4

Draai de drie schroeven van de cameradome (5) (afbeelding 3) los om de dome-afdekking
van de camerabasis te halen.

5

Steek de PoE-kabel:
a

door de doorvoeropening aan de zijkant van de camerabasis (2) (afbeelding 3).

OF
a
6

door de kabelopening in de montageplaat (1) (afbeelding 3).

Plaats de camerabasis (2) (afbeelding 3) op de montageplaat van de camera (1) (afbeelding
3) en breng de drie gaten in de camerabasis op één lijn met de drie gaten op de
montageplaat.
Opmerking:Opmerking: Als u de PoE-kabel door de kabelopening op de
montageplaat wilt leiden, moet u daarvoor gebruik maken van de opening van Ø 22
mm.

7

Houd de montageplaat met de camerabasis tegen het montagesjabloon en breng de drie
gaten van de montageplaat en de camerabasis op één lijn met de drie gaten van het
sjabloon.

8

Plaats in elk van de drie gaten in de camerabasis een schroef en zet de montageplaat en de
camerabasis stevig vast op het oppervlak.

9

Plaats de dome-afdekking over de camerabehuizing (5) (afbeelding 3) en maak de dome met
de drie schroeven stevig vast aan de camera.

10

Sluit de RJ-45-connector aan op een PoE-compatibel netwerkapparaat dat stroom afgeeft
via de ethernetkabel.
- Einde -
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Afbeelding 5 Cameraknoppen en -aansluitingen

Tabel 6 Beschrijving van cameraknoppen en -aansluitingen
Cameraknoppen / -aansluitingen

Beschrijving
Resetknop

1

• Houd 5 seconden ingedrukt voor zachte reset
• Houd 20 seconden ingedrukt voor harde reset

2

Micro SD-kaart

3

USB-kabelaansluiting

Afbeelding 7 De camerapositie aanpassen

12
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1

Roteren: Het roteerbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot minimaal 355 °

2

Kantelen: Het kantelbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 67 °.

3

Draaien: Het draaibereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 355 °.
Tabel 8 Symbolen montageplaat met beschrijving

Symbool

Naam

Beschrijving

A

Enkele contactdoos

Aansluiten op een enkele contactdoos van het Noord-Amerikaanse
type

B

Octagonale doos

Aansluiten op een octagonale contactdoos van het NoordAmerikaanse type

C

Dubbele contactdoos

Aansluiten op een dubbele contactdoos van het Noord-Amerikaanse
type

4S aansluitdoos

Aansluiten op een 4" vierkante contactdoos van het NoordAmerikaanse type

D

Waarschuwingen
• Dit product moet vakkundig worden geïnstalleerd conform de plaatselijke
installatieregelgeving.
• Om te voldoen aan de Europese voorschriften voor veiligheid en ongevoeligheid moet dit
product worden gebruikt met een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) om de
netingang van een stroomadapter te voeden.
• Het product moet worden gevoed met een beperkte stroomvoorziening (LPS) conform het
op het etiket van het product vermelde vermogen.
• Het LAN-symbool op de eenheid betekent dat het product niet is bedoeld voor aansluiting
op een openbaar netwerk of een LAN van een ander gebouw.
• Installeer het product niet op plaatsen waar kinderen kunnen komen.
• Bij gebruik buiten moet de camera minstens drie meter boven de grond worden gemonteerd.

8200-1937-0407 B0
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Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP indoor
bulletcamera's
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 dome) voor nadere informatie over de behandeling en reiniging
van de domes.
Ga naar https://illustracameras.com/products.
Selecteer vanaf de productpagina het assortiment cameraproducten en selecteer uw cameramodel.
Klik op Downloads en zoek Bubble Handling and Cleaning Procedure (Hanterings- en
reinigingsprocedures van de dome).

Productoverzicht
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de eigenschappen en installatie van de Illustra Flex
Gen 3 indoor bulletcamera's. De productcode en omschrijving van de camera wordt in onderstaande
tabel gegeven.
Tabel 9 Productcode en omschrijving van de Illustra Flex Bulletcamera

Productcode

Naam model

Beschrijving

IFS03-B21-OI03

Illustra Flex3 3MP-bullet

Illustra Flex Gen 3, 3MP Bullet, 3,2-10 mm, binnen,
heldere koepel, wit, TDN met IR, meervoudige
belichting WDR

IFS08-B22-OI03

Illustra Flex3 4K-bullet

Illustra Flex Gen 3, 8MP Bullet, 4,17-9,48 mm,
binnen, heldere koepel, wit, TDN met IR,
meervoudige belichting WDR

Inhoud van de doos
• 1 x bulletcamera
• 1 x sjabloonsticker voor montage
• 1 x montageplaat
• 4 x 50x4mm tapschroeven
• 4 x 40x6mm plastic pluggen
• 1 x dopmontagehulp
• 1 x kabelmanchet
• 1 x gedrukte Snelstartgids
• 1 x torxschroevendraaier
Montagegereedschappen
• 1 x kruiskopschroevendraaier
• 1 x L-type sleutel

14
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• 1 x boor
Afbeelding 10 Cameraonderdelen

Tabel 11 Beschrijving cameraonderdelen
Cameraonderdeel

Beschrijving

1

Zonnescherm

2

Montageplaat

3

Camerabasis

4

Kap cameraknoppen

5

Cameraknoppen

6

Behuizing kantelafstelling

7

Behuizing draaiafstelling

8

Behuizing camera

9

Cameralens

Korte handleiding
• Standaard IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)
• Standaardgebruikersnaam / wachtwoord: admin
• Stroom: 24 VAC / PoE 802.3af

8200-1937-0407 B0
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Procedure 2 De camera monteren en inschakelen
Stap Actie
1

Breng de sjabloonsticker voor installatie aan op de plek waar u de camera wilt bevestigen.

2

Boor vier gaten van Ø 5 mm en maak twee kabelopeningen van Ø 23 mm volgens de
markeringen op de sjabloonsticker.

3

Plaats in elk van de vier gaten een plastic plug van Ø 5mm.

4

Houd de montageplaat (2) (afbeelding 10) tegen het oppervlak, breng de gaten in de
montageplaat op één lijn met de gaten van Ø 5 mm en zet de montageplaat stevig vast met
behulp van de vier schroeven.

5

Draai de drie schroeven van de camerabasis (3) (afbeelding 10) los om de camera van de
basis te halen.
Opmerking:Om de camera in zijn geheel van de basis los te maken, moet u de
veiligheidsdraad van de 'pijl' op de camerabasis losmaken.

6

Steek de PoE-kabel of de 24VAC-kabel door een van de kabelopeningen in de camerabasis.
Opmerking:Zorg ervoor dat de rubber pluggen op de kabel correct in de
kabelopeningen van de camerabasis zijn aangebracht.

7

Voer de kabel door de opening aan de zijkant van de camerabasis of door het gat in de
montageplaat voordat u de camerabasis vastzet op de montageplaat.
• Als u gebruik maakt van het gat in de montageplaat, voert u de kabel
door het gat en zet u de camerabasis met behulp van de drie schroeven
stevig vast op de montageplaat.
• Als u de opening aan de zijkant van de camerabasis gebruikt, schroeft
u de montageplaat los en verwijdert u de schroef die de afdekkap van
de opening aan de zijkant op zijn plaats houdt. Steek vervolgens de
kabel door de opening aan de zijkant en zet de montageplaat stevig
vast op het oppervlak.

8

Houd de camera tegen de montageplaat en maak de veiligheidsdraad van de camera stevig
vast aan de "pijl" op de camerabasis.

9

Sluit de PoE-kabel aan op de PoE-ingang van de camera of de 24VAC-kabel op de 24ACingang van de camera.

10

Zet de camerabehuizing (8) (afbeelding 10) met de drie schroeven vast op de camerabasis.

11

Sluit de 24VAC-kabel aan op de 24VAC-klem of sluit de RJ-45-connector aan op een PoEcompatibel netwerkapparaat dat stroom afgeeft via de ethernetkabel.
- Einde -
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Afbeelding 12 Cameraknoppen en -aansluitingen

Afbeelding 13 Cameraknoppen en -aansluitingen

Tabel 14 Beschrijving van cameraknoppen en -aansluitingen
Cameraknop / -aansluiting

Beschrijving
Knop voor scherpstellen

1
• Houd 3 seconden ingedrukt om one touch scherpstellen uit te voeren
Herstel fabrieksinstellingen
2

• Houd 5 seconden ingedrukt voor zachte reset
• Houd 20 seconden ingedrukt voor harde reset

3

USB-kabelaansluiting

4

Micro SD-kaartsleuf

8200-1937-0407 B0
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5

PoE-kabelingang

6

AC-kabelaansluiting

7

Audio- / alarmkabelaansluiting

Procedure 3 De camerapositie aanpassen
Stap Actie
1

Gebruik de L-type sleutel om:
a

borgschroef (6) (afbeelding 10) los te draaien en de camerabehuizing te kantelen.

b

Unlock and screw (7) (Figure 10) and rotate the camera body.

Opmerking:Om de camera in de nieuwe positie te houden, moet u beide schroeven
goed aandraaien.
- Einde -

Procedure 4 Het zonnescherm verschuiven
Stap Actie
1

Draai de duimschroef van het zonnescherm (1) (afbeelding 10) los om het scherm voor- of
achterwaarts over de camerabehuizing te schuiven.
Opmerking:Om het zonnescherm in de nieuwe positie te houden, moet u de
duimschroef goed aandraaien.
- Einde -

Waarschuwingen
• Dit product moet vakkundig worden geïnstalleerd conform de plaatselijke
installatieregelgeving.
• Om te voldoen aan de Europese voorschriften voor veiligheid en ongevoeligheid moet dit
product worden gebruikt met een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) om de
netingang van een stroomadapter te voeden.
• Het product moet worden gevoed met een beperkte stroomvoorziening (LPS) conform het
op het etiket van het product vermelde vermogen.
• Het LAN-symbool op de eenheid betekent dat het product niet is bedoeld voor aansluiting
op een openbaar netwerk of een LAN van een ander gebouw.
• Installeer het product niet op plaatsen waar kinderen kunnen komen.
• Bij gebruik buiten moet de camera minstens drie meter boven de grond worden gemonteerd.
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Illustra Flex Gen 3 3MP indoor domecamera's
In dit hoofdstuk worden de producteigenschappen, installatieprocedures en verbindingsinformatie
van de Illustra Flex-serie Indoor Domecamera 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 dome) voor nadere informatie over de behandeling en reiniging
van de domes.
Ga naar https://illustracameras.com/products.
Selecteer vanaf de productpagina het assortiment cameraproducten en selecteer uw cameramodel.
Klik op Downloads en zoek Bubble Handling and Cleaning Procedure (Hanterings- en
reinigingsprocedures van de dome).

Productoverzicht
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de functies en installatie van de Illustra Flex Gen 3
indoor domecamera's. De productcode en omschrijving van de camera wordt in onderstaande tabel
gegeven.
Tabel 15 Productcode en omschrijving van de Illustra Flex indoor domecamera's

Productcode

Naam model

Beschrijving

IFS03-D21-AT03

Illustra Flex3 3MP indoor dome

Illustra Flex Gen 3, 3MP Dome, 3,2-10 mm,
binnen, heldere koepel, wit, TDN, meervoudige
belichting WDR

IFS08-D22-AT03

Illustra Flex3 3MP indoor dome

Illustra Flex Gen 3, 8MP Dome, 4,17-9,48 mm,
binnen, heldere koepel, wit, TDN, meervoudige
belichting WDR

Inhoud van de doos
• 1 x indoor domecamera
• 1 x sjabloonsticker voor montage
• 1 x montageplaat
• 2 x 50x4mm tapschroeven
• 2 x 40x6mm plastic pluggen
• 2 x 10x4mm schroeven voor montageplaat
• 1 x gedrukte Snelstartgids
Montagegereedschappen
• 1 x boor
• 1 x schroevendraaier
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Afbeelding 16 Cameraonderdelen

Korte handleiding
• Standaard IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)
• Standaardgebruikersnaam / wachtwoord: admin
• Stroom: 24 VAC / PoE 802.3af

8200-1937-0407 B0
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Tabel 17 Beschrijving cameraonderdelen
Cameraonderdeel

Beschrijving

1

Montageplaat

2

Camerabasis

3

Behuizing camera

4

Cameralens

5

Kap cameralens

6

Dome-afdekking

Procedure 5 De camera monteren en inschakelen
Stap Actie
1

Breng de sjabloonsticker voor installatie aan op de plek waar u de camera wilt bevestigen.

2

Boor twee gaten van Ø 6 mm en maak een kabelopening volgens de markeringen op de
sjabloonsticker.

3

Plaats in elk van beide gaten van Ø 6mm een plastic plug.

4

Houd de cameradome met één hand vast en verdraai de camerabasis om hem te
ontgrendelen en van de dome los te halen.
Opmerking:Stap 4 is eenvoudiger uit te voeren aan de hand van het symbool voor
"vergrendelen" en "ontgrendelen" op de cameradome.

5

Trek de kap van de cameralens voorzichtig (5) (afbeelding 16) omhoog van zijn plaats om
goed bij de kabelaansluitingen en knoppen te kunnen.

6

Sluit de PoE-kabel aan op de PoE-ingang van de camera of de 24VAC-kabel op de 24ACingang van de camera.

7

Voordat u de montageplaat (1) (afbeelding 16) aan de camerabasis (2) (afbeelding 16)
vastmaakt, moet u de kabel door de daarvoor bestemde opening op de montageplaat
steken.

8

Plaats de montageplaat zodanig op de camerabasis dat de drie halfronde verhogingen op de
plaat in de drie schroefgaten van de basis passen.

9

Steek de kabel door de kabelopening in de montageplaat.

10

Houd de montageplaat met de camerabasis tegen het montagesjabloon en breng beide
schroefgaten op de camerabasis op één lijn met beide schroefgaten op de montageplaat.

11

Plaats in elk van beide gaten in de camerabasis een schroef en zet de montageplaat en de
camerabasis stevig vast op het oppervlak.

12

Plaats de kap van de cameralens (5) (afbeelding 16) over de cameralens.

13

Houd de cameradome (6) (afbeelding 16) tegen de camerabasis en draai de dome vast op de
basis tot in de vergrendelde positie.
Opmerking:Stap 13 is eenvoudiger uit te voeren aan de hand van het symbool voor
"vergrendelen" en "ontgrendelen" op de cameradome.
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14

Sluit de 24VAC-kabel aan op een 24VAC-klem of sluit de RJ-45-connector aan op een PoEcompatibel netwerkapparaat dat stroom afgeeft via de ethernetkabel.
- Einde Afbeelding 18 Cameraknoppen en -aansluitingen

Tabel 19 Beschrijving van cameraknoppen en -aansluitingen
Cameraknoppen / -aansluitingen

Beschrijving

1

AC-kabelaansluiting

2

USB-kabelaansluiting
Herstel fabrieksinstellingen

3

• Houd 5 seconden ingedrukt voor zachte reset
• Houd 20 seconden ingedrukt voor harde reset
Knop voor scherpstellen

4
• Houd 3 seconden ingedrukt om one touch scherpstellen uit te voeren
5

Audio- / alarmkabelaansluiting

6

Micro SD-kaartsleuf

7

PoE-kabelingang
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Afbeelding 20 De camerapositie aanpassen

1

Roteren: Het roteerbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot minimaal 355 °

2

Kantelen: Het kantelbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 67 °.

3

Draaien: Het draaibereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 355 °.
Tabel 21 Symbolen montageplaat met beschrijving

Symbool

Naam

Beschrijving

A

Enkele contactdoos

Aansluiten op een enkele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.

B

Octagonale doos

Aansluiten op een octagonale contactdoos van het Noord-Amerikaanse
type

C

Dubbele contactdoos

Aansluiten op een dubbele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.

D

4S aansluitdoos

Aansluiten op een 4" vierkante contactdoos van het Noord-Amerikaanse
type.

Procedure 6 De dome-afdekking verwijderen of aanbrengen
De dome verwijderen:
• Houd de cameradome (6) (afbeelding 16) met één hand vast en verdraai de
camerabasis (2) (afbeelding 1) om hem te ontgrendelen en van de dome los te halen.
Opmerking:Bovenstaande stap is eenvoudiger uit te voeren aan de hand van het symbool voor
"vergrendelen" en "ontgrendelen" op de cameradome.
De dome installeren:
• Houd de cameradome (6) (afbeelding 16) tegen de camerabasis (2) (afbeelding 16) en
draai de dome vast op de basis tot in de vergrendelde positie.
Opmerking:Bovenstaande stap is eenvoudiger uit te voeren aan de hand van het symbool voor
"vergrendelen" en "ontgrendelen" op de cameradome.
- Einde -
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Waarschuwingen
• Dit product moet vakkundig worden geïnstalleerd conform de plaatselijke
installatieregelgeving.
• Om te voldoen aan de Europese voorschriften voor veiligheid en ongevoeligheid moet dit
product worden gebruikt met een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) om de
netingang van een stroomadapter te voeden.
• Het product moet worden gevoed met een beperkte stroomvoorziening (LPS) conform het
op het etiket van het product vermelde vermogen.
• Het LAN-symbool op de eenheid betekent dat het product niet is bedoeld voor aansluiting
op een openbaar netwerk of een LAN van een ander gebouw.
• Installeer het product niet op plaatsen waar kinderen kunnen komen.

8200-1937-0407 B0
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Illustra Flex Gen 3 3MP en 8MP outdoor
domecamera's
In dit hoofdstuk worden de producteigenschappen, installatieprocedures en verbindingsinformatie
van de Illustra Flex-serie Outdoor Domecamera 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 dome) voor nadere informatie over de behandeling en reiniging
van de domes.
Ga naar https://illustracameras.com/products.
Selecteer vanaf de productpagina het assortiment cameraproducten en selecteer uw cameramodel.
Klik op Downloads en zoek Bubble Handling and Cleaning Procedure (Hanterings- en
reinigingsprocedures van de dome).

Productoverzicht
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de functies en installatie van de Illustra Flex Gen 3
outdoor domecamera's. De productcode en omschrijving van de camera wordt in onderstaande tabel
gegeven.
Tabel 22 Productcode en omschrijving van de Illustra Flex outdoor domecamera's

Productcode

Naam model

Beschrijving

IFS03-D21-OI03

Illustra Flex3 3MP outdoor
dome

Illustra Flex Gen 3, 3MP Dome, 3,2-10 mm,
buiten, heldere koepel, wit, TDN met IR,
meervoudige belichting WDR

IFS08-D22-OI03

Illustra Flex3 4K outdoor dome

Illustra Flex Gen 3, 8MP Compact, 4,17-9,48 mm,
buiten, heldere koepel, wit, TDN met IR,
meervoudige belichting WDR

In de doos
• 1 x domecamera
• 1 x sjabloonsticker voor montage
• 1 x montageplaat
• 3 x 10x4mm schroeven voor montageplaat
• 3 x 40x6mm plastic pluggen
• 3 x 50x4mm tapschroeven
• 1 x dopmontagehulp
• 1 x kabelmanchet
• 1 x gedrukte Snelstartgids
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• 1 x torxschroevendraaier
• 1 x veiligheidsdraad
• 2 x 8x3mm schroeven
Montagegereedschappen
• 1 x schroevendraaier
• 1 x torxschroevendraaier
• 1 x boor
Afbeelding 23 Cameraonderdelen

Korte handleiding
• Standaard IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)
• Standaardgebruikersnaam / wachtwoord: admin
• Stroom: 24 VAC / PoE 802.3af
Tabel 24 Beschrijving cameraonderdelen
Cameraonderdeel

Beschrijving

1

Montageplaat

2

Doorvoeropening aan zijkant camera

8200-1937-0407 B0
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3

Camerabasis

4

Cameralens

5

Dome-afdekking

Procedure 7 De camera monteren en inschakelen
Stap Actie
1

Breng de sjabloonsticker voor installatie aan op de plek waar u de camera wilt bevestigen.

2

Boor drie gaten van Ø 6 mm en maak een grotere kabelopening van Ø 60 mm en driehoek in
het oppervlak volgens de markeringen op de sjabloonsticker voor montage.

3

Plaats in elk van de drie gaten van Ø 6mm een plastic plug.

4

Draai de drie schroeven van de cameradome (5) (afbeelding 23) los om de dome van de
camerabasis (3) (afbeelding 23) te halen.

5

Steek de PoE-kabel of de 24VAC-kabel door de kabelopening in de camerabasis.
Opmerking:Zorg ervoor dat de rubber pluggen op de kabel correct in de
kabelopeningen van de camerabasis zijn aangebracht.

6

Sluit de PoE-kabel aan op de PoE-ingang van de camera.
OF
Sluit de 24AC-kabel aan op de 24AC-ingang op de camera.

7

Voordat u de montageplaat (1) (afbeelding 23) vergrendelt op de camerabasis, moet u de
kabel door de doorvoeropening aan de zijkant van de camerabasis (2) (afbeelding 23) steken
of door de kabelopening in de montageplaat van de camera.
• Als u gebruik maakt van de opening aan de zijkant, verwijdert u eerst
de schroef die de afdekkap van de opening aan de zijkant op zijn plaats
houdt.
• Als de kabel door de opening op de montageplaat van de camera is gestoken, voert u de kabel door het gat op de montageplaat.

8

Plaats de camerabasis op de montageplaat en verdraai de camerabasis om hem te
vergrendelen op de montageplaat.
Opmerking:Stap 7 is eenvoudiger uit te voeren aan de hand van het symbool voor
"vergrendelen" en "ontgrendelen" op de montageplaat.

9

Houd de montageplaat met de camerabasis tegen het montagesjabloon en breng de drie
gaten van de montageplaat op één lijn met de drie gaten in de camerabasis.

10

Plaats in elk van de drie gaten in de camerabasis een schroef en zet de montageplaat en de
camerabasis stevig vast op het oppervlak.

11

Plaats de dome-afdekking over de camera en maak de dome met de drie schroeven stevig
vast aan de camera.

12

Sluit de 24VAC-kabel aan op de 24VAC-klem of sluit de RJ-45-connector aan op een PoEcompatibel netwerkapparaat dat stroom afgeeft via de ethernetkabel.
- Einde -
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Afbeelding 25 Cameraknoppen en -aansluitingen

Tabel 26 Beschrijving van cameraknoppen en -aansluitingen
Cameraknoppen / -aansluitingen
1

Beschrijving
AC-kabelaansluiting
Herstel fabrieksinstellingen

2

• Houd 5 seconden ingedrukt voor zachte reset
• Houd 20 seconden ingedrukt voor harde reset
Knop voor scherpstellen

3
• Houd 3 seconden ingedrukt om one touch scherpstellen uit te voeren
4

USB-kabelaansluiting

5

Micro SD-kaartsleuf

6

Audio- / alarmkabelaansluiting

7

PoE-kabelingang
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Afbeelding 27 De camerapositie aanpassen

1

Roteren: Het roteerbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot minimaal 355 °.

2

Kantelen: Het kantelbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 67 °.

3

Draaien: Het draaibereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 355 °.
Tabel 28 Symbolen montageplaat met beschrijving

Symbool

Naam

Beschrijving

A

Enkele contactdoos

Aansluiten op een enkele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.

B

Octagonale doos

Aansluiten op een octagonale contactdoos van het Noord-Amerikaanse
type

C

Dubbele contactdoos

Aansluiten op een dubbele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.

D

4S aansluitdoos

Aansluiten op een 4" vierkante contactdoos van het Noord-Amerikaanse
type.

Waarschuwingen
• Dit product moet vakkundig worden geïnstalleerd conform de plaatselijke
installatieregelgeving.
• Om te voldoen aan de Europese voorschriften voor veiligheid en ongevoeligheid moet dit
product worden gebruikt met een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) om de
netingang van een stroomadapter te voeden.
• Het product moet worden gevoed met een beperkte stroomvoorziening (LPS) conform het
op het etiket van het product vermelde vermogen.
• Het LAN-symbool op de eenheid betekent dat het product niet is bedoeld voor aansluiting
op een openbaar netwerk of een LAN van een ander gebouw.
• Installeer het product niet op plaatsen waar kinderen kunnen komen.
• Bij gebruik buiten moet de camera minstens drie meter boven de grond worden gemonteerd.
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Netwerktopologie
De Illustra Flex-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 Indoor en Outdoor Domecamera

Afbeelding 29 Netwerktopologie Domecamera’s Type I.

Afbeelding 30 Netwerktopologie Domecamera’s Type II
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Topologie Bulletcamera

Afbeelding 31 Netwerktopologie Illustra Flex Bulletcamera Type I

Afbeelding 32 Netwerktopologie Illustra Flex Bulletcamera Type II
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Topologie Compacte Minidomecamera
De Compacte Minidomecamera levert real-time videobeelden 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.

Afbeelding 33 Netwerktopologie Compacte Minidomecamera’s Type I

Afbeelding 34 Netwerktopologie Compacte Minidomecamera’s 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 35 Netwerkverbindingsschema

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

33

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 8 Verbinding maken met een computer
Stap Actie
1

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

2

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

3

a

Start een opdrachtprompt.

b

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

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

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

Procedure 9 DHCP inschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad TCP/IP in het menu Basisconfiguratie.

3

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

4

Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

De camera zoekt een DHCP-server. Als er één is gevonden, maakt de camera verbinding met die
server. Als er binnen twee minuten geen verbinding met een DHCP-server wordt gemaakt, gaat de
camera naar het standaard-IP-adres 192.168.1.168, maar blijft naar een DHCP-adres zoeken.
Opmerking:Als u een statisch IP-adres aan de camera toewijst voordat DHCP is ingeschakeld,
start de camera eerst gedurende ongeveer 30 seconden opnieuw op en blijft vervolgens toegankelijk
op het statische IP-adres totdat verbinding wordt gemaakt met een DHCP-server.
- Einde -
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Procedure 10 DHCP uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad TCP/IP in het menu Basisconfiguratie.

3

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

4

Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

5

a

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

b

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

c

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

d

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

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

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 38 voor nadere informatie over het gebruik van de Illustra Connecttool voor het configureren van de camera’s.

Procedure 11 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

35

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 12 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 13 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 HostID 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 -

8200-1937-0407 B0

36

Procedure 14 De juiste video-oriëntatie inschakelen voor een camera
gemonteerd aan de wand
Stap Actie
1

Meldt u aan bij de webgebruikersinterface van de camera.

2

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

3

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

4

Selecteer de gewenste Oriëntatie-instelling:
• Spiegelen
• Kantelen

5

Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.
- Einde -

37

8200-1937-0407 B0

Configuratie
In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u Illustra Flex-camera’s kunt configureren met de
webgebruikersinterface.

Beveiligingsmodusprofielen voor de eerste verbinding
Illustra Flex-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 39 voor nadere informatie over de
verschillen tussen de Standaard en de Verbeterde beveiligingsmodus.

De Illustra Flex Serie camera-webgebruikersinterface openen
Gebruik de volgende procedure om de grafische webgebruikersinterface van de camera te openen.

Procedure 15 Inloggen op de camera
Stap Actie
1

Raadpleeg Netwerkverbinding op pagina 33 voor informatie over het aansluiten van de camera 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
meldingen Host-ID definiëren en Beveiligingstype selecteren.
• Host-ID definiëren: De beheerder moet bij de host-ID een alfanumerieke 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 camera 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 selecteerd 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 admingebruikersnaam 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 (hoofdlettergevoelig)
• 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 wachtwoord opnieuw invoeren.
• Identificatiemethode is standaard ingesteld op Digest.
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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 16 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 Live weergegeven,
zoals te zien in Afbeelding 36 op pagina 42.
Afbeelding 36 Pagina Live-menu

De pagina Liveweergave weergeven
De pagina Livecameraweergave weergeven.

Procedure 17 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 in Schaal om de weergavegrootte van het videodeelvenster te
wijzigen:
• 25%
• 50%
• 75%
• 100%
De standaardinstelling is 50%.
- Einde -
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Snelstartmenu
Wanneer u het Snelstartmenu selecteert, wordt de pagina Basisconfiguraties weergegeven, zoals te
zien in Afbeelding 37 op pagina 43.
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 37 Menu Basisconfiguratie

Basisconfiguratie
Het menu Basisconfiguratie 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
• Videostreaminstellingen
• Beeld basis
• Foto 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 43 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 18 DHCP inschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad TCP/IP in het menu Basisconfiguratie.

3

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

4

Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

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

Procedure 19 DHCP uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad TCP/IP in het menu Basisconfiguratie.

3

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

4

Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:
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
5

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

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

IPv4
Configureer de IPv4-netwerkinstellingen van de camera.

Procedure 20 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 menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje DHCP inschakelen om DHCP in te schakelen en de
handmatige invoer van instellingen uit te schakelen.
OF
Deselecteer DHCP inschakelen om DHCP uit te schakelen en handmatige instellingen
mogelijk te maken.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

4

5

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.

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

IPv6
IPv6 op de camera inschakelen of uitschakelen.

Procedure 21 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 menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje 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 22 De videostreaminstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Streams in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer Stream 1, 2 of 3 in het keuzemenu Streamnummer.

4

Selecteer de gewenste Codec uit het keuzemenu:
• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG
De standaardinstelling is 'H264'.

Opmerking:Wanneer u H264 of H264 IntelliZip selecteert, kunt u het Profiel instellen. Als u geen van
beide opties selecteert, ga dan verder met onderstaande stap 6.
5

Selecteer het gewenste Profiel uit het keuzemenu:
• Hoofd
• Hoog
De standaardinstelling is 'Main’ (Hoofd).

6

Selecteer in het keuzemenu de juiste Resolutie.
De beschikbare resoluties hangen af van de geselecteerde beeldbron.
Opmerking:Zij bijlage C voor alle streamingcombinaties.
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Tabel 38 3MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Normale modus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

H.264
2048 x 1536

4:3

30

30

20

1920 x 1080

(1080p) 16:9

60

30

20

1664 x 936

(HD+) 16:9

60

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

60

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

30

20

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

30

20

640 x 480

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

30

20

480 x 360

4:3

30*1

30

20

384 x 288

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

15

15

15

480 x 360

4:3

15

15

15

384 x 288

4:3

15

15

15

H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG
H.264
H.265

Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:* 1 Stream 2 en stream 3 zijn beperkt tot 15 fps wanneer Stream 1 groter is dan 30 fps.
Opmerking:*2 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 30 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*3 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 20 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams.
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Tabel 39 3MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Tunnelmodus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

H.264
2048 x 1536

4:3

30

30

20

1920 x 1080

(1080p) 16:9

30

30

20

1664 x 936

(HD+) 16:9

30

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

30

20

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

30

20

640 x 480

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

30

20

480 x 360

4:3

30*1

30

20

384 x 288

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

15

15

15

480 x 360

4:3

15

15

15

384 x 288

4:3

15

15

15

H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG
H.264
H.265

Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:* 1 Stream 2 en stream 3 zijn beperkt tot 15 fps wanneer Stream 1 groter is dan 30 fps.
Opmerking:*2 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 30 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*3 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 20 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams.
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Tabel 40 8MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Normale modus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

3840 x 2160

(4K) 16:9

30

25

15

3264 x 1840

16:9

30

25

15

2688 x 1520

16:9

30

25

15

1920 x 1080

(1080p) 16:9

60

25

15

1664 x 936

(HD+) 16:9

60

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

60

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

25

15

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

25

15

960 x 544

(qHD) 16:9

30*1

25

15

816 x 464

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

25

15

480 x 272

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30 *1

25

15

480 x 272

4:3

30 *1

25

15

H.264
H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

H.264
H.265
Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:*1 Stream 2 is beperkt tot 15 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*2 Stream 3 is beperkt tot 10 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*3 Alle streams zijn beperkt tot 25 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 Alle streams zijn beperkt tot 15 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams.
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Tabel 41 8MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Tunnelmodus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

3840 x 2160

(4K) 16:9

30

25

15

3264 x 1840

16:9

30

25

15

2688 x 1520

16:9

30

25

15

1920 x 1080

(1080p) 16:9

30

25

15

1664 x 936

(HD+) 16:9

30

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

25

15

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

25

15

960 x 544

(qHD) 16:9

30*1

25

15

816 x 464

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

25

15

480 x 272

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30 *1

25

15

480 x 272

4:3

30 *1

25

15

H.264
H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

H.264
H.265
Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:*1 Stream 2 is beperkt tot 15 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*2 Stream 3 is beperkt tot 10 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*3 Alle streams zijn beperkt tot 25 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 Alle streams zijn beperkt tot 15 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal vijf gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams
7

Gebruik de schuifknop om de Framesnelheid (fps) te selecteren.
De instellingen voor de 3MP camera’s zijn:
• Stream 1 - 1 - 60 fps, standaard 30. 60 fps is alleen beschikbaar op
Stream 1 met een resolutie van 1920x1080 of lager.
• Stream 2 - 1 - 30 fps, standaard 15 fps. Deze stream is beperkt tot 15
fps als Stream 1 60 fps is.
• Stream 3 - 7 - 15 fps. Standaard is dit 15 fps.
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De instellingen voor 8MP camera’s zijn:
• Stream 1 - 1 - 15 fps, of 1 - 60 fps, afhankelijk van de resolutie.
Standaard is dit 15 fps. 60 fps is alleen beschikbaar op Stream 1 met
een resolutie van 1920x1080 of lager.
• Stream 2 - 1 - 15 fps, of 1 - 30 fps, afhankelijk van de resolutie. De
standaardwaarde is 15 fps. Deze stream is beperkt tot 15 fps als
Stream 1 60 fps is.
• Stream 3 7 - 15 fps. De standaardwaarde is 15 fps.
Opmerking:Fps is afhankelijk van andere eigenschappen - zie voor meer informatie de release notes
van Flex Gen 3.
8

Als MJPEG werd geselecteerd, wordt MJPEG-kwaliteit ingeschakeld. Gebruik de
schuifbalk om de MJPEG-kwaliteit te selecteren.
De standaardinstelling is 50.
OF

9

Als H264 in stap 4 werd geselecteerd, wordt Snelheidscontrole ingeschakeld. Selecteer de
gewenste Snelheidscontrole door de keuzerondjes te selecteren:
• VBR (Variabele Bitrate)
• CBR (Constante bitrate)
• CVBR (Beperkte variabele bitrate)
De standaardinstelling is 'CVBR'.
a

Als u VBR selecteert, wordt VBR-kwaliteit ingeschakeld. Selecteer de gewenste VBRkwaliteit in het keuzemenu. De standaardinstelling is Hoog.
• Hoogste
• Hoog
• Medium
• Laag
• Laagste

OF
b

Als u CBR selecteert, wordt de CBR-bitrate ingeschakeld. Gebruik de schuifbalk om de
CBR-bitrate te selecteren. De standaardinstelling is 1000.

OF
c

Als u CVBR selecteert, wordt de Max. bitrate ingeschakeld. Gebruik de schuifbalk om
de Max. CBR-bitrate te selecteren. De standaardinstelling is 8000.

Beeld basis
Rotatie, tunnelmodus, focus/zoom en belichting instellen van het beeld dat in het videodeelvenster
wordt weergegeven.
Rotatie van het beeld
De oriëntatie en de tunnelmodus-instellingen configureren. Beide instellingen zijn optioneel.
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Procedure 23 De oriëntatie-instellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer de gewenste Oriëntatie-instelling:
• Spiegelen
• Kantelen
Spiegel- of kantelinstellingen zijn niet standaard geselecteerd. Het videodeelvenster wordt
bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.
Opmerking:Als u de camera aan de wand bevestigt, selecteer dan Kantelen en
Spiegelen om de lensoriëntatie te corrigeren.
- Einde -

Tunnelmodus
Geeft een beter perspectief van lange tunnels.

Procedure 24 Instellingen tunnelmodus configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer de knop Afspelen om de videostream te starten als die niet al actief is.

4

Selecteer de gewenste instelling van de Tunnelmodus:
• Geen
• -90°
• +90°
De camera moet worden herstart om de nieuwe tunnelmodus in te stellen. Na herstarten
worden in het videodeelvenster de nieuwe instellingen weergegeven.
- Einde -

Scherpstelling/Zoom
U kunt de scherpstelling en zoom configureren via de Webgebruikersinterface. U kunt de plus- en
minpijlen gebruiken om de instellingen van de afbeelding te verfijnen. De zoom-schuifbalk wordt
gebruikt om handmatig in en uit te zoomen op de foto. In onderstaande tabel worden de functies
beschreven die door iedere camera worden ondersteund.
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Tabel 42 Lensfuncties ondersteund door indoor en outdoor domecamera's en bulletcamera's
Indoor Dome

Outdoor Dome

Bullet

X

X

X

Gemotoriseerde zoom

X

X

X

Lenskalibratie

X

X

X

X

X

X

Mechanische scherpstelling
Gemotoriseerde scherpstelling
Mechanische zoom

Lenskeuze
Automatische One-Touch
Instelbare continue autofocus
Opmerking:Geen van de opties in tabel 99 is van toepassing op de compacte minidome.

Procedure 25 Camerafocus/-zoom aanpassen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

4

Gebruik de plus- en minpijltjes om de focus handmatig te configureren en de schuifbalk om
de zoom in te stellen tot het beeld scherp is. Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de
nieuwe instellingen weer te geven.

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

- Einde -

Procedure 26 Scherpstellen aanpassen met OneTouch Autofocus
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

4

Klik in het gedeelte Scherpstellen/Zoomen op de knop One-Touch. De camera stelt
opnieuw scherp naar het zoomniveau geselecteerd voor de afbeelding.

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.
- Einde -
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Beeld basis
Configureer de instellingen voor Autofocus, Belichting en Dynamische groothoek op de camera.
Wanneer Autofocus is ingeschakeld, compenseert de camera automatisch voor veranderingen in
scenario die van invloed zijn op de brandpuntsafstand (focus) en lichtniveaus (iris).

Belichting instellen
De belichtingsinstellingen van de camera configureren. Automatische versterkerregeling (AGC) en
Open sluiter bieden extra functies om te helpen compenseren voor omgevingen met weinig licht.

Automatische versterkerregeling (AGC)
AGC versterkt het videosignaal in omgevingen met te weinig licht om volledige videoniveaus te
produceren. Het maximale niveau van AGC wordt geregeld door de Max. versterkerregeling. Deze is
instelbaar van 0dB (uit) tot 37dB. Hoe hoger de versterking, hoe sterker de sensorruis, waardoor ruis
in het beeld beter merkbaar wordt.

Open sluiter
Dit is een techniek die wordt gebruikt voor toepassingen met zeer weinig licht. Hiermee kan de
sluitersnelheid verder dan normaal worden vertraagd, zodat de sensor meer licht kan verzamelen.
Het maximale niveau van Open sluiter wordt geregeld door de Sluitersnelheidsregeling. Deze is
verstelbaar van 1/30 tot ½ seconde. Hoe trager de sluitersnelheid, hoe groter de kans op een wazig
beeld, wat van invloed kan zijn op de identificatie van bewegende objecten. Deze functie is alleen
effectief in situaties met weinig licht, waarin anders geen beeld verkrijgbaar zou zijn en is niet van
invloed op de prestaties in normale situaties of situaties met fel licht.

Max. versterking
De instelling van de Max. versterking is een bovengrens voor de uiterste versterking die mogelijk is,
wanneer AGC is ingeschakeld. De wisselwerking tussen beeldniveau (helderheid) en ruis kan
worden afgesteld door de waarde van de Max. versterking in te stellen. Lagere waarden voor Max.
versterking leiden tot een donkerder beeld, maar minder ruis. Hogere waarden voor Max. versterking
leiden tot een lichter beeld, maar meer ruis.

Procedure 27 De belichtingsinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

4

Selecteer een AGC-/Sluiterinstelling in het keuzemenu.

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

• AGC uit - produceert het schoonste beeld met de minste ruis, maar de
slechtste prestaties bij weinig licht.
• AGC aan - goede prestaties bij weinig licht met kans op enige ruis.
• Open sluiter - beste instelling voor situaties met weinig licht. Er
bestaat echter een kans op enige ruis en wazige beelden.
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De standaardinstelling is 'open sluiter'.
Opmerking:Voor “Realtime video” moet Open sluiter worden uitgeschakeld, om zeker te zijn dat de
videokwaliteit acceptabel is voor gerechtelijke doeleinden.
5

Als Open sluiter in stap 4 werd geselecteerd, wordt Max. belichting ingeschakeld. Selecteer
Max. belichting (sec) uit het keuzemenu:
• 1/2
• 1/4
• 1/8
• 1/15
• 1/30

6

Als AGC aan of Open sluiter in stap 4 werd geselecteerd, wordt Max. versterking
ingeschakeld. Gebruik de schuifbalk om Max. versterking (dB) te selecteren:
De instellingen zijn 0-37.
Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.
- Einde -

Belichting
De belichtingsinstellingen van de camera configureren.

Procedure 28 De belichtingsinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto-instellingen in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

4

Selecteer de Belichtingsmethode uit het keuzemenu:

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

• P-Iris
• Handmatig
• Sluiterprioriteit
• Irisprioriteit
Opmerking:De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de gekozen configuratie van de
Belichtingsmethode.
5

Selecteer de Belichtingsmethode uit het keuzemenu:
• Volledig beeld gewogen
• Bovenste
• Lager
• Midden gewogen
• Spot
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• Links
• Rechts
De standaardinstelling is midden gewogen.
6

Selecteer de Min. belichting uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 1/10000 s.

7

Selecteer de Max. belichting uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 1/8 s.

8

Selecteer de Belichting (sec) uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 1/8 s.

9

Selecteer de Belichtingscompensatie (F-stops) uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 0.

10

Selecteer de Max. versterking uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 51dB.

11

Selecteer het Irisniveau uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 1.
Opmerking:Het irisniveau verschilt per camera.

12

Selecteer het keuzerondje Frequentie voor ofwel 50 Hz of 60 Hz.
De standaardinstelling is 60 Hz.

13

Selecteer of deselecteer het vakje voor Trillingsloos.
Deze functie is niet standaard geselecteerd.
• Wanneer u Trillingsloos selecteert, worden de min. en max. belichtingstijden vastgezet op, respectievelijk, 1/100 en 1/50 (PAL) of,
respectievelijk, 1/120 en 1/60 (NTSC). Dit geldt voor alle camera’s
waar in deze handleiding naar verwezen wordt.
- Einde -

Procedure 29 Standaard belichtingswaarden herstellen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto-instellingen in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

4

Selecteer Standaard belichtingswaarden om de standaardinstellingen te herstellen.

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

- Einde -

Autofocus instellen
Schakel Autofocus in of uit. Wanneer autofocus aanstaat, focust de camera op het bewegende
object.
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Procedure 30 Autofocus in-/uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje Autofocus om autofocus in te schakelen. OF
Deselecteer het selectievakje Autofocus om autofocus uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
- Einde -

Foto aanvullend
Configureer Dynamische groothoek, Dag/nachtmodus en Fotoaanpassingen 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.
Met WDR-niveau kunt u het WDR-niveau aanpassen om een onder- of overbelicht beeld duidelijker
te maken. Door het lagere niveau van het bedieningselement te selecteren, wordt het beeld
onderbelicht, wat meer details oplevert in gebieden van helder licht, maar minder in donkere
gebieden. Door het hogere niveau van het bedieningselement te selecteren, wordt het beeld
overbelicht, wat meer details oplevert in donkere gebieden, maar minder in helder verlichte gebieden.
Deze functie wordt bijvoorbeeld ingezet in scènes waarin tegelijkertijd sprake is van binnen- en
buitenverlichting, bijvoorbeeld in een magazijn met een open losdeur.

Procedure 31 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 tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer de gewenste WDR uit het keuzemenu:
• WDR: Digitaal breed dynamisch bereik, details verbeteren in donkere
gebieden
• True WDR (Echt breed dynamisch bereik): Sluiter met twee brede
dynamische bereiken, om voor felle en donkere gebieden in de
omgevingen te compenseren.
• True WDR3x (3x Echt breed dynamisch bereik): Sluiter met drie
brede dynamische bereiken, om voor felle en donkere gebieden in de
omgevingen te compenseren.

Opmerking:TrueWDR3x is niet van toepassing op 8MP-modellen.
De standaardinstelling is UIT.
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4

Selecteer in de keuzelijst het WDR-niveau:
• Uit
• Laag
• Medium
• Hoog
- 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 850~950 nm 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 32 IR Illuminator in-/uitschakelen
Deze functie wordt niet ondersteund door de indoor domecamera. Raadpleeg de productcodes voor
functieondersteuning.
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje IR Illuminator inschakelen om IR Illuminator in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje IR Illuminator inschakelen om IR Illuminator uit te
schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
- 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.
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Procedure 33 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 tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer een instelling van de Dag-/Nachtmodus in het keuzemenu:
• Geforceerd kleur - schakel fulltime kleurmodus in.
• Geforceerd B/W - schakel fulltime zwart-witmodus in.
• Auto laag- de camera schakelt automatisch tussen BW en kleur volgens het lichtniveau.
• Auto gemid - camera geeft een goede balans tussen kleur en BW
afhankelijk van de scène.
• Auto hoog - verhoogt de kans op schakelen naar BW-modus wanneer
het lichtniveau daalt.
• Handmatig - er wordt een schuifbalk weergegeven en de gebruiker kan
de instelling aanpassen aan de omgeving.
De standaardinstelling is 'auto gemid'.
- Einde -

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

Procedure 34 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 tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

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
• Contrast
• Verzadiging
• Scherpte
• Tint
De waarden variëren van 1% tot 100%. Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de
nieuwe instellingen weer te geven.
- Einde -
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Procedure 35 Standaardinstellingen voor Fotobalans herstellen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto-instellingen in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer Standaarden om de standaardinstellingen te herstellen.
De standaardwaarden zijn:
• Helderheid: 50%
• Contrast: 50%
• Verzadiging: 50%
• Scherpte: 50%
• Tint: 50%
- 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 36 Automatische witbalans configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.
4

Selecteer in het keuzemenu de gewenste Witbalans:
• Auto breed: Geschikt voor een breder bereik dan het normale verlichtingsbereik
• Auto normaal: Geschikt voor een normaal verlichtingsbereik
• Handmatig: Instelbare rood- en blauwbalans
De standaardinstelling is 'auto normaal'.
- Einde -

Procedure 37 De witbalans handmatig selecteren
Stap Actie
1

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

Selecteer het tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.
4

Selecteer Handmatig in het keuzemenu Witbalans.
De rode en blauwe schuifbalken worden weergegeven.

5

Gebruik de schuifbalken om de Rood- en Blauwbalans 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 naar Handmatig, wordt op de schuifbalk de actuele instelling
van het FOV weergegeven.
- Einde -

Lenskalibratie
Gebruik lenskalibratie om scherp te stellen en te zoomen na afslaan van de motor. De motor slaat
zelden af, maar dit kan voorkomen tijdens vervoer of slechte behandeling van de camera. Als
OneTouch focus bij groothoek of telelens niet functioneert in het zoombereik, moet de lens van de
camera gekalibreerd worden. De lenskalibratietool gebruikt oneindige focuslijnen om de cameralens
uit te lijnen en problemen met scherpstellen bij groothoek of telelens op te lossen.
De lenskalibratie geschiedt automatisch en kan worden uitgevoerd vanaf het tabblad Lenskalibratie.
Deze functie geldt alleen voor de Illustra Flex 3MP Indoor Dome-, Outdoor Dome- en Bulletcamera’s.

Procedure 38 Lenskalibratie starten
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Beeldinstellingen in het menu Video.

3

Selecteer het tabblad Lenskalibratie.

4

Selecteer Kalibratie starten en wacht tot het initialiseren van de lens is afgerond.

5

Om het slagen van de lenskalibratie te bevestigen, selecteert u het tabblad Beeldbasis in
het menu Beeldinstellingen en controleert dat het beeld in het hele zoombereik scherp is.
Gebruik de knop OneTouch om automatisch scherp te stellen op het gebied.
- Einde -

Datum / tijd / OSD
De cameranaam, datum en tijd wijzigen en OSD inschakelen.
Naam camera
De cameranaam wordt weergegeven op de balk van de webgebruikersinterface en de
schermweergave van de camera. Deze naam wordt ook weergegeven bij gebruik van Illustra
Connect of ONVIF.
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Procedure 39 Verandering van de lettergrootte van de camera op het
scherm
1

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

2

Selecteer het tabblad OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer in het gedeelte Lettergrootte, Normaal om de tekst in de normale grootte weer te
geven.
OF
Selecteer in het gedeelte Lettergrootte, Groot om de tekst groot weer te geven.
De standaardinstelling is “Normaal”.
- Einde -

Procedure 40 De cameranaam wijzigen
Stap Actie
1

Selecteer Instellen op de balk van de webgebruikersinterface.

2

Selecteer het tabblad Datum/Tijd/OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Vul de naam van de camera in het tekstvakje Cameravriendelijke naam in.
- Einde -

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

Procedure 41 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 Datum/Tijd/OSD van het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 24-uursweergave in te schakelen.
Of
Deselecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 12-uursweergave in te schakelen.
De standaardinstelling is '24 uur'.

4

Selecteer de Opmaak 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:
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• Handmatig
• via NTP
De standaardinstelling is 'Handmatig'.
7

8

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).

Wanneer u bij stap 5 Via NTP selecteert:
a

Voer de NTP-servernaam in het tekstvak in.
- Einde -

Weergave op het scherm (On-Screen Display (OSD))
Binnen OSD kunt u de weergave van de cameranaam en de tijd in- of uitschakelen.

Procedure 42 Weergeven of verbergen van de naam van de camera OSD
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer in het gedeelte Cameranaam het selectievakje Inschakelen om de cameranaam
in de OSD weer te geven.
OF
Deselecteer in het gedeelte Cameranaam het selectievakje Inschakelen om de
cameranaam in de OSD te verbergen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
- Einde -

Procedure 43 Weergeven of verbergen van de tijd van de camera OSD
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer in het gedeelte Datum - Tijd het selectievakje Inschakelen om de cameranaam
in de OSD weer te geven.
OF
Deselecteer in het gedeelte Datum - Tijd het selectievakje Inschakelen om de
cameranaam in de OSD te verbergen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
- Einde -
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Procedure 44 Weergeven of verbergen van de door de gebruiker
gedefinieerde OSD
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer in het gedeelte Door de gebruiker gedefinieerd het selectievakje Inschakelen
om de cameranaam in de OSD weer te geven.
OF
Deselecteer in het gedeelte Door de gebruiker gedefinieerd het selectievakje
Inschakelen om de cameranaam in de OSD te verbergen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4

Selecteer een Locatie in het keuzemenu.

5

Voer een naam in het veld Naam in.
De door de gebruiker gedefinieerde velden van de OSD moeten voldoen aan de volgende
criteria:
• 0 - 24 tekens
• mag niet beginnen of eindigen met:
• . (punt)
• - (koppelteken)
• _ (underscore)
• \ (backslash)
• " (aanhalingstekens)
- Einde -
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Videomenu
Wanneer u het menu Video selecteert, wordt de pagina Streams weergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 43 op pagina 65.
Afbeelding 43 Videomenu

Het menu Video biedt toegang tot de volgende informatie over en functies van de camera:
• Streams
• 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.
Opmerking:De webgebruikersinterface gebruikt Stream 3.

Alarmvideo
Edge-opname
Camera kan specifieke gebeurtenissen (MD, DIO en gezichtsdetectie) rechtstreeks opnemen naar
Micro SD-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 45 De videostreaminstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Streams in het menu Video.

3

Selecteer Stream 1, 2 of 3 in het keuzemenu Streamnummer.

4

Selecteer de gewenste Codec uit het keuzemenu:
• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG
De standaardinstelling is 'H264'.

Opmerking:Wanneer u H264 of H264 IntelliZip selecteert, kunt u het Profiel instellen. Als u geen van
beide opties selecteert, ga dan verder met onderstaande stap 6.
5

Selecteer het gewenste Profiel uit het keuzemenu:
• Hoofd
• Hoog
De standaardinstelling is 'Main’ (Hoofd).

6

Selecteer in het keuzemenu de juiste Resolutie.
De beschikbare resoluties hangen af van het geselecteerde model.
Opmerking:Zij bijlage C voor alle streamingcombinaties.
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Tabel 44 3MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Normale modus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

H.264
2048 x 1536

4:3

30

30

20

1920 x 1080

(1080p) 16:9

60

30

20

1664 x 936

(HD+) 16:9

60

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

60

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

30

20

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

30

20

640 x 480

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

30

20

480 x 360

4:3

30*1

30

20

384 x 288

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

15

15

15

480 x 360

4:3

15

15

15

384 x 288

4:3

15

15

15

H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG
H.264
H.265

Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:* 1 Stream 2 en stream 3 zijn beperkt tot 15 fps wanneer Stream 1 groter is dan 30 fps.
Opmerking:*2 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 30 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*3 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 20 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams.
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Tabel 45 3MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Tunnelmodus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

H.264
2048 x 1536

4:3

30

30

20

1920 x 1080

(1080p) 16:9

30

30

20

1664 x 936

(HD+) 16:9

30

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

30

20

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

30

20

640 x 480

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

30

20

480 x 360

4:3

30*1

30

20

384 x 288

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

15

15

15

480 x 360

4:3

15

15

15

384 x 288

4:3

15

15

15

H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG
H.264
H.265

Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:* 1 Stream 2 en stream 3 zijn beperkt tot 15 fps wanneer Stream 1 groter is dan 30 fps.
Opmerking:*2 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 30 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*3 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 20 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams.
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Tabel 46 8MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Normale modus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

3840 x 2160

(4K) 16:9

30

25

15

3264 x 1840

16:9

30

25

15

2688 x 1520

16:9

30

25

15

1920 x 1080

(1080p) 16:9

60

25

15

1664 x 936

(HD+) 16:9

60

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

60

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

25

15

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

25

15

960 x 544

(qHD) 16:9

30*1

25

15

816 x 464

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

25

15

480 x 272

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30 *1

25

15

480 x 272

4:3

30 *1

25

15

H.264
H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

H.264
H.265
Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:*1 Stream 2 is beperkt tot 15 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*2 Stream 3 is beperkt tot 10 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*3 Alle streams zijn beperkt tot 25 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 Alle streams zijn beperkt tot 15 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams.
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Tabel 47 8MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream
1, 2 en 3 zijn geldig)
Tunnelmodus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

3840 x 2160

(4K) 16:9

30

25

15

3264 x 1840

16:9

30

25

15

2688 x 1520

16:9

30

25

15

1920 x 1080

(1080p) 16:9

30

25

15

1664 x 936

(HD+) 16:9

30

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

25

15

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

25

15

960 x 544

(qHD) 16:9

30*1

25

15

816 x 464

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

25

15

480 x 272

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30 *1

25

15

480 x 272

4:3

30 *1

25

15

H.264
H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

H.264
H.265
Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:*1 Stream 2 is beperkt tot 15 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*2 Stream 3 is beperkt tot 10 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van
stream 1 groter is dan 1920 x 1080.
Opmerking:*3 Alle streams zijn beperkt tot 25 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 Alle streams zijn beperkt tot 15 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is
ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal vijf gelijktijdige streams ondersteund, inclusief
gedeelde streams
7

Gebruik de schuifknop om de Framesnelheid (fps) te selecteren.
De instellingen voor 3MP camera’s zijn:
• Stream 1 - 1 - 60 fps, standaard 30. 60 fps is alleen beschikbaar op
Stream 1 met een resolutie van 1920x1080 of lager.
• Stream 2 - 1 - 30 fps, standaard 15 fps. Deze stream is beperkt tot 15
fps als Stream 1 60 fps is.
• Stream 3 - 7 - 15 fps. Standaard is dit 15 fps.
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De instellingen voor 8MP camera’s zijn:
• Stream 1 - 1 - 15 fps, of 1 - 60 fps, afhankelijk van de resolutie.
Standaard is dit 15 fps. 60 fps is alleen beschikbaar op Stream 1 met
een resolutie van 1920x1080 of lager.
• Stream 2 - 1 - 15 fps, of 1 - 30 fps, afhankelijk van de resolutie. De
standaardwaarde is 15 fps. Deze stream is beperkt tot 15 fps als
Stream 1 60 fps is.
• Stream 3 7 - 15 fps. De standaardwaarde is 15 fps.
Opmerking:Fps is afhankelijk van andere eigenschappen - zie voor meer informatie de release notes
van Flex Gen 3.
8

Als MJPEG werd geselecteerd, wordt MJPEG-kwaliteit ingeschakeld. Gebruik de
schuifbalk om de MJPEG-kwaliteit te selecteren.
De standaardinstelling is 50.
OF

9

Als H264 in stap 4 werd geselecteerd, wordt Snelheidscontrole ingeschakeld. Selecteer de
gewenste Snelheidscontrole door de keuzerondjes te selecteren:
• VBR (Variabele Bitrate)
• CBR (Constante bitrate)
• CVBR (Beperkte variabele bitrate)
De standaardinstelling is 'CVBR'.
a

Als VBR werd geselecteerd, wordt VBR-kwaliteit ingeschakeld. Selecteer de gewenste
VBR-kwaliteit in het keuzemenu. De standaardinstelling is 'Hoog'.
• Hoogste
• Hoog
• Medium
• Laag
• Laagste

OF
b

Als CBR werd geselecteerd, wordt CBR-bitrate ingeschakeld. Gebruik de schuifbalk
om de CBR-bitrate te selecteren. De standaardinstelling is 1000.

OF
c

Als u CVBR selecteert, wordt de Max. bitrate ingeschakeld. Gebruik de schuifbalk om
de Max. CBR-bitrate te selecteren. De standaardinstelling is 8000.
- Einde -
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Procedure 46 IntelliZip Max GOP configureren
Deze functie is van toepassing op H264+ IntelliZip of H265+ IntelliZip-gecodeerd.
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Streams in het menu Video.

3

Gebruik de schuifbalk om de Max. GOP te selecteren. Het beschikbare bereik is 1-180.
- Einde -

Beeldinstellingen
Beeld basis
Rotatie, focus/zoom, belichting en witbalans instellen van de foto.
Rotatie van het beeld
De oriëntatie en de tunnelmodus-instellingen configureren. Beide instellingen zijn optioneel.

Procedure 47 De oriëntatie-instellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Video.

3

Selecteer de gewenste Oriëntatie-instelling:
• Spiegelen
• Kantelen
Spiegel- of kantelinstellingen zijn niet standaard geselecteerd. Het videodeelvenster wordt
bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.
Opmerking:Als u de camera aan de wand bevestigt, selecteer dan Kantelen om de
lensoriëntatie te corrigeren.
- Einde -

Scherpstelling/Zoom
De Focus wordt in de eerste instelling handmatig geconfigureerd. De knop One Touch kan worden
gebruikt om het gezichtsveld automatisch scherp te stellen. De plus- en minpijltjes worden gebruikt
voor handmatige fijninstelling van het beeld. De zoom-schuifbalk wordt gebruikt om handmatig in en
uit te zoomen op de foto. In onderstaande tabel worden de functies beschreven die door iedere
camera worden ondersteund.
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Tabel 48 Lensfuncties ondersteund door indoor en outdoor domecamera's en bulletcamera's
Indoor Dome

Outdoor Dome

Bullet

X

X

X

Gemotoriseerde zoom

X

X

X

Lenskalibratie

X

X

X

X

X

X

Mechanische scherpstelling
Gemotoriseerde scherpstelling
Mechanische zoom

Lenskeuze
Automatische One-Touch
Instelbare continue autofocus

Procedure 48 Camerafocus/-zoom aanpassen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Video.

3

Selecteer

4

Gebruik de plus- en minpijltjes om de scherpstelling handmatig te configureren en de
schuifbalk om de zoom in te stellen tot het beeld scherp is. Het videodeelvenster wordt
bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

- Einde -

Procedure 49 Scherpstellen aanpassen met OneTouch Autofocus
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto basis in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

4

Selecteer de One Touch-knop. De camera stelt opnieuw scherp naar het zoomniveau
geselecteerd voor de afbeelding. Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe
instellingen weer te geven.

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

Belichting
De belichtingsinstellingen van de camera configureren.
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Procedure 50 De belichtingsinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto-instellingen in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

4

Selecteer de Belichtingsmethode uit het keuzemenu:

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

• P-Iris
• Handmatig
• Sluiterprioriteit
• Irisprioriteit
5

Selecteer de Belichtingsmethode uit het keuzemenu:
• Volledig beeld gewogen
• Bovenste
• Lager
• Midden gewogen
• Spot
• Links
• Rechts
De standaardinstelling is midden gewogen.

6

Selecteer de Min. belichting uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 1/10000 s.

7

Selecteer de Max. belichting uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 1/8 s.

8

Selecteer de Belichtingscompensatie (F-stops) uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 0.

9

Selecteer de Max. stijging uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 51 dB.

10

Selecteer het Irisniveau uit het keuzemenu.
De standaardinstelling is 1.
Opmerking:Het irisniveau verschilt per camera.

11

Selecteer het keuzerondje Frequentie voor ofwel 50 Hz of 60 Hz.
De standaardinstelling is 60 Hz.

12

Selecteer of deselecteer het vakje voor Trillingsloos.
Deze functie is niet standaard geselecteerd.
• Wanneer u Trillingsloos selecteert, worden de min. en max. belichtingstijden vastgezet op, respectievelijk, 1/100 en 1/50 (PAL) of,
respectievelijk, 1/120 en 1/60 (NTSC). Dit geldt voor alle camera’s
waar in deze handleiding naar verwezen wordt.
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- Einde -

Procedure 51 Standaard belichtingswaarden herstellen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto-instellingen in het menu Video.

3

Selecteer

4

Selecteer Standaard belichtingswaarden om de standaardinstellingen te herstellen.

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

- Einde -

Foto aanvullend
Configureer Dynamische groothoek, Dag/nachtmodus, Trillingcontrole en Fotoaanpassingen
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 gezichtsveld (Field of view, FOV) kunt
bekijken.
Met WDR-niveau kunt u het WDR-niveau aanpassen om een onder- of overbelicht beeld duidelijker
te maken. Door het lagere niveau van het bedieningselement te selecteren, wordt het beeld
onderbelicht, wat meer details oplevert in gebieden van helder licht, maar minder in donkere
gebieden. Door het hogere niveau van het bedieningselement te selecteren, wordt het beeld
overbelicht, wat meer details oplevert in donkere gebieden, maar minder in helder verlichte gebieden.
Deze functie wordt bijvoorbeeld ingezet in scènes waarin tegelijkertijd sprake is van binnen- en
buitenverlichting, bijvoorbeeld in een magazijn met een open losdeur.

Procedure 52 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 tabblad Foto aanvullend in het menu Foto-instellingen.

3

Selecteer de gewenste WDR uit het keuzemenu:
• WDR: Digitaal breed dynamisch bereik, details verbeteren in donkere
gebieden
• True WDR (Echt breed dynamisch bereik): Sluiter met twee brede
dynamische bereiken, om voor felle en donkere gebieden in de
omgevingen te compenseren.
• True WDR3x (3x Echt breed dynamisch bereik): Sluiter met drie
brede dynamische bereiken, om voor felle en donkere gebieden in de
omgevingen te compenseren.

Opmerking:TrueWDR3x is niet van toepassing op 8MP-modellen.
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De standaardinstelling is UIT.
4

Selecteer het gewenste WDR-niveau in de keuzelijst:
• Uit
• Laag
• Medium
• Hoog
- 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 53 IR Illuminator in-/uitschakelen
De indoor domecamera ondersteunt deze functie niet. Raadpleeg de productcodes voor
functieondersteuning.
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje IR Illuminator inschakelen om IR Illuminator in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje IR Illuminator inschakelen om IR Illuminator uit te
schakelen. De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
- 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.
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Procedure 54 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 tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer een instelling van de Dag-/Nachtmodus in het keuzemenu:
• Geforceerd kleur - schakel fulltime kleurmodus in.
• Geforceerd B/W - schakel fulltime zwart-witmodus in.
• Auto laag- de camera schakelt automatisch tussen BW en kleur volgens het lichtniveau.
• Auto gemid - camera geeft een goede balans tussen kleur en BW
afhankelijk van de scène.
• Auto hoog - verhoogt de kans op schakelen naar BW-modus wanneer
het lichtniveau daalt.
• Handmatig - er wordt een schuifbalk weergegeven en de gebruiker kan
de instelling aanpassen aan de omgeving.
De standaardinstelling is 'auto gemid'.

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

Procedure 55 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 tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

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
• Contrast
• Verzadiging
• Scherpte
• Tint
De waarden variëren van 1% tot 100%. Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de
nieuwe instellingen weer te geven.
- Einde -
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Procedure 56 Standaardinstellingen voor Fotobalans herstellen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto-instellingen in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer Standaarden om de standaardinstellingen te herstellen.
De standaardwaarden zijn:
• Helderheid: 50%
• Contrast: 50%
• Verzadiging: 50%
• Scherpte: 50%
• Tint: 50%
- 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 57 Automatische witbalans configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.
4

Selecteer in het keuzemenu de gewenste Witbalans:
• Auto breed: Geschikt voor een breder bereik dan het normale verlichtingsbereik
• Auto normaal: Geschikt voor een normaal verlichtingsbereik
• Handmatig: Instelbare rood- en blauwbalans
De standaardinstelling is 'auto normaal'.
- Einde -

Procedure 58 De witbalans handmatig selecteren
Stap Actie
1

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

Selecteer het tabblad Foto aanvullend in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer

om de videostream te starten als deze nog niet actief is.

Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.
4

Selecteer Handmatig in het keuzemenu Witbalans.
De rode en blauwe schuifbalken worden weergegeven.

5

Gebruik de schuifbalken om de Rood- en Blauwbalans 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 naar Handmatig, wordt op de schuifbalk de actuele instelling
van het FOV weergegeven.
- Einde -

Lenskalibratie
Gebruik lenskalibratie om scherp te stellen en te zoomen na afslaan van de motor. De motor slaat
zelden af, maar dit kan voorkomen tijdens vervoer of slechte behandeling van de camera. Als
OneTouch focus bij groothoek of telelens niet functioneert in het zoombereik, moet de lens van de
camera gekalibreerd worden. De lenskalibratietool gebruikt oneindige focuslijnen om de cameralens
uit te lijnen en problemen met scherpstellen bij groothoek of telelens op te lossen.
U kunt een lenskalibratie starten vanuit het tabblad Lenskalibratie.
Deze functie geldt alleen voor de Illustra Flex 3MP Indoor Dome-, Outdoor Dome- en Bulletcamera’s.

Procedure 59 Lenskalibratie starten
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Beeldinstellingen in het menu Video.

3

Selecteer het tabblad Lenskalibratie.

4

Selecteer Kalibratie starten en wacht tot het initialiseren van de lens is afgerond.

5

Om het slagen van de lenskalibratie te bevestigen, selecteert u het tabblad Beeldbasis in
het menu Beeldinstellingen en controleert dat het beeld in het hele zoombereik scherp is.
Gebruik de OneTouch-knop om automatisch te focussen op het gebied of de weergave die in
het geel omrande vak in het videodeelvenster wordt weergegeven.
- Einde -

Datum / tijd / OSD
De cameranaam, datum en tijd wijzigen en On-Screen Display (OSD) inschakelen.

Naam camera
De cameranaam wordt weergegeven op de balk van de webgebruikersinterface en de
schermweergave van de camera. Deze naam wordt ook weergegeven bij gebruik van Illustra
Connect of ONVIF.
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Procedure 60 Verandering van de lettergrootte van de camera op het
scherm
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer in het gedeelte Lettergrootte, Normaal om de tekst in de normale grootte weer te
geven.
OF
Selecteer in het gedeelte Lettergrootte, Groot om de tekst groot weer te geven.
De standaardinstelling is “Normaal”.
- Einde -

Procedure 61 De cameranaam wijzigen
Stap Actie
1

Selecteer Instellen op de balk van de webgebruikersinterface.

2

Selecteer Datum/Tijd/OSD in het menu Video.

3

Vul de naam van de camera in het tekstvakje Cameravriendelijke naam in.
- Einde -

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

Procedure 62 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 Datum/Tijd/OSD in het menu Video.

3

Selecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 24-uursweergave in te schakelen.
Of
Deselecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 12-uursweergave in te schakelen.
De standaardinstelling is '24 uur'.

4

Selecteer de Opmaak 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)
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6

Selecteer de instelling Tijd instellen door de keuzerondjes te selecteren:
• Handmatig
• via NTP
De standaardinstelling is 'Handmatig'.

7

8

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).

Wanneer u bij stap 5 Via NTP selecteert:
a

Voer de NTP-servernaam in het tekstvak in.
- Einde -

Weergave op het scherm (On-Screen Display (OSD))
Binnen OSD kunt u de weergave van de cameranaam en de tijd in- of uitschakelen.

Procedure 63 Weergeven of verbergen van de naam van de camera
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Datum/Tijd/OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer 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'.
- Einde -

Procedure 64 Weergeven of verbergen van de tijd van de camera
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het tabblad Datum/Tijd/OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer het selectievakje bij Tijd om de cameranaam in de OSD weer te geven.
OF
Deselecteer het selectievakje bij Tijd om de cameranaam in de OSD te verbergen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
- Einde -
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Procedure 65 Weergeven of verbergen van de door de gebruiker
gedefinieerde OSD
1

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

2

Selecteer het tabblad OSD in het menu Basisconfiguratie.

3

Selecteer in het gedeelte Door de gebruiker gedefinieerd het selectievakje Inschakelen
om de cameranaam in de OSD weer te geven.
OF
Deselecteer in het gedeelte Door de gebruiker gedefinieerd het selectievakje
Inschakelen om de cameranaam in de OSD te verbergen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4

Selecteer een Locatie in het keuzemenu.

5

Voer een naam in het veld Naam in.
De door de gebruiker gedefinieerde velden van de OSD moeten voldoen aan de volgende
criteria:
• 0 - 24 tekens
• mag niet beginnen of eindigen met:
• . (punt)
• - (koppelteken)
• _ (underscore)
• \ (backslash)
• " (aanhalingstekens)
- 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 8 rechthoekige privacyzones gebruikt worden.
Een privacyzone definiëren
Een privacyzone voor de camera maken.
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Procedure 66 Definiëren van een privacyzone
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Privacyzones in het menu Video.

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 u Annuleren en herhaalt
u vanaf stap 4.
Opmerking:Als er een nieuwe privacyzone wordt gemaakt, wordt deze
automatisch ingeschakeld.
- Einde -

Een privacyzone in- of uitschakelen
Selecteer een privacyzone die op de camera weergegeven of verborgen moet worden.

Procedure 67 Een privacyzone in-/uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Privacyzones in het menu Video.
Het tabblad Privacyzones wordt 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 Ingeschakeld om de privacyzone in te schakelen.
OF
Deselecteer het bijbehorende selectievakje Ingeschakeld om de privacyzone uit te
schakelen.
- Einde -

Een privacyzone verwijderen
Een privacyzone van de camera verwijderen.
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Procedure 68 Een privacyzone verwijderen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Privacyzones in het menu Video.
Het tabblad Privacyzones wordt weergegeven.

3

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

4

Selecteer Verwijderen om de geselecteerde privacyzones te verwijderen.

5

U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

6

Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.
OF
Selecteer Annuleren.
- 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 49 op pagina 85.
Afbeelding 49 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
• Periodieke gebeurtenissen
• Gebeurtenissenlogboeken

Gebeurtenisinstellingen
De SMTP-, FTP-, CIFS- en Momentopname-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. De SMTP-instellingen moeten
geconfigureerd worden om e-mailwaarschuwingen in te schakelen wanneer er gebruik wordt gemaakt
van analytics.
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Procedure 69 SMTP-instellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad SMTP.

4

Selecteer het selectievakje SMTP inschakelen om SMTP in te schakelen.
Velden op het tabblad worden beschikbaar voor de invoer van informatie.
OF
Deselecteer het selectievakje SMTP inschakelen om SMTP uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
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
tekstvakje E-mail verzenden naar in.

9

Selecteer het selectievakje Verificatie gebruiken om in te loggen bij de server om het
invoeren van verificatiegegevens mogelijk te maken.
OF
Deselecteer het selectievakje Verificatie gebruiken om in te loggen bij de server om de
identificatie uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

10

Indien het selectievakje 'Verificatie gebruiken om in te loggen bij de server' is geselecteerd:
a

Voer de gebruikersnaam voor de SMTP-account in het tekstvak Gebruikersnaam in.

b

Voer het wachtwoord voor de SMTP-account in het tekstvak Wachtwoord in.
- 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 FTPvideowaarschuwingen in te schakelen wanneer gebruik wordt gemaakt van analytics. U kunt de
FTP-instellingen configureren via het menu Netwerk.
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Procedure 70 De FTP-serverinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad FTP.

4

Selecteer het selectievakje FTP inschakelen om FTP in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje FTP inschakelen om FTP uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

5

Indien vereist selecteert u het selectievakje Beveiligde FTP.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
Opmerking:Wanneer u in Verbeterde beveiliging de FTP inschakelt, dient u het
wachtwoord voor de beheerdersaccount in te voeren.

6

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

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:
Raadpleeg De FTP-instellingen testen op pagina 88 om te controleren of de FTP-instellingen
naar verwachting werken.
- Einde -

Bestandsoverdrachtssnelheid
De bestandsoverdrachtssnelheid kan beperkt worden en een max. overdrachtssnelheid kan worden
ingesteld om de hoeveelheid gebruikte FTP-bandbreedte te beheren.

Procedure 71 De FTP-overdrachtssnelheid configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad FTP.

4

Selecteer het selectievakje Overdrachtssnelheid beperken om de FTPoverdrachtssnelheid te beperken.
OF
Deselecteer het selectievakje Overdrachtssnelheid beperken om de beperkte FTPoverdrachtssnelheid uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
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5

Voer de max. overdrachtssnelheid in het tekstvak Max. overdrachtssnelheid (Kbps) in.
- Einde -

De FTP-instellingen testen
De SMTP-instellingen testen die in Procedure 7- 4 FTP-serverinstellingen configureren zijn
geconfigureerd.

Procedure 72 De FTP-instellingen testen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisinstellingen 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 73 CIFS-serverinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad CIFS.

4

Selecteer het selectievakje Inschakelen om CIFS in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Inschakelen om CIFS uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

5

Voer het netwerkpad in het veld Netwerkpad in.

6

Voer de domeinnaam in het veld Domeinnaam in.

7

Voer de gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in.

8

Voer het wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.
- Einde -
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Momentopname
Momentopname is een stilstaand beeld van het huidige camerabeeld, opgeslagen in JPGbestandsformaat. Momentopname kan worden
gegenereerd zonder dat een SD-kaart nodig is.

Procedure 74 Een momentopname inschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Momentopname.

4

Selecteer het selectievakje Inschakelen om Momentopname in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Inschakelen om Momentopname uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5

Selecteer de stream bij Opnamebron in het keuzemenu.
- 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.
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 75 Een gebeurtenisactie aanmaken
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisacties in het menu Gebeurtenissen 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 tekstvak Uitgang om een alarmuitgang in te schakelen.

5

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

6

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

7

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

8

Selecteer het selectievakje CIFS om een videobestand te verzenden aan de SFTPgegevens die geconfigureerd zijn in de procedure CIFS-serverinstellingen configureren.
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 de optie Audio afspelen uit het keuzemenu.
Opmerking:Audio afspelen is niet van toepassing op de compacte minidome.
- Einde -

Een gebeurtenisactie bewerken
De gegevens van een bestaande gebeurtenisactie wijzigen.

Procedure 76 Een gebeurtenisactie bewerken
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisacties in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer een invoer op de lijst met gebeurtenisacties en u kunt het volgende bewerken:
• Naam
• Uitgang - Inschakelen/Uitschakelen
• Opname - Inschakelen/Uitschakelen
• E-mail - Inschakelen/Uitschakelen
• FTP - Inschakelen/Uitschakelen
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• CIFS - Inschakelen/Uitschakelen
• Audio afspelen - selecteer de vereiste audioclip
- Einde -

Alarm I/O
Opmerking:Dit gedeelte heeft geen betrekking op de Compacte Minidomecamera.
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 audiouitgang op de unit, kan het bestand worden afgespeeld als het alarm getriggerd wordt.
• Verzenden van een AVI-videobestand naar een vooraf geconfigureerde externe FTPserver. 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.
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Procedure 77 Een alarm configureren
Stap Actie
1

Selecteer Alarm I/O in het menu Gebeurtenissen en acties.

2

Voer een alarmnaam in het tekstvak Naam in.

3

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld om het alarm in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Ingeschakeld om het alarm uit te schakelen.

4

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

5

Selecteer de vereiste geconfigureerde foutactie in het keuzemenu Actie.
- Einde -

Procedure 78 Een alarm in/uitschakelen
Stap Actie
1

Selecteer Alarm I/O in het menu Gebeurtenissen en acties.

2

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld om het bijbehorende alarm in te schakelen.
OF
Deselecteer het bijbehorende selectievakje 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 79 Alarmuitgang in/uitschakelen
Stap Actie
1

Selecteer Alarm I/O in het menu Gebeurtenissen en acties.

2

Selecteer het tekstvak Uitgang om de alarmuitgang in te schakelen.
OF
Deselecteer het tekstvak Uitgang om de alarmuitgang uit te schakelen.
- Einde -

Procedure 80 De alarmuitgang wissen
Stap Actie
1

Selecteer Alarm I/O in het menu Gebeurtenissen en acties.

2

Selecteer onder Alarmuitgang 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. Ondersteunde analyses
zijn interessegebied, bewegingsdetectie en wazigheidsdetectie.
Interessegebied (ROI)
Een interessegebied is een bepaald gebied van de cameraweergave dat een hogere prioriteit heeft
dan de niet-interessegebieden. In een beveiligde omgeving kunnen gebieden van potentiële activiteit
bijvoorbeeld een specifieke deur of raam zijn. Ze worden aangegeven door een rechthoekige overlay
op de videostream. De overlay wordt groen gehighlight en een OSD geeft de afmetingen in % voor de
x- en y-as aan. Er kunnen maximaal vijf interessegebieden worden geconfigureerd, die allemaal
kunnen worden in/uitgeschakeld.

Procedure 81 Een interessegebied configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.
Het tabblad ROI wordt weergegeven.

3

Gebruik de tekenhulpmiddelen om de interessegebied-overlay op de videostream te
tekenen.

4

Voer de naam van het interessegebied in het tekstvak Naam in.

5

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld om het interessegebied in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Ingeschakeld om het interessegebied uit te schakelen.

6

Klik op Toevoegen. Het interessegebied is geconfigureerd.
- Einde -

Procedure 82 Een interessegebied verwijderen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.
Het tabblad ROI wordt weergegeven.

3

Selecteer

om het bijbehorende interessegebied te verwijderen.
- Einde -

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.
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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.

Procedure 83 Een waarschuwing voor bewegingsdetectie opstellen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het selectievakje Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie op de
camera in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie op
de camera uit te schakelen.
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4

Selecteer de detectiezone in de keuzelijst Bewegingszone.

5

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

6

Selecteer Bewerken in het veld Regioconfiguratie.

7

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

8

Selecteer de gevoeligheid in het keuzemenu Gevoeligheid:
• Hoogste
• Hoog
• Medium
• Laag
• Laagste

9

Selecteer de foutactie in het keuzemenu Actie.
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.

10

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

Een bewegingsdetectiealarm inschakelen of uitschakelen
Bewegingsdetectie kan indien nodig worden in- en uitgeschakeld.

Procedure 84 Een bewegingsdetectiealarm inschakelen of uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Bewegingsdetectie.
Het deelvenster Configuratie bewegingsdetectie wordt weergegeven.

4

Selecteer het selectievakje Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie op de
camera in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Bewegingsdetectie inschakelen om bewegingsdetectie op
de camera uit te schakelen.

5

Selecteer Toepassen om op te slaan.
- Einde -

Video-informatie
Opmerking:Dit gedeelte is alleen van toepassing op 4K-modellen.
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Camera-alarmen video-informatie
Na het inschakelen van video-informatie op een camera kunt u alarmregels definiëren die een
gebeurtenis in gang zetten.
Elke camera kan een onbeperkt aantal onafhankelijke regels voor video-informatie hebben. Bij elke
regel kunt u de gebieden in de cameraweergave definiëren die u wilt monitoren. U kunt elke
alarmregel een naam geven. Het is het beste om beschrijvende namen te gebruiken zoals
'achterdeur' of 'vergaderruimte', aangezien die namen het eenvoudiger maken om de alarmregel te
identificeren in het alarmlogboek in plaats van een abstracte naam. U kunt het type Video-informatie
of Deep Intelligence kiezen voor de regel.
De gebieden die u wilt monitoren in de cameraweergave zijn geconfigureerd in het tekenvenster
Alarmconfiguratie camera, een live weergave van het camerabeeld. Om de gebieden van het
camerabeeld te bepalen die u wilt monitoren, moet u op het venster tekenen. Gebruik de
tekenhulpmiddelen om op het venster Alarmconfiguratie camera te tekenen.
De status van elk alarm voor Video-informatie is aangegeven in het veld Status. Er zijn drie
alarmstatussen:
• Rood - Alarm is uitgeschakeld. Het alarm kan worden ingeschakeld via de optieknop
Ingeschakeld.
• Geel - Alarm is ingeschakeld, maar de ingestelde opnamemodus van de camera
ondersteunt GEEN alarmen, dus de alarmen worden niet gegenereerd. Ondersteunde
modi zijn Alleen opnemen bij alarm of Altijd opnemen met alarm aan.
• Groen - Alarm is ingeschakeld en een ondersteunde opnamemodus is geselecteerd. Er
worden alarmen gegenereerd.
Afbeelding 50 Tabblad video-informatie

Best practices video-informatie
Om ervoor te zorgen dat u resultaten van de hoogste kwaliteit krijgt bij het gebruik van videoinformatie op de NVR, wordt aanbevolen dat u zich aan het volgende houdt:
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• Een object dat beweging vertoont of een verandering van de achtergrond moet groot
genoeg zijn om gedetecteerd te worden, ofwel het moet ca. 1/25 van de beeldgrootte
zijn.
• De kleur van het object (in grijsschaal) moet ongeveer 10-15% verschillen van de
achtergrond.
• De framesnelheid van de video moet hoog genoeg zijn om het object in één of meerdere
vastgelegde frames te kunnen zien.
• Gebeurtenissen met video-informatie creëren vermeldingen in de Victor
Applicatieserver-database. Het is belangrijk om te zorgen dat de parameters van videoinformatie juist zijn, zodat er geen valse logboekvermeldingen worden gegenereerd.
• Verwijder de regio Tijdstempel uit het interessegebied, 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.
• Kies uw alarmen voor video-informatie selectief. U wilt geen alarmen creëren die veel
meldingen veroorzaken, zodat de belangrijke meldingen lastiger te identificeren zijn.
• Situeer camera's zodanig dat ze het best mogelijke beeld geven van de
interessegebieden, objecten en mensen. Het is het beste om te zorgen dat
camerabeelden objecten van mensen onderscheiden, te zorgen dat objecten en
mensen een groter deel van het camerabeeld innemen, en het hele interessegebied in
beeld van de camera te houden.
• Vraag personeel om interessegebieden te helpen identificeren op basis van hun
observaties, bijvoorbeeld ontbrekende koopwaar of ontbrekende armaturen. Alarmen
met video-informatie kunnen zo worden geconfigureerd om gebieden met potentiële
activiteit te monitoren.
• Gebruik vaak de zoekfunctie en bekijk activiteit die ertoe leidt dat een alarm wordt
geactiveerd. Dit kan een aanwijzing vormen voor verdachte activiteit en andere
gebieden die gemonitord moeten worden.
• Stel uw alarmen regelmatig opnieuw af om ervoor te zorgen dat de alarmen
veranderingen in de omgeving weerspiegelen, bijvoorbeeld objecten die worden
verplaatst of vervangen. Het monitoren van deze wijzigingen en het opnieuw afstellen
van uw alarmen zorgt voor maximale effectiviteit van de alarmen en zoekopdrachten
rond video-informatie.
• Gebruik de nieuwe informatie die video-informatie geeft om te leren en aanpassingen te
maken. Gebruik het om wijzigingen door te voeren die toezicht verbeteren en verlies
verminderen, bijvoorbeeld dode hoeken verwijderen, personeel bewust maken van
verdacht gedrag of de omgeving en alarmen herontwerpen

Een camera-alarm voor video-informatie creëren
Om een camara-alarm voor video-informatie te creëren moet video-informatie op de camera zijn
ingeschakeld.
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Procedure 85 Video-informatie inschakelen/uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Video-informatie.

4

Selecteer het selectievakje Video-informatie inschakelen om video-informatie op de
camera in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Video-informatie inschakelen om video-informatie op de
camera uit te schakelen.

5

Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
- Einde -

Procedure 86 Een melding voor video-informatie creëren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het selectievakje Video-informatie inschakelen om video-informatie op de
camera in te schakelen.

4

Gebruik de tekenhulpmiddelen onder de live videofeed om een interessegebied te creëren

5

Typ een Regelnaam voor uw regeldefinitie in het betreffende veld.

6

Selecteer een foutactie in het keuzemenu Actie.
Deze foutactie wordt geactiveerd wanneer aan de parameters van de analyseregel wordt
voldaan.

7

Selecteer een regel in de vervolgkeuzelijst Type regel:
a

Objectdetectie - Wordt gebruikt voor het detecteren van mensen of objecten die het
interessegebied betreden. Dit alarm is vergelijkbaar met een bewegingsalarm, maar
detecteert uitsluitend mensen of objecten bij hun eerste binnenkomst in het interessegebied. Een aparte gebeurtenis wordt gegenereerd voor elk object dat het gebied betreedt,
zelfs wanneer de objecten tegelijkertijd het gebied betreden, in tegenstelling tot bewegingsdetectie waarbij slechts één gebeurtenis wordt gegenereerd.

b

Achtergelaten/Verwijderd - (alleen video-informatie) Wordt gebruikt om veranderingen
te detecteren in de achtergrond van een scène in een interessegebied, bijvoorbeeld om
te detecteren wanneer een stationair object is geplaatst, verplaatst of verwijderd. Teken
het interessegebied dat het volledige gebied omvat dat u op veranderingen wilt
onderzoeken.

c

Richting - Wordt gebruikt om objecten te detecteren die in een bepaalde richting door
het zichtveld van de camera bewegen, bijvoorbeeld een auto die op een weg tegen het
verkeer in rijdt. Het is het beste om een dun interessegebied te gebruiken om de richting
van een object te detecteren.
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d

Zich ophouden - Wordt gebruikt om objecten te detecteren die zich in een interessegebied ophouden. Een object 'houdt zich op' als het in het interessegebied blijft. De minimale hoeveelheid tijd waarin een object zich ergens moet ophouden voordat het in de
resultaten wordt opgenomen kan worden gedefinieerd en u kunt een gebied tekenen
waarin u objecten wilt detecteren die zich er ophouden. Gebruik een hogere waarde voor
Overlap om te voorkomen dat u objecten detecteert die zich in de wijdere omgeving ophouden.

e

Stilstand: Wordt gebruikt om objecten te detecteren die vertragen of zich ophouden in
een interessegebied. Een object 'staat stil' als het meestal stationair is. De minimumtijd
van stilstand voordat een object in de resultaten wordt opgenomen kan worden gedefineerd. Teken een regio in het gebied waarin u objecten wilt detecteren die stilstaan.
Gebruik een hogere waarde voor Overlap om te voorkomen dat u objecten detecteert die
stilstaan in de wijdere omgeving.

f

Wachtrijanalyse: Wordt gebruikt om de lengte van wachtrijen te bewaken, bijvoorbeeld
in een verkoopomgeving of een tolpoortje op de snelweg. Er kunnen alarmen worden
gegenereerd wanneer een rij langer of korter wordt dan een gespecificeerde drempel.

g

Omtrek: Wordt gebruikt om te detecteren wanneer objecten een beschermd gebied
binnen een bepaalde omtrek betreden of wanneer een object zich te lang binnen de
omtrek bevindt. Teken interessegebieden om de omtrek en het beschermde gebied te
definiëren. Er moeten ook interessegebieden getekend worden om de minimale en maximale grootte van objecten te definiëren die het omtrekalarm af kunnen laten gaan.

h

Menigtevorming: Wordt gebruikt om te detecteren en een alarm te genereren wanneer
een menigte wordt gevormd in een aangegeven interessegebied. Er kan een minimum
afmeting voor een menigte worden bepaald om alleen alarmen te genereren wanneer de
betreffende grootte bereikt wordt. Als een bepaald gebied bijvoorbeeld niet meer dan 2
mensen tegelijk mag bevatten, moet de minimale afmeting voor een menigte op 3
worden ingesteld.

i

Uit beeld verdwijnen - Wordt gebruikt om objecten te detecteren die het zichtveld van
een camera verlaten door een interessegebied, bijvoorbeeld een deuropening of drempel. Het is het beste om het interessegebied om de deuropening of de drempel te
tekenen, zodat er gebieden in zijn opgenomen waarin de deur kan bewegen of objecten
te zien zijn, bijvoorbeeld door glas. Dit sluit objecten uit die in het interessegebied
kunnen worden gezien, maar er niet doorgaan.

j

In beeld komen - Wordt gebruikt om objecten te detecteren die het zichtveld van een
camera betreden door een interessegebied, bijvoorbeeld een deuropening of drempel.
Het is het beste om het interessegebied om de deuropening of de drempel te tekenen,
zodat er gebieden in zijn opgenomen waarin de deur kan bewegen of objecten te zien
zijn, bijvoorbeeld door glas. Dit sluit objecten uit die in het interessegebied kunnen
worden gezien, maar er niet doorgaan.

8

Gebruik de schuifbalk Overlap om het percentage overlap te vergroten of verkleinen.

9

Om een kleurfilter toe te passen op het interessegebied selecteert u een van de zeven
selectievakjes Kleurfilter.

10

Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
De regelnaam en het type dat u hebt gecreëerd verschijnen in de tabel Analyseregels.

Opmerking:Wanneer regeltype wordt geselecteerd verschijnen voor sommige regeltypen extra
configuratie-items. Zie het deel over Video-informatie hierboven voor informatie over de extra
configuratie-opties voor elk regeltype.
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Met de parameter Kleurfilters kunt u uw zoekresultaten beperken tot de gespecificeerde
kleur(en). De parameter kleurfilters is niet beschikbaar voor Achtergelaten/Verwijderd,
Omtrek, Wachtrijanalyse of Menigtevorming. Wanneer u de parameter kleurfilters leeg laat,
staat dit gelijk aan 'ELKE' kleur.
Objectdetectie
a

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat zich in het interessegebied moet bevinden voordat een alarm wordt gegenereerd. Gebruik een hogere instelling
om objecten te detecteren die zich grotendeels in het gebied bevinden en een lagere
waarde om objecten te vinden die net de rand van het gebied raken.

Achtergelaten / Verwijderd
a

Overlap (%) - De hoeveelheid verandering in de achtergrond die in het interessegebied
aanwezig moet zijn voordat een alarm wordt gegenereerd. Gebruik een hogere instelling
om te vermijden dat u wijzigingen in de buurt vindt of wijzigingen die niet helemaal in het
interessegebied zijn.

b

Minimaal overslaan (sec) - Dit is de tijdsduur na een melding waarin geen nieuwe meldingen worden gegenereerd. Bij een instelling van 0 worden alle alarmen gegenereerd.

c

Snel genereren - Schakel Snel genereren in om de vereiste tijd te verlagen die nodig is
om te beoordelen of een object achtergelaten of verwijderd is. Hierdoor worden meldingen sneller doorgegeven, maar het aantal valse alarmen stijgt ook.

d

Uitwissen hoeveelheid gewijzigd (%) - Het percentage van het interessegebied dat
moet wijzigen voordat een alarm wordt gegenereerd. Pas dit aan om te zoeken naar
grote of kleine wijzigingen in het gebied.

e

Uitwissen binnen (sec) - Tijdsduur waarbinnen de wijziging moet plaatsvinden om het
alarm te genereren. Een instelling van 0 seconden staat voor een onmiddellijke verandering.

Richting
a

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat zich in het interessegebied moet bevinden terwijl het zich in de gespecificeerde richting beweegt voordat een
alarm wordt gegenereerd.

b

Richting - DIt is de algemene richting waarin het object zich moet bewegen om een
alarm te genereren. U kunt kiezen uit Noord, Zuid, Oost of West.

c

Doorlooptijd - Dit is de maximale hoeveelheid tijd die een object kan gebruiken om het
grootste deel van het gebied te doorlopen, voordat een alarm wordt gegenereerd. Hiermee worden objecten uitgesloten die te langzaam bewegen.

Treuzelen
a

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat zich in het interessegebied moet ophouden voordat een alarm wordt gegenereerd. Gebruik een hogere waarde
voor om te voorkomen dat u objecten detecteert die zich in de wijdere omgeving ophouden.

b

Ophoudtijd - De minimum tijdsduur waarvoor een object zich dient op te houden voordat
een alarm wordt gegenereerd.

Lang stilstaan
a

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat in het interessegebied
lang moet stilstaan voordat een alarm wordt gegenereerd.

b

Stilstandtijd - Dit is de minimale hoeveelheid tijd waarin een object in het interessegebied moet stilstaan voordat een alarm wordt gegenereerd.
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Wachtrijanalyse
a

Selecteer gebied - Extra hulpmiddelen worden weergegeven bij gebruik van wachtrijanalyse om interessezones te markeren; kort, medium en lang. Gebruik deze om de
interessezones te definiëren die bezet moeten zijn om een korte, medium en lange rij te
vormen. Alle 3 de zones moeten worden gedefinieerd, ongeacht de rijlengte. Elke
selectie wordt gemarkeerd met een andere kleur (Kort = groen, Medium = geel en Lang
= paars).

b

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat zich in het interessegebied moet ophouden voordat het als persoon in de rij wordt gedefinieerd.

c

Rijlengte - De vereiste minimum lengte voordat een alarm wordt gegenereerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

• Leeg; hierbij wordt een alarm gegenereerd wanneer geen objecten in de
aangegeven interesesgebieden aanwezig zijn.
• Niet leeg; hierbij wordt een alarm gegenereerd wanneer object(en) in
de aangegeven interesesgebieden aanwezig is/zijn.
• Kort; hierbij wordt een alarm gegenereerd wanneer objecten aanwezig
zijn in het aangegeven korte interessegebied en als deze aan de overlapvereisten voldoen.
• Medium; hierbij wordt een alarm gegenereerd wanneer objecten aanwezig zijn in de aangegeven korte en medium interessegebieden en als
deze aan de overlapvereisten voldoen.
• Lang; hierbij wordt een alarm gegenereerd wanneer objecten aanwezig
zijn in de aangegeven korte, medium en lange interessegebieden en als
deze aan de overlapvereisten voldoen.
Omtrek
a

Selecteer gebied - Extra hulpmiddelen worden weergegeven bij het gebruik van omtrek
om interessezones aan te geven. Gebruik deze hulpmiddelen om de interessezones te
definiëren voor het beschermde gebied, het omtrekgebied, de minimale objectgrootte en
de maximale objectgrootte. Elke selectie wordt aangegeven met een verschillende kleur
(omtrekgebied = groen, beschermd gebied = geel, minimale objectgrootte = paars en
maximale objectgrootte = rood).

b

Ophoudtijd - De minimum tijdsduur waarvoor een object zich dient op te houden voordat
een alarm wordt gegenereerd.

Massavorming
a

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat zich in het interessegebied moet bevinden om de grootte van de menigte te bepalen.

b

Minimale afmeting menigte - Het minimale aantal mensen dat aanwezig moet zijn om
een alarm te genereren. Dit kan tussen 2-50 mensen zijn.

Uit beeld verdwijnen
a

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat zich in het interessegebied moet bevinden wanneer het object uit de scène verdwijnt voordat een alarm wordt
gegenereerd. Het object moet in de scène verschijnen terwijl het zich in dezelfde mate
buiten het interessegebied bevindt. Selecteer voor de beste resultaten een hogere
instelling voor overlap.

In beeld komen
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a

Overlap (%) - De hoeveelheid van een gedetecteerd object dat zich in het interessegebied moet bevinden wanneer het voor het eerst in de cameraweergave verschijnt. Het
object moet het interessegebied in dezelfde mate verlaten voordat een alarm wordt
gegenereerd. Selecteer voor de beste resultaten een hogere instelling voor overlap.
- Einde -

Procedure 87 Een analyseregel inschakelen/uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Video-informatie.

4

Selecteer in de tabel Analyseregels het vakje van de gewenste analyseregel om deze in te
schakelen
OF
Deselecteer het vakje van de gewenste analyseregel om deze uit te schakelen.
- Einde -

Procedure 88 Een analyseregel bewerken
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Video-informatie.

4

Selecteer in de tabel Analyseregels het pictogram bewerken
analyseregel die u wilt bewerken.

5

Bewerk de instellingen in de Regeldefinitie tot u tevreden bent met uw wijzigingen.

6

Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

tegenover de

- Einde -

Procedure 89 Een analyseregel verwijderen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Video-informatie.

4

Selecteer in de tabel Analyseregels het pictogram
verwijderen.

5

Selecteer OK wanneer u wordt gevraagd uw actie te bevestigen.
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6

Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
- Einde -

Gezichtsdetectie
Opmerking:Dit gedeelte is alleen van toepassing op 4K-modellen.
Gezichtsherkenning werkt door het detecteren van menselijke gezichten en het negeren van andere
objecten, zoals bomen of gebouwen. Deze functie kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld en de
vereiste gezichtsoriëntatie kan worden geselecteerd.

Procedure 90 Gezichtsherkenning inschakelen/uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Analytics in het menu Gebeurtenissen en acties.
Selecteer het tabblad Video-informatie.

3

Om gezichtsherkenning op de camera in te schakelen:
a

Selecteer het selectievakje Gezichtsherkenning inschakelen.

b

Selecteer het selectievakje Gezichten uitlichten voor het inschakelen
OF
deselecteer het selectievakje voor het uitschakelen van Gezichten uitlichten.

c

Selecteer het selectievakje Gezichten verbeteren voor het inschakelen
OF
deselecteer het selectievakje voor het uitschakelen van Gezichten verbeteren.

d

Selecteer de Gezichtsoriëntatie uit het keuzemenu.

• Boven
• Links
• Rechts
OF
Deselecteer het selectievakje Gezichtsherkenning inschakelen om gezichtsherkenning
op de camera uit te schakelen.
4

Selecteer in het keuzemenu Actie de vooraf ingestelde actie die moet worden ondernomen
wanneer een gezicht wordt gedetecteerd.
- Einde -

Sabotagedetectie
Er kan een Sabotagedetectie-gebeurtenis worden aangemaakt bij blokkering van het scherm of
wijziging van de camerapositie.

Detectie van wazige beelden
De camera genereert een alarm en verricht de actie die u hebt gespecificeerd in de configuratie,
wanneer de functie Wazigheidsdetectie is ingeschakeld en de camera incidenten detecteert
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waardoor het videobeeld wazig wordt, zoals: de camera een andere kant op richten, blokkeren of
ontfocussen.
Wanneer wazigheidsdetectie is ingeschakeld, is er een peilingsperiode van ca. 1 minuut.
Er wordt een wazigheidsdetectiestoring bij start gegeven wanneer er wazigheid wordt gedetecteerd
bij 60 opeenvolgende peilingsperioden van 1 seconde (tot 1 minuut).

Periodieke gebeurtenissen
De camera kan een geplande gebeurtenis genereren met een bijbehorende gebeurtenisactie. De
gebeurtenis kan worden ingeschakeld met een interval van 5 tot 60 minuten. U kunt de gebeurtenis
een naam geven, inschakelen of uitschakelen, de tijd instellen en de gebeurtenisactie ermee
associëren.

Procedure 91 Een periodieke gebeurtenis configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Periodieke gebeurtenissen in het menu Gebeurtenissen acties.
Het tabblad Periodieke gebeurtenissen wordt weergegeven.

3

Voer de naam van de periodieke gebeurtenis in het tekstvak Naam in.

4

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld om de periodieke gebeurtenis in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Ingeschakeld om de periodieke gebeurtenis uit te schakelen.

5

Selecteer het keuzemenu Periodieke tijd (min) om een waarde voor de periodieke tijd in te
stellen.

6

Selecteer het keuzemenu Actie om een foutactie te selecteren.
- 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.
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Procedure 92 Gebeurtenissenlogboek weergeven
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenissenlogboeken in het menu Gebeurtenissen en acties. Het tabblad
Gebeurtenissenlogboek wordt weergegeven. Getriggerde waarschuwingen voor
bewegingsdetectie worden weergegeven.
- Einde -

Procedure 93 Verwijderen huidige gebeurtenissen
1

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

2

Selecteer Gebeurtenissenlogboeken in het menu Gebeurtenissen en acties. Het tabblad
Gebeurtenissenlogboek wordt weergegeven.

3

Selecteer het bijbehorende selectievakje Verwijderen om de waarschuwing voor
bewegingsdetectie die verwijderd moet worden, te markeren.
OF
Deselecteer het bijbehorende selectievakje Verwijderen om de waarschuwing voor
bewegingsdetectie te behouden.
Opmerking:Selecteer het selectievakje Alles selecteren om alle waarschuwingen
voor bewegingsdetectie in de lijst te markeren voor verwijdering.

4

Selecteer Verwijderen om de geselecteerde waarschuwingen voor bewegingsdetectie te
verwijderen.
U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

5

Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.
OF
Selecteer Annuleren.
- Einde -

Storingenlogboek
Alle systeem- of omgevingsstoringen die door de camera worden ondervonden, worden als volgt in
het Storingenlogboek weergegeven:
• # - geeft informatie over de foutindex.
• Fout - een beschrijving van de fout.
• Datum opgesteld - de tijd en datum waarop de fout zich voordeed.
• Component - interne softwarecomponent die de fout weergaf.
• Ernst - geeft aan hoe ernstig de fout is. De volgende worden ondersteund, in stijgende
volgorde van ernst: Wissen, Waarschuwing, Kritiek en Fout.
• Detail - extra informatie ter aanvulling op de foutbeschrijving.
• Verwijderen - verwijder de fout uit de tabel met fouten.
Systeemfouten
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De volgende systeemfouten kunnen zich voordoen:
• DiskUsage (waarschuwing) - deze waarschuwing wordt weergegeven wanneer het
schijfgebruik boven de drempelwaarde 'threshold2' in SYSM.conf uitkomt. Wanneer een
alarm is gegenereerd en het schijfgebruik daalt tot 1% onder de drempelwaarde, wordt de
fout automatisch gewist. De standaarddrempelwaarde is 80%.
Omgevingsmonitorcomponent (ENVM)
De volgende omgevingsfouten kunnen aangegeven worden door de ENVM (Omgevingsmonitor)
component:
• TemperatureTooHigh (Waarschuwing) - deze fout wordt weergegeven indien de interne
temperatuur van de behuizing gelijk is aan of hoger is dan de waarde MAX_
TEMPERATURE in ENVM.conf. Wanneer een alarm wordt gegenereerd en de temperatuur
daalt tot 1 graad onder de waarde van MAX_TEMPERATURE, wordt de fout automatisch
gewist. Dit is om voorbijgaande temperatuursveranderingen rondom de drempel te
voorkomen.
• TemperatureTooLow (Waarschuwing) - deze fout wordt weergegeven indien de interne
temperatuur van de behuizing gelijk is aan of lager is dan de waarde MIN_TEMPERATURE
in ENVM.conf. Wanneer een alarm wordt gegenereerd en de temperatuur daalt tot 1 graad
boven de waarde van MIN_TEMPERATURE, wordt de fout automatisch gewist. Dit is om
voorbijgaande temperatuursveranderingen rondom de drempel te voorkomen.

Procedure 94 Huidige storingen weergeven
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenissenlogboeken in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Storingenlogboek.
- Einde -

Procedure 95 Verwijderen van huidige storingen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenissenlogboeken in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad Storingenlogboek.

4

Selecteer het bijbehorende selectievakje Verwijderen om de fout te markeren voor
verwijdering.
OF
Deselecteer het bijbehorende selectievakje Verwijderen om de fout te behouden.
Opmerking:Selecteer het selectievakje Alles selecteren om alle fouten in de lijst
te markeren voor verwijdering.

5

Selecteer Verwijderen om de geselecteerde fouten te verwijderen.
U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.
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6

Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.
OF
Selecteer Annuleren.
- Einde -
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Toepassingen
Als u het menu Toepassingen selecteert, verschijnt de pagina Licentie, zoals is weergegeven in op
pagina 108 .
Opmerking:Dit gedeelte is alleen van toepassing op 4K-modellen.
Afbeelding 51 Menu Toepassingen

Licentie
Licentiebestanden voor toepassingen worden geüpload via de licentiewebpagina. Beschikbare
licenties worden weergegeven met hun toepassings-ID en de afloopdatum van de licentie.

Procedure 96 Een licentie uploaden
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het menu Toepassingen.
Het tabblad Licentie wordt weergegeven.

3

Selecteer Browsen.
Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

108

4

Navigeer naar de locatie waar de licentie is opgeslagen.

5

Selecteer het licentiebestand en klik vervolgens op de knop Openen.

6

Selecteer Uploaden.
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Het uploadproces begint.
- Einde Beschikbare licenties
Een lijst met momenteel geïnstalleerde en draaiende licenties wordt weergegeven. Elke toepassing
kan worden gestart, gestopt en verwijderd.

Procedure 97 Een licentie starten, stoppen of verwijderen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer het menu Toepassingen.
Het tabblad Licentie wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje bij de desbetreffende Licentie om de licentie te starten, stoppen
of verwijderen.

4

Selecteer een van de volgende opties:
a

Starten om de uitvoering van de licentie te starten.

b

Stoppen om de uitvoering van de licentie te stoppen.

c

Verwijderen om de licentie te verwijderen.
- Einde -

Procedure 98 Een licentiebestand XML aanvragen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Licentie uit het menu Toepassingen.

3

Selecteer het tabblad Licentieverzoek.

4

Selecteer Downloaden.
Het volgende bestand wordt automatisch gedownload: LicReq-camera_serial_number.xml.
- Einde -
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Beveiliging
Wanneer u het menu Beveiliging selecteert, wordt de pagina Beveiligingsstatus weergegeven,
zoals te zien in Afbeelding 52 op pagina 110.
Afbeelding 52 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
• SCR aanmaken

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 39 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 99 Verbeterde beveiliging inschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Beveiligingsstatus in het menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Beveiligingsoverzicht.

4

Selecteer het selectievakje Verbeterde beveiliging inschakelen 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 Verbeterde beveiliging inschakelen 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 100 Verbeterde beveiligingsmodus uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Beveiligingsstatus in het menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Beveiligingsoverzicht.
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, SNMP V3, uPNP en SFTP.
Beveiligingsoverzicht

Procedure 101 Communicatieprotocollen in- en uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Beveiligingsstatus in het menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Beveiligingsoverzicht.

4

Selecteer of deselecteer het vakje Protocollen 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.
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Procedure 102 Beveiligingslogboek weergeven
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Beveiligingsstatus in het menu Beveiliging.

3

Klik op het tabblad Beveiligingslogboek.

4

Selecteer Vernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.
- Einde -

Procedure 103 Het Beveiligingslogboek filteren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Beveiligingsstatus in het menu Beveiliging.

3

Klik op het tabblad Beveiligingslogboek.

4

Vul het aantal regels dat u van het logboekbestand wilt weergeven, in het tekstvakje Regels
(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

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

7

Selecteer Wissen 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 153 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 104 Gebruikersaccounts bekijken
Stap Actie
1

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

Selecteer Gebruikers in het menu Beveiliging.
De huidige gebruikersaccounts die zijn toegewezen aan de camera, worden weergegeven.
- Einde -

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

Procedure 105 Een gebruiker toevoegen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebruikers in het menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Gebruiker 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 een Rol:
• 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 tekengroepen:
• 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 -
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Het wachtwoord van een gebruikersaccount wijzigen
Wijzig het wachtwoord van een bestaande gebruikersaccount.

Procedure 106 Het gebruikerswachtwoord wijzigen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebruikers in het menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Wachtwoord wijzigen.

4

Selecteer de gebruikersaccount in het keuzemenu Naam.

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 107 Een gebruikersaccount verwijderen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebruikers in het menu Beveiliging.
Het tabblad Gebruikers wordt weergegeven.

3

Selecteer

om de bijbehorende gebruikersaccount te verwijderen.

U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.
4

Selecteer OK om te verwijderen.
OF

5

Selecteer Annuleren.
- Einde -
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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.

Procedure 108 HTTP-methode aangeven
Stap Actie
1

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

2

Selecteer HTTP/HTTPS uit het menu Beveiliging.

3

Selecteer de HTTP-methode met behulp van de keuzerondjes
• HTTP
• HTTPS
• Beide
- Einde -

Procedure 109 Een HTTPS-certificaat toevoegen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer HTTP/HTTPS uit het menu Beveiliging.

3

Klik op de knop Uploaden en navigeer naar de locatie van het certificaat.

4

Selecteer het bestand en selecteer Openen.
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 110 Een HTTPS-certificaat verwijderen
Stap Actie
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1

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

2

Selecteer HTTP/HTTPS uit het menu Beveiliging.

3

Selecteer Verwijderen.
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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.
- 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 111 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 menu Beveiliging.
Het tabblad EAP-instellingen wordt weergegeven.

3

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

4

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

5

Selecteer EAPOL-versie uit het keuzemenu.

6

Selecteer de EAP-methode met behulp van de keuzerondjes.

7

Voer de EAP-identificatienaam in het tekstvakje EAP-identificatie in.

8

Selecteer Uploaden om naar de locatie CA-certificaat te gaan. Het dialoogvenster Bestand
kiezen wordt weergegeven.

9

Navigeer naar de locatie waar het certificaat is opgeslagen. Selecteer het bestand en
selecteer Openen.

10

Selecteer Uploaden. Het uploadproces start.

11

Indien PEAP wordt geselecteerd:
a

Voer het vereiste PEAP-wachtwoord in.

OF
Indien TLS is geselecteerd a

Selecteer Uploaden om naar de locatie Clientcertificaat te gaan.
Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

b

Navigeer naar de locatie waar het certificaat is opgeslagen.

c

Selecteer het bestand en selecteer Openen.

d

Selecteer Uploaden. Het uploadproces start.

e

Voer het vereiste Private Key-wachtwoord in.
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- Einde -

Firewall
Configureren van de Basisfiltering en Adresfiltering voor de firewall.

Basisfiltering
In- of uitschakelen van de basisfiltering voor de camera, waaronder:
• ICMP (Internet Bedienen Bericht Protocol)-blokkering
• RP (Reverse Pad)-filtering
• SYN-cookieverificatie.

Procedure 112 Inschakelen/Uitschakelen basisfiltering
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Firewall in het menu Beveiliging.
Het tabblad Basisfiltering wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje ICMP-blokkering om ICMP-blokkering in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje ICMP-blokkering om ICMP-blokkering uit te schakelen. De
standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4

Selecteer het selectievakje RP-filtering om de RP-filtering in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje RP-filtering om het uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

5

Selecteer het selectievakje SYN-cookieverificatie om SYN-cookieverificatie in te
schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje SYN-cookieverificatie om SYN-cookieverificatie uit te
schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
- Einde -

Adresfiltering
Configureer de IP- of MAC-adressen die geen toegang mogen krijgen tot de camera.
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Procedure 113 Inschakelen/Uitschakelen en configureren van
adresfiltering
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Firewall in het menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Adresfiltering.

4

Selecteer Uit om adresfiltering volledig uit te schakelen.
OF
Selecteer Toestaan om adresfiltering voor bepaalde adressen toe te staan
OF
Selecteer Weigeren 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 MACadres 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
6

Selecteer Toevoegen.

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

Bewerken van een adresfiltering
Een bestaande adresfiltering bewerken.

Procedure 114 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 menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Adresfiltering.

4

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

5

Selecteer Toevoegen om de wijzigingen op te slaan.
- Einde -

Verwijderen van adresfiltering
Verwijder een bestaande adresfiltering.
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Procedure 115 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 menu Beveiliging.

3

Selecteer het tabblad Adresfiltering.

4

Selecteer

om de bijbehorende adresfiltering te verwijderen.
- Einde -

Toegang op afstand
SSH inschakelen
Maakt Secure Shell-toegang tot de camera mogelijk, als toegang op afstand wordt toegestaan door
het cameranetwerk. Dit schakelt ook Technische ondersteuning op Niveau 3 van Tyco Security
Products in om mogelijke problemen met de camera te diagnosticeren.
Opmerking:Het wordt aanbevolen om SSH inschakelen uitgeschakeld te laten. Deze functie dient
alleen ingeschakeld te worden op verzoek van Technische ondersteuning op Niveau 3 van Tyco
Security Products.

Procedure 116 SSH configureren
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 menu Beveiliging.
Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje SSH inschakelen om SSH in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje SSH inschakelen om SSH uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.
- Einde -

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.
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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 ONVIFontdekkingsmodus altijd ingeschakeld te hebben.
ONVIF-ontdekkingsmodus
ONVIF-ontdekking op de camera inschakelen of uitschakelen.

Procedure 117 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 menu Beveiliging.
Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje ONVIF-ontdekkingsmodus om ONVIF-ontdekkingsmodus in
te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje 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 118 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 menu Beveiliging.
Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje ONVIF-gebruikersverificatie om ONVIF-gebruikersverificatie
in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje ONVIF-gebruikersverificatie om ONVIFgebruikersverificatie uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
- Einde -
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Video over HTTP
Schakel video of metagegevens via HTTP naar de camera streamen in of uit.

Procedure 119 Video over HTTP inschakelen of 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 menu Beveiliging.
Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje Video over HTTP om Video over HTTP in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Video over HTTP om Video over HTTP uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
- Einde -

Video over HTTPS
Schakel video of metagegevens via HTTPS naar de camera streamen in of uit.

Procedure 120 Video over HTTPS inschakelen of 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 menu Beveiliging.
Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje Video over HTTPS om Video over HTTPS in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje Video over HTTPS om Video over HTTPS uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
- Einde -

UPnP Discovery
UPnP-ontdekking op de camera inschakelen of uitschakelen.

Procedure 121 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 menu Beveiliging.
Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.
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3

Selecteer het selectievakje UPnP-ontdekkingsmodus om UPnP-ontdekking in te
schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje UPnP-ontdekkingsmodus om UPnP-ontdekking uit te
schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
- Einde -

ExacqVision Server Audio
Audiopoorten gebruikt voor ExacqVision bidirectionele audio-integratie inschakelen of uitschakelen.

Procedure 122 EXACQ Audio in-/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 menu Beveiliging.
Het tabblad Toegang op afstand wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje EXACQ Audio om EXACQ Audio in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje EXACQ Audio om EXACQ Audio uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
- Einde -

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

Procedure 123 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

Selecteer Sessietime-out in het menu Beveiliging. Het tabblad Sessietime-out wordt
weergegeven.

3

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

CSR genereren
Bij het openen van een webGUI van een camera via HTTPS toont de browser een waarschuwing
voor onveilige / niet veilige browser. Deze waarschuwing wordt veroorzaakt doordat de camera een
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'zelfondertekend certificaat' heeft, dat communicatie-encryptie biedt maar niet voor authenticatie kan
worden gebruikt. Introductie van de functie Certificate Signing Request (CSR), waarmee de
gebruiker een certificaatondertekeningsverzoek kan genereren dat door een certificeringsinstantie
kan worden gebruikt om een SSL-certificaat aan te maken dat specifiek is voor de individuele
camera.
Opmerking:SSL-certificaten kunnen voor slechts één apparaat worden gebruikt.

Procedure 124 Een .csr-bestand genereren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer CSR genereren in het menu Beveiliging.

3

Voer informatie in het aanvraagformulier in en selecteer Toepassen, artikel 1 & 2 in de
onderstaande afbeelding.
Afbeelding 53 Tabblad .CSR-bestand

4

Kopieer de hierboven in groen weergegeven tekst en plak deze in een tekstbestand met de
bestandsextensie .csr.
- Einde -
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Netwerkmenu
Wanneer u het menu Netwerk selecteert, wordt de pagina TCP/IP weergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 54 op pagina 125.
Afbeelding 54 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
• SIP
• Wifi

TCP/IP
De IPv4- en IPv6-instellingen van de camera configureren.
IPv4
De IPv4-instellingen van de camera configureren.
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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 125 voor meer
informatie.

Procedure 125 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 menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje DHCP inschakelen om DHCP in te schakelen en de
handmatige invoer van instellingen uit te schakelen.
OF
Deselecteer DHCP inschakelen om DHCP uit te schakelen en handmatige instellingen
mogelijk te maken.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4

5

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 DNSserver in.

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

IPv6
Schakel IPv6 voor de camera in.

Procedure 126 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 menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
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Als IPv6 is ingeschakeld, worden de lokale koppeling en het DHCP-adres weergegeven
naast 'Huidige IPv6-adressen' indien beschikbaar.
- Einde -

Multicast
Multicast-streaming is een één-op-veelrelatie tussen een camera en de clients die de stream
ontvangen. Met een multicast-stream streamt de server naar een multicast-IP-adres op het netwerk,
en ontvangen clients de stream door zich in te schrijven bij het IP-adres.

Procedure 127 Multicast-streaming configureren
Stap Actie
1

Selecteer Netwerk op de webgebruikersinterface om de Netwerkmenuopties weer te geven
en klik op het tabblad Multicast.

2

Selecteer het Stream-nummer dat u wilt configureren uit het keuzemenu.

3

In het veld Video-adres voert u een geldig IP-adres in voor de Multicast-uitzending. Het
geldige bereik voor het IP-adres is:
224.xxx.xxx.xxx
232.xxx.xxx.xxx
234.xxx.xxx.xxx
239.xxx.xxx.xxx

Adressen van Multicast-streams moeten uniek zijn voor de stream en de camera’s.
4

In het veld Poort voert u een poort in voor de Multicast-uitzending. De poort van de
Multicast-stream moet uniek zijn voor de stream-camera’s. Het goedgekeurde poortbereik
is: 0-65535.

5

Voer een waarde in het veld Tijd tot live in.

Voorbeeld van een correcte Multicast-configuratie:
Stream.1.Multicast.IPAddress=224.16.18.2
Stream.1.Multicast.Port=1032
Stream.2.Multicast.IPAddress=224.16.18.2
Stream.2.Multicast.Port=1030
Stream.3.Multicast.IPAddress=0.0.0.0
Stream.3.Multicast.Port=0

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 FTPvideowaarschuwingen in te schakelen wanneer gebruik wordt gemaakt van analytics.
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Opmerking:De FTP-instellingen kunnen ook worden geconfigureerd via het menu Netwerk.

Procedure 128 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 menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje Inschakelen om FTP in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje 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 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.

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>'
- Einde -

Bestandsoverdrachtssnelheid
De bestandsoverdrachtssnelheid kan beperkt worden en een max. overdrachtssnelheid kan worden
ingesteld om de hoeveelheid gebruikte FTP-bandbreedte te beheren.

Procedure 129 De FTP-overdrachtssnelheid configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gebeurtenisinstellingen in het menu Gebeurtenissen en acties.

3

Selecteer het tabblad FTP.

4

Selecteer het selectievakje Overdrachtssnelheid beperken om de FTPoverdrachtssnelheid te beperken.
OF
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Deselecteer het selectievakje Overdrachtssnelheid beperken om de beperkte FTPoverdrachtssnelheid uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.
5

Voer de max. overdrachtssnelheid in het tekstvak Max. overdrachtssnelheid (Kbps) in.
De standaardinstelling is 50.
- Einde -

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

Procedure 130 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 menu Netwerk.

3

Selecteer het tabblad FTP.

4

Selecteer Testen. Er wordt een voorbeeldtekstbestand naar de opgegeven FTPbestemming 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 131 SMTP-instellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer SMTP in het menu Netwerk.
Het tabblad SMTP wordt weergegeven.

3

Selecteer het selectievakje SMTP 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.
De standaardinstelling is '25'.
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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
tekstvakje E-mail verzenden naar in.

8

Selecteer het selectievakje Verificatie gebruiken om in te loggen bij de server om het
invoeren van verificatiegegevens mogelijk te maken.
OF
Deselecteer het selectievakje Verificatie gebruiken om in te loggen bij de server om de
identificatie uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

9

10

Indien het selectievakje 'Verificatie gebruiken om in te loggen bij de server' is geselecteerd:
a

Voer de gebruikersnaam voor de SMTP-account in het tekstvak Gebruikersnaam in.

b

Voer het wachtwoord voor de SMTP-account in het tekstvak Wachtwoord in.

Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.
- 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 132 SNMP-instellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer SNMP in het menu Netwerk.

3

Voer een locatiereferentie in het tekstvak Locatie in.

4

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

5

Bij gebruik van V2:
a

Selecteer het selectievakje V2 inschakelen.

b

Voer de geautoriseerde ID voor het lezen van SNMP-gegevens in het tekstvakje Community lezen in.

c

Voer de Trap community in.

d

Voer het Trap-adres in.

e

Selecteer Toepassen.

OF
Bij gebruik van V3:
a

Selecteer het selectievakje V3 inschakelen.

b

Voer de Lezen-gebruiker in.
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c

Selecteer het Beveiligingsniveau uit het keuzemenu:
- noauth: Geen authenticatie / geen codering.
- auth: Verificatie/geen codering. Er is een gebruikerswachtwoord vereist. Dit wordt
symmetrisch gecodeerd met MD5 of SHA.
- priv: Verificatie/codering. Een gebruikerswachtwoord is vereist en wordt symmetrisch
gecodeerd met MD5 of SHA. Een gegevenscoderingswachtwoord is vereist en wordt
symmetrisch gecodeerd met DES of AES.

d

Selecteer het Authenticatietype met behulp van de keuzerondjes.

e

Voer het verificatiewachtwoord in

f

Selecteer het Coderingstype met behulp van de keuzerondjes.

g

Voer het Coderingswachtwoord in

h

Selecteer Toepassen.
- 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 133 CIFS-serverinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer CIFS in het menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje Inschakelen om CIFS in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje 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 veld Netwerkpad in.
Opmerking:Wanneer u het netwerkpad invoert, dient de volgende indeling te
worden gebruikt '//<IP-adres>/<mapnaam>'

5

Voer de domeinnaam in het veld Domeinnaam in.

6

Voer de gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in.

7

Voer het wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.
- Einde -
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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 DNSservice 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 DHCPserver 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 134 Dynamisch DNS configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Dynamisch DNS in het menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje Service inschakelen om Dynamisch DNS in te schakelen.
OF
Deselecteer het selectievakje 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
• easydns.com
• no-ip.com
• zerigo.com
• dynsip.org
• tzo.com

5

c

Voer een Gebruikersnaam in het tekstvak in.

d

Voer het Wachtwoord in het tekstvak in.

e

Vul Servicegegevens in het tekstvak in.

Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.
- Einde -
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SIP
Met de functie Session Initiation Protocol (SIP) kan de camera worden geconfigureerd als SIPgebruikersagent die geregistreerd kan worden bij een SIP-server en audiogesprekken kan ontvangen
van een ander SIP-apparaat, bijvoorbeeld een SIP IP-telefoon of softphone. De camera kan als SIPtelefoon fungeren als deze is voorzien van een externe microfoon en speaker. De camera kan ook
worden geconfigureerd om de audio van een SIP-telefoongesprek te monitoren en deze beschikbaar
te maken als RTSP/RTP-stream.
Opmerking:Alleen de ingaande SIP-audio wordt in de RTSP-stream opgenomen.

Procedure 135 SIP inschakelen/uitschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer SIP in het menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld om SIP in te schakelen
OF
Deselecteer het selectievakje Ingeschakeld om SIP uit te schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4

Klik op Toepassen om uw instellingen op te slaan.
Opmerking:Na het inschakelen van SIP wordt de camera automatisch gereboot.
- Einde -

Procedure 136 De SIP-serverinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer SIP in het menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld om SIP in te schakelen.

4

Voer het IP-adres van de SIP-server in het tekstvak Domein in.

5

Voer de gebruikersnaam van het SIP-account in het tekstvak Gebruikersnaam in.

6

Voer het wachtwoord van het SIP-account in het tekstvak Wachtwoord in.

7

Selecteer in het keuzemenu Audiobron de audiobron voor gesprekken:
• Mic - op dit moment worden alleen externe microfoons ondersteund.

8

Selecteer in het keuzemenu Audio-uitgang een audio-uitgang:
• Speaker - de audio van het SIP-gesprek wordt doorgestuurd naar de
externe speaker.
• Netwerkstream - de audio van het SIP-gesprek kan worden
gestreamd met een RTSP-audiostream.

9
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Opmerking:Na het inschakelen van SIP wordt de camera automatisch gereboot.
- Einde -

Procedure 137 Begin een SIP-gesprek
Stap Actie
1

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

2

Selecteer SIP in het menu Netwerk.

3

Voer het SIP-toestelnummer in het tekstvak Toestel in.

4

Klik op Bellen om het gesprek te activeren.

5

Klik op Ophangen om het gesprek te beëindigen.
Opmerking:Het statuslogboek, dat zich bevindt onder de knoppen Bellen en
Ophangen, rapporteert de status van SIP-verbindingen en actieve gesprekken.
- Einde -

WiFi
De WiFi-optie maakt draadloze configuratie van de camera mogelijk op het punt van installatie, in
combinatie met de Illustra Tools-app (Illustra WiFi-dongle vereist).
Opmerking:De Illustra Tools App is beschikbaar in de Android en IOS App-stores.

Procedure 138 Draadloze configuratie van de camera inschakelen
Stap Actie
1

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

2

Selecteer WiFi in het menu Netwerk.

3

Selecteer het selectievakje USB inschakelen om WiFi-configuratie in te schakelen.
Opmerking:De Illustra Tools-app kan nu verbinding maken met de camera via het
IP-adres 10.181.182.1 of door het scannen van de QR-code op het scherm of op de
verpakking van het product.
Opmerking:USB wordt gedurende 1 uur ingeschakeld nadat de camera wordt
ingeschakeld nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Na 1 uur wordt de WiFi
uitgeschakeld en moeten de fabrieksinstellingen worden hersteld om dit weer in te
schakelen. De Illustra WiFi-dongle moet in de camera worden geplaatst voor WiFitoegang.
- Einde -
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Systeem
Wanneer u het Systeemmenu opent, wordt de pagina Onderhoud weergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 55 op pagina 135.
Afbeelding 55 Systeemmenu

Het Systeemmenu biedt toegang tot de volgende instellingen en functies van de camera:
• Onderhoud
• Datum/Tijd
• Audio
• Gezondheidsmonitor
• Logboeken
• Over

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.

Herstellen
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 139 De camera resetten
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Selecteer het selectievakje IP-adres behouden om de huidige netwerkinstellingen tijdens
het resetten van de camera te behouden.
OF
Deselecteer het selectievakje IP-adres behouden om de camera te resetten naar de
standaardnetwerkinstellingen.
De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

4

Selecteer Opnieuw opstarten
U moet bevestigen dat de camera gereset wordt.
• Selecteer OK 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
Selecteer Annuleren.

5

De pagina Inloggen wordt weergegeven.
- Einde -

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

Procedure 140 De camera opnieuw opstarten
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

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

4

Selecteer OK 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.
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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
Selecteer Annuleren.
5

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 141 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

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Selecteer Browsen.
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 knop Openen.

6

Selecteer Uploaden.
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 -

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.
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Procedure 142 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

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Selecteer het tabblad Back-up/Herstellen.

4

Selecteer Back-up. U wordt gevraagd om het back-upbestand op te slaan.

5

Selecteer Opslaan.
- Einde -

Procedure 143 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

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Selecteer het tabblad Back-up/Herstellen.

4

Selecteer Browsen.
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 knop Openen.

7

Selecteer Uploaden.
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 -

Tyco Cloud
De Tyco Cloud-functie is een uitvoering van Illustra Cameras to Cloud (C2C) en biedt een veilige,
schaalbare oplossing voor opslag in de cloud. Voordat u die functie inschakelt, moet u de mobiele
applicatie installeren. U kunt de app downloaden uit de iOS App Store of de Google Play Store en de
registratie voltooien in de app.

Procedure 144 Integratie van Tyco Cloud inschakelen
Opmerking:Als er bij het inschakelen van de Tyco Cloud-functie geen Tyco Cloud-server wordt
ingesteld, is de camera mogelijk niet bruikbaar.
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Selecteer de tab Tyco Cloud.
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4

Selecteer Toepassen.

5

Voer een beheerderswachtwoord in om het verzoek te valideren.
• Als de camera een internetverbinding detecteert, wordt het verzoek om
Tyco Cloud-integratie verder verwerkt. Als er geen internetverbinding
wordt gedetecteerd, verschijnt er een foutmelding en wordt het verzoek
afgewezen.

Opmerking:Als er een internetverbinding wordt gedetecteerd, wordt begonnen met het herstel van
de fabrieksinstellingen. Alle bestaande door de gebruiker bepaalde configuraties worden gewist, ook
de instellingen voor gebruikersbeheer.
De camera start op in Tyco Cloud-modus en is alleen via HTTPS toegankelijk.
Het wachtwoord verandert in een reeks door de Tyco Cloud bepaalde tekens.
6

Zie de Tyco Cloud-documentatie en volg de procedure om een camera toe te voegen en
weer toegang te hebben.
- Einde -

Procedure 145 De camera terugzetten naar normale werking
Opmerking:Er zijn twee procedures om de camera te resetten. Selecteer een van beide.
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Selecteer het tabblad Onderhoud. Deze pagina geeft twee soorten herstel
fabrieksinstellingen weer:

4

a

Herstel fabrieksinstellingen: De camera wordt gereset en opgestart in Illustra-modus.

b

Herstel Tyco cloud: De camera wordt gereset en opgestart in Tyco cloud-modus.

Als u geen aanmeldgegevens hebt om een reset uit te voeren, kunt u de hardware zelf
terugzetten naar de fabrieksinstellingen door middel van de daarvoor bestemde knop, zoals
is beschreven in het productoverzicht van de camera.
- Einde -

Datum/Tijd
De datum en tijd voor de camera instellen.
Opmerking:
De datum en tijd kunnen ook geconfigureerd worden in het Snelstartmenu.

Procedure 146 De datum en tijd configureren
Stap Actie
1
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Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingmenu's weer
te geven.
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2

Selecteer de Datum - Tijd van het Systeemmenu.

3

Selecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 24-uursweergave in te schakelen.
Of
Deselecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 12-uursweergave in te schakelen.
De standaardinstelling is '24 uur'.

4

Selecteer de Opmaak 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

8

Wanneer u bij stap 5 Handmatig selecteert:
c

Selecteer in het keuzemenu de datum (DD/MM/JJJJ).

d

Selecteer in het keuzemenu de tijd (UU:MM:SS).

Wanneer u bij stap 5 Via NTP selecteert:
a

Voer de NTP-servernaam in het tekstvak in.
- Einde -

Audio
Opmerking:Dit gedeelte heeft geen betrekking op de Compacte Minidomecamera.
Hier kunt u de audio-ingang, -uitgang configureren, audio en opgeslagen audioclips uploaden en de
audio-videosynchronisatie configureren.

Procedure 147 Audio-ingang configureren
Stap Actie
1

Selecteer Audio in het Systeemmenu. Het tabblad Audio-ingang wordt weergegeven.

2

Selecteer het selectievakje Ingang inschakelen om de audio-ingangsinstellingen in te
schakelen.
Of
Deselecteer het selectievakje Ingang inschakelen om de audio-ingangsinstellingen uit te
schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

3

Gebruik de schuifbalk om het Ingangsvolume in te stellen.
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De waarden variëren tussen 1 en 100.
De standaardinstelling is 72.
- Einde -

Procedure 148 Audio-uitgang configureren
Stap Actie
1

Selecteer Audio in het menu Cameraconfiguratie.

2

Selecteer het selectievakje Uitgang inschakelen om de audio-uitgangsinstellingen in te
schakelen.
Of
Deselecteer het selectievakje Uitgang inschakelen om de audio-uitgangsinstellingen uit te
schakelen.
De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

3

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.
- Einde -

Opgeslagen audio configureren
Indien aangesloten op een passend apparaat, kan de unit opgeslagen audio afspelen wanneer een
alarm getriggerd wordt. Er kunnen maximaal vijf audiobestanden in de unit geladen worden.
Opmerking:Audioclips kunnen alleen gebruikt worden indien een Micro SD-kaart geïnstalleerd is.
Raadpleeg de bijbehorende Snelstartgids voor informatie over het plaatsen en verwijderen van de
Micro SD-kaart.
Om een audiobestand op te laden, moet dit aan de volgende eisen voldoen:
• De bestandsnaam mag geen spaties bevatten.
• Het moet een 'wav'-bestand zijn met een 'wav'-extensie.
• Een enkelkanaals monobestand met een bitdiepte van 16kHz.
• De sample rate moet 8kHz zijn.
• Het mag niet langer dan 20 s zijn.

Procedure 149 Opgeslagen audio afspelen
Stap Actie
1

Selecteer Audio in het Systeemmenu.

2

Selecteer het tabblad Audioclips.

3

Selecteer het audiobestand dat u wilt afspelen.
- Einde -
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Procedure 150 Een audiobestand uploaden
Stap Actie
1

Selecteer Audio in het Systeemmenu.

2

Selecteer het tabblad Audioclips.

3

Selecteer Browsen.
Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

4

Navigeer naar de locatie waar het audiobestand is opgeslagen.
Selecteer het audiobestand en klik vervolgens op de knop Openen.
Om een audiobestand op te laden, moet dit aan de volgende eisen voldoen:
• De bestandsnaam mag geen spaties bevatten.
• Het moet een 'wav'-bestand zijn met een 'wav'-extensie.
• Een enkelkanaals monobestand met een bitdiepte van 16kHz.
• De sample rate moet 8kHz zijn.
• Het mag niet langer dan 20 s zijn.

5

Selecteer Uploaden.

6

U wordt gevraagd om te bevestigen dat u het audiobestand wilt uploaden.
Selecteer OK om het uploaden te bevestigen.
Of
Selecteer Annuleren.
- Einde -

Procedure 151 Een opgeslagen audiobestand verwijderen
Stap Actie
1

Selecteer Audio in het Systeemmenu.

2

Selecteer het tabblad Audioclips.

3

Selecteer het bijbehorende selectievakje Verwijderen om het audiobestand te markeren
voor verwijdering.
Of
Deselecteer het bijbehorende selectievakje Verwijderen om het audiobestand te behouden.

4

Selecteer het selectievakje Alles selecteren om alle taken te markeren voor verwijdering.

5

Selecteer Verwijderen om de geselecteerde audiobestanden te verwijderen.
U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

6

Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.
Of
Selecteer Annuleren.
- Einde -
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Gezondheidsmonitor
De Gezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheidsstatus van populaire
apparaatparameters. Elke parameter kan in- of uitgeschakeld worden. De opfrissingsfrequentie van
de gezondheidsmonitor kan bepaald worden door een tijdsduur te selecteren in het keuzemenu
Rapportageperiode.

Procedure 152 Gezondheidsmonitorinstellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Gezondheidsmonitor in het Systeemmenu.

3

Selecteer de Rapportageperiode uit het keuzemenu.

4

Selecteer het bijbehorende selectievakje om de gezondheidsmonitor in te schakelen voor
een parameter.
OF
Deselecteer het bijbehorende selectievakje om de gezondheidsmonitor uit te schakelen voor
een parameter.
De standaardinstelling voor alle parameters is Ingeschakeld.
- 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 153 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

Selecteer Vernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.
- Einde -
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Procedure 154 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 tekstvakje Regels
in.

4

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

5

Selecteer Vernieuwen 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 155 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 tabblad Opstartlogboek.

4

Selecteer Vernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.
- Einde -

Procedure 156 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 tabblad Opstartlogboek.

4

Vul het aantal regels dat u van het logboekbestand wilt weergeven, in het tekstvakje Regels
in.

5

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

6

Selecteer Vernieuwen 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.

Over
Het menu Over geeft de volgende informatie over het cameramodel:
• Naam camera
• Model
• Productcode
• Fabricagedatum
• Serienummer
• MAC-adres
• Firmwareversie
• Hardwareversie

Procedure 157 Modelinformatie weergeven
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Over in het Systeemmenu. Het tabblad Model wordt weergegeven.
- Einde -

Procedure 158 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

Selecteer Over in het Systeemmenu. Het tabblad Model wordt weergegeven.

3

Bewerk de naam in het tekstvakje Cameranaam.
- Einde -
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Edge-opname
Wanneer u het menu Edge-opname selecteert, wordt de pagina Micro SD-kaartbeheer
weergegeven, zoals te zien in Afbeelding 56 op pagina 146.
Afbeelding 56 Menu Edge-opname

Het menu Edge-opname biedt toegang tot de volgende instellingen en functies van de camera:
• Micro SD-kaartbeheer
• Opname-instellingen
• Gebeurtenisdownload

Micro 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 SDkaart 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 159 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 160 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 menu SD-kaartbeheer in het menu Edge-opname.

4

Selecteer Monteren.
- 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 SDkaart 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 161 De Micro SD-kaart verwijderen door de camera uit te
schakelen
1

Schakel de camera uit door de stroomvoorziening te ontkoppelen.

2

Verwijder de Micro SD-kaart uit de camera.
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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 162 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 menu SD-kaartbeheer in het menu Edge-opname.

3

Selecteer Demonteren.
U wordt gevraagd het demonteren te bevestigen.

4

Selecteer OK om te bevestigen.
OF

5

Selecteer Annuleren.
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 -

Versleutelde SD-kaartopslag
Introductie van de functie Versleutelde SD-kaartopslag die versleuteling biedt voor de volledige
inhoud van de SD-kaart. Wanneer SD-kaartversleuteling is ingeschakeld, is de inhoud van de SDkaart alleen toegankelijk via de webGUI van de camera, tenzij een eigen wachtwoord is ingesteld dat
de SD-kaart via een wachtwoord toegankelijk maakt wanneer deze elders is gemonteerd. Op dit
moment wordt deze montage alleen ondersteund op Linux-systemen.
OPMERKING: De gebruiker kan Versleutelde SD-kaartopslag uitschakelen om de SD-kaart weer te
kunnen bekijken via Windowssystemen, zonder wachtwoord.
Het wordt afgeraden om SD-kaartversleuteling uit te schakelen.

Procedure 163 De inhoud van de SD-kaart versleutelen met firmware
Illustra.SS008 / Illustra.SS009.03.01.00.003xx of later
Stap Actie
1

Plaats de SD-kaart in de camera.

2

Log in op de webGUI van de camera en selecteer Instelling op de balk van de
webgebruikersinterface om de instellingmenu's weer te geven.

3

Selecteer SD-kaartbeheer in het menu Edge-opname.
Opmerking:De SD-kaart wordt getoond als ongeactiveerd met versleuteling
ingeschakeld.
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Opmerking:Versleuteling is altijd standaard ingeschakeld nadat de camera is
gereset. De gebruiker kan de versleutelde modus uitschakelen, maar voor elke
wijziging aan de versleutelde status moet de SD-kaart worden geformatteerd.
4

Formatteer de SD-kaart door Formatteren te kiezen en selecteer Monteren om de
versleutelde SD-kaart te activeren.
Opmerking:De SD-kaart wordt pas geactiveerd wanneer deze is geformatteerd.
De gebruiker kan nu de SD-kaart versleutelen met een eigen wachtwoord.
Het eigen wachtwoord is alleen vereist wanneer de SD-kaart onafhankelijk van de camera
moet worden bekeken. De functionaliteit van de SD-kaart tijdens het gebruik door de camera
wordt hierdoor niet beïnvloed.

5

Log in op de webGUI van de camera en selecteer SD-kaartbeheer uit het menu Edgeopname.

6

Selecteer ‘SD-kaart versleutelen met eigen wachtwoord’.

7

Voer het eigen wachtwoord in bij beide wachtwoordvelden en selecteer Opslaan.
Opmerking:Wanneer het eigen wachtwoord is ingesteld kan het op elk moment
worden gewijzigd of gewist in het tabblad SD-kaartbeheer in het menu Edgeopname.
Het eigen wachtwoord blijft ingesteld na een upgrade van de firmware. Het eigen
wachtwoord wordt gewist nadat wordt gereset.
De SD-kaartversleuteling kan op elk moment worden uitgeschakeld door ‘Volledige inhoud
van SD-kaart versleutelen’ uit te vinken. Voor elke wijziging aan de versleutelde status moet
de SD-kaart echter worden geformatteerd.
- Einde -

Procedure 164 De inhoud van de SD-kaart versleutelen na een upgrade
van een firmware van voor Illustra.SS008 / Illustra.SS009.03.01.00.003xx
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Klik op de knop Browsen en navigeer naar de laatste firmware.

4

Selecteer het bestand en selecteer Openen.

5

Selecteer Uploaden.
Wacht tot het proces van firmware-upgrade is voltooid.

6

Log in op de web-GUI van de camera en selecteer SD-kaartbeheer uit het menu Edgeopname.
Als de SD-kaart voorafgaand aan de upgrade in de sleuf is geplaatst, of nadat de firmware
van de camera is geüpgraded, wordt de SD-kaart weergegeven als geactiveerd en blijven de
opties voor versleuteling uitgeschakeld tot de camera is gereset.
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Opmerking:Versleuteling blijft standaard uitgeschakeld na een upgrade van
firmware van voor Illustra.SS008 / Illustra.SS009.03.01.00.003xx tot de gebruiker
versleuteling handmatig inschakelt of de camera reset, waarna versleuteling
standaard is ingeschakeld.
Versleuteling inschakelen:
a

Log in op de web-GUI van de camera en selecteer SD-kaartbeheer uit het menu Edgeopname.

b

Selecteer 'Volledige inhoud van SD-kaart versleutelen'.

Opmerking:De versleutelingsoptie kan alleen worden gewijzigd als de SD-kaart is
geformatteerd. Alle tot dan toe opgenomen gegevens gaan verloren.
c

De gebruiker kan nu de SD-kaart versleutelen met een eigen wachtwoord.

Opmerking:Het eigen wachtwoord is alleen vereist wanneer de SD-kaart
onafhankelijk van de camera moet worden bekeken. De functionaliteit van de SDkaart tijdens het gebruik door de camera wordt hierdoor niet beïnvloed.
d

Log in op de web-GUI van de camera en selecteer SD-kaartbeheer uit het menu Edgeopname.

e

Selecteer 'SD-kaart versleutelen met eigen wachtwoord'

f

Voer in beide wachtwoordvelden het eigen wachtwoord in.

Opmerking:Wanneer het eigen wachtwoord is ingesteld kan het op elk moment
worden gewijzigd of gewist in het tabblad SD-kaartbeheer in het menu Edgeopname.
SD-kaartversleuteling kan op elk moment worden uitgeschakeld door 'Volledige inhoud van
SD-kaart versleutelen uit te vinken. Voor elke wijziging van de versleutelde status moet de
SD-kaart echter worden geformatteerd.
- Einde -

Procedure 165 Een camera met firmware Illustra.SS008 /
Illustra.SS009.03.01.00.003xx of later resetten
Opmerking:Na het resetten van de camera is de SD-kaartversleuteling altijd ingeschakeld.
Stap Actie

150

1

Log in op de web-GUI van de camera en selecteer Instelling op de balk van de
webgebruikersinterface om de instellingmenu's weer te geven.

2

Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3

Selecteer Resetten en OK.

4

Wacht tot het proces van resetten is voltooid.

5

Log in op de webGUI van de camera en doorloop de initiële setup.

6

Selecteer SD-kaartbeheer in het menu Edge-opname.
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• Als vóór het resetten SD-kaartversleuteling was ingeschakeld en als
na het resetten dezelfde HostID wordt gebruikt, wordt de SD-kaart nu
getoond als geactiveerd en is Versleuteling ingeschakeld.
• Als vóór het resetten SD-kaartversleuteling was ingeschakeld en er
wordt een andere HostID gebruikt, wordt de SD-kaart getoond als niet
geactiveerd en is Versleuteling ingeschakeld. De SD-kaart moet
worden geformatteerd voordat de camera deze kan activeren.
• Als vóór het resetten SD-kaartversleuteling was uitgeschakeld, wordt
de SD-kaart getoond als niet geactiveerd en is Versleuteling
ingeschakeld. De SD-kaart moet worden geformatteerd voordat de
camera deze kan activeren.
- 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 166 Opname-instellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Opname-instellingen uit het menu Edge-opname.

3

Selecteer Opnemen activeren om de camera in staat te stellen een afspeelbare videoclip te
maken.
OF
Deselecteer Opnemen activeren om de functie uit te schakelen.

4

5

Als Opnemen activeren is ingeschakeld:
a

Selecteer de gewenste videostream uit het keuzemenu Video.
Raadpleeg de procedure Instellingen videostream configureren.

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 variëren tussen 0 en 10.
De standaardinstelling is 5 seconden.

Selecteer Toepassen om op te slaan.
- Einde -

Offline opname-instellingen
Wanneer u de functie Offline opname-instellingen configureert en de verbinding met de recorder wordt
verbroken, wordt de videostream naar de Micro SD-kaart in de unit gestuurd. Zo gaan geen
videobeelden verloren en gaat de opname verder. Als de recorder weer online is, stuurt de camera de
opgenomen videobeelden van de Micro SD-kaart naar de recorder. De maximale opnametijd bij een
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verbroken verbinding is afhankelijk van de Micro SD-kaart en de opgenomen stream die u hebt
geselecteerd. Als de Micro SD-kaart verzadigd raakt, worden de videobeelden van de eerste tot de
laatste opname verwijderd. Deze functie is geïntegreerd in de VE NVR 5.0 Trickle Stor.

Procedure 167 Offline opname-instellingen configureren
Stap Actie
1

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

2

Selecteer Opname-instellingen uit het menu Edge-opname.

3

Selecteer het tabblad Offline opname-instellingen.

4

Voer in het veld Video Edge IP-adres het IP-adres van de Video Edge-recorder in waar de
camera mee is verbonden.

5

Voer in het veld Voorgebeurtenis (s) een tijd in seconden in van de gewenste hoeveelheid
opgenomen tijd voordat de recorder offline ging.

6

Voer in het veld Nagebeurtenis (s) een tijd in seconden in van de gewenste hoeveelheid
opgenomen tijd nadat de recorder offline ging.
- 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 in Gebeurtenisacties onder het menu
Gebeurtenissen en acties.
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Bijlage A: Toegang met een gebruikersaccount
Cameramenu

Submenu

Live weergave

Live weergave

Snelstart

Basisconfiguratie

Video

153

Operato
r

Gebruike
r

X

X

X

X

Videostreaminstellingen

X

X

Beeld basis

X

X

Foto aanvullend

X

X

Datum/Tijd

X

X

OSD

X

X

Streams

Videostreaminstellingen

X

X

Beeldinstellingen

Beeld basis

X

X

Foto aanvullend

X

X

Lenskalibratie

X

Datum/Tijd

X

X

OSD

X

X

Privacyzones

Privacyzones

X

X

Gebeurtenisinstellingen

SMTP

X

FTP

X

CIFS

X

Momentopname

X

Gebeurtenisacties

Gebeurtenisacties

X

Alarm I/O

Alarm I/O

X

Analyse

ROI

X

Bewegingsdetectie

X

Detectie van wazige
beelden

X

Gebeurtenissenlogboek

X

Storingenlogboek

X

Beveiligingsoverzicht

X

Beveiligingslogboek

X

Gebeurtenissenlogboeken

Beveiliging

Admi
n

TCP/IP

Datum/Tijd/OSD

Gebeurtenissen
en acties

Tabblad

Beveiligingsstatus
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Admi
n

Operato
r

Gebruiker

X

X

Gebruiker toevoegen

X

X

Wachtwoord
veranderen

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

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

SIP

SIP

X

Onderhoud

Onderhoud

X

Back-up / herstellen

X

Datum/Tijd

Datum/Tijd

X

Audio

Audio

X

Audioclips

X

Gezondheidsmonitor

Gezondheidsmonitor

X

Logboeken

Systeemlogboek

X

Opstartlog

X

Auditlogboek

X

Over

Model

X

SD-kaartbeheer

SD-kaartbeheer

X

Opname-instellingen

Opname-instellingen

X

Offline opnameinstellingen

X

Cameramenu

Submenu
Gebruikers

Netwerk

Systeem

Edge-opname
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Tabblad

Gebruike
r

X

X

X

X
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Cameramenu

Submenu
Gebeurtenisdownload
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Tabblad
Gebeurtenisdownload

Admi
n

Operato
r

Gebruike
r

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 168 RTSP-streamen via Media Player
Stap Actie
U kunt Media Player gebruiken voor het realtime weergeven van livevideo en -audio van de camera.
1

Selecteer Media en daarna Netwerkstream 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=2
• Stream 3: rtsp://cameraip:554/audioStreamId=3
Bijvoorbeeld: rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1
OF
rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1&audioStreamId=1

3

Selecteer Afspelen. De livevideostream wordt weergegeven.
- Einde -
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Bijlage C: Streamtabellen
Flex Gen 3 - 3MP en Flex 8MP streamingcombinaties
Tabel 57 op pagina 157 bevat informatie over de streamresoluties en de ondersteunde fps van de Flex 3MP camera's in deze
brochure.
op pagina 157 bevat informatie over de streamresoluties en de ondersteunde fps van de Flex 8MP camera's in deze brochure.
Tabel 57 3MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream 1, 2 en 3 zijn geldig)
Normale modus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

H.264
2048 x 1536

4:3

30

30

20

1920 x 1080

(1080p) 16:9

60

30

20

1664 x 936

(HD+) 16:9

60

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

60

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

30

20

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

30

20

640 x 480

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

30

20

480 x 360

4:3

30*1

30

20

384 x 288

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

15

15

15

480 x 360

4:3

15

15

15

384 x 288

4:3

15

15

15

H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG
H.264
H.265

Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:* 1 Stream 2 en stream 3 zijn beperkt tot 15 fps wanneer Stream 1 groter is dan 30 fps.
Opmerking:*2 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 30 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*3 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 20 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief gedeelde streams.
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Tabel 58 3MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream 1, 2 en 3 zijn geldig)
Tunnelmodus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

H.264
2048 x 1536

4:3

30

30

20

1920 x 1080

(1080p) 16:9

30

30

20

1664 x 936

(HD+) 16:9

30

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30

30

20

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

30

20

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

30

20

640 x 480

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

30

20

480 x 360

4:3

30*1

30

20

384 x 288

4:3

30*1

30

20

640 x 360

(mHD) 16:9

15

15

15

480 x 360

4:3

15

15

15

384 x 288

4:3

15

15

15

H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG
H.264
H.265

Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:* 1 Stream 2 en stream 3 zijn beperkt tot 15 fps wanneer Stream 1 groter is dan 30 fps.
Opmerking:*2 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 30 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*3 Stream 1 en stream 2 zijn beperkt tot 20 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief gedeelde streams.
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Tabel 59 8MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream 1, 2 en 3 zijn geldig)
Normale modus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

3840 x 2160

(4K) 16:9

30

25

15

3264 x 1840

16:9

30

25

15

2688 x 1520

16:9

30

25

15

1920 x 1080

(1080p) 16:9

60

25

15

1664 x 936

(HD+) 16:9

60

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

60

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

25

15

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

25

15

960 x 544

(qHD) 16:9

30*1

25

15

816 x 464

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

25

15

480 x 272

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30 *1

25

15

480 x 272

4:3

30 *1

25

15

H.264
H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

H.264
H.265
Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:*1 Stream 2 is beperkt tot 15 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van stream 1 groter is dan 1920 x
1080.
Opmerking:*2 Stream 3 is beperkt tot 10 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van stream 1 groter is dan 1920 x
1080.
Opmerking:*3 Alle streams zijn beperkt tot 25 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 Alle streams zijn beperkt tot 15 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal 5 gelijktijdige streams ondersteund, inclusief gedeelde streams.
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Tabel 60 8MP camerastreamset (alle combinaties van resolutie, codes en framesnelheid van Stream 1, 2 en 3 zijn geldig)
Tunnelmodus
Max. FPS
Resolutie

Beschrijving
TWDR Uit

TWDR 2x

TWDR 3x

3840 x 2160

(4K) 16:9

30

25

15

3264 x 1840

16:9

30

25

15

2688 x 1520

16:9

30

25

15

1920 x 1080

(1080p) 16:9

30

25

15

1664 x 936

(HD+) 16:9

30

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30

25

15

1280 x 720

(720p) 16:9

30*1

25

15

1024 x 576

(PAL+) 16:9

30*1

25

15

960 x 544

(qHD) 16:9

30*1

25

15

816 x 464

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30*1

25

15

480 x 272

16:9

30*1

25

15

640 x 360

(mHD) 16:9

30 *1

25

15

480 x 272

4:3

30 *1

25

15

H.264
H.265
Stream 1

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

H.264
H.265
Stream 2

H.264 IntelliZip
H.265 IntelliZip
MJPEG

Stream 3

MJPEG

Opmerking:*1 Stream 2 is beperkt tot 15 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van stream 1 groter is dan 1920 x
1080.
Opmerking:*2 Stream 3 is beperkt tot 10 fps als stream 1 groter is dan 30 fps of als de resolutie van stream 1 groter is dan 1920 x
1080.
Opmerking:*3 Alle streams zijn beperkt tot 25 fps wanneer TrueWDR 2x is ingeschakeld.
Opmerking:*4 Alle streams zijn beperkt tot 15 fps wanneer TrueWDR 3x is ingeschakeld.
Opmerking:*5 De maximale framesnelheid van iedere stream is 30 fps wanneer de tunnelmodus is ingeschakeld.
Opmerking:Door elke camera worden maximaal vijf gelijktijdige streams ondersteund, inclusief gedeelde streams
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Bijlage D: Standaardinstellingen van de camera
In de onderstaande tabellen worden de standaardinstellingen voor de Illustra Connect
Webgebruikersinterface uiteengezet.
Tabel 61 Standaardinstellingen van de camera
Tabblad

Item

Standaard

TCP/IP
DHCP inschakelen

AAN

IPv4-adres

192.168.1.168

Netwerkmasker

255.255.255.0

Gateway

Ongespecificeerd

Primaire DNS

Ongespecificeerd

IPv6 inschakelen

AAN

Huidig IPv6-adres

Ongespecificeerd

Streamnummer

1

2

3

Codec

H264

H264

MJPEG

Profiel

Hoofd

Hoofd

Hoofd

Resolutie 3MP

2048 x 1536

1280 x 720

640 x 360

Framesnelheid 3MP
(fps)

30

30

15

GOP-lengte 3MP [1-150]

30

30

N.V.T.

Resolutie 4K

3840 x 2160

1280 x 720

640 x 360

Framesnelheid 4K (fps)

15

15

15

GOP-lengte 4K [1-150]

15

15

N.V.T.

MJPEG-kwaliteit

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Snelheidscontrole
(ratecontrole)

CVBR

CVBR

N.V.T.

VBR-kwaliteit

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Videostreaminstellingen
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Tabblad

Item

Standaard

CBR/CVBR-bitrate

8000

Spiegelen

UIT

Kantelen

UIT

Focus

Ongespecificeerd

Zoom

Ongespecificeerd

Opnamemethode

Midden gewogen

Belichtingscompensatie
(F-stops)

0

Min belichting (s)

1/10000

Max belichting (s)

1/8

Max. vermogen (dB)

51dB

Irisniveau

1

Frequentie

60Hz

Trillingsloos

UIT

WDR inschakelen

UIT

IR Illuminator
inschakelen

AAN

Modus Dag Nacht

Auto gemid

Helderheid

50%

Contrast

50%

Verzadiging

50%

Scherpte

50%

Witbalansmodus

Auto normaal

Rood

50%

Blauw

50%

8000

N.V.T.

Beeld basis

Foto aanvullend
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Tabblad

Item

Standaard

Datum/Tijd/OSD
Cameravriendelijke
naam

Flex3SERIENUMMER

Cameratijd

Ongespecificeerd

Tijd 24 uur

AAN

Opmaak
datumweergave

JJJJ/MM/DD

Tijdzone

(GMT-05:00) Eastern
Time (VS en Canada)

Tijd instellen

Handmatig

Datum (DD/MM/JJ)

Ongespecificeerd

Tijd(UU:MM:SS)

Ongespecificeerd

Lettergrootte

Normaal

Naam OSD

UIT

Tijd OSD

UIT

Door de gebruiker
gedefinieerde OSD

Ongespecificeerd

Naam

Ongespecificeerd

Mailserver

Ongespecificeerd

Serverpoort

25

'Van'-adres

Ongespecificeerd

Verstuur e-mail naar

Ongespecificeerd

Gebruik verificatie om op
server in te loggen

UIT

FTP inschakelen

AAN

Beveiligde FTP

UIT

FTP-server

Ongespecificeerd

Privacyzones

SMTP

FTP
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Tabblad

Item

Standaard

FTP-poort

21

Gebruikersnaam

Ongespecificeerd

Wachtwoord

Ongespecificeerd

Uploadpad

Ongespecificeerd

Overdrachtssnelheid
beperken

AAN

Max.
overdrachtssnelheid
(Kbps)

50

Inschakelen

AAN

Netwerkpad

Ongespecificeerd

Domeinnaam

Ongespecificeerd

Gebruikersnaam

Ongespecificeerd

Wachtwoord

Ongespecificeerd

Ingeschakeld

Uit

Domein

Leeg of niet gespecificeerd

Gebruikersnaam

Leeg of niet gespecificeerd

Wachtwoord

Leeg of niet gespecificeerd

Audiobron

Microfoon

Audio-uitgangen

Spreker

toestel

Leeg of niet gespecificeerd

Status

"Bare SIP"-proces
wordt niet uitgevoerd!

Foutactie 1

Ongespecificeerd

CIFS

SIP

Gebeurtenisacties
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Tabblad

Item

Standaard

Foutactie 2

Ongespecificeerd

Foutactie 3

Ongespecificeerd

Foutactie 4

Ongespecificeerd

Foutactie 5

Ongespecificeerd

Alarmingang 1/2

Ongespecificeerd

Alarmuitgang 1/2

Niet actief

Tabel

Ongespecificeerd

Gezichtsherkenning
inschakelen

UIT

Gezichten markeren

UIT

Gezichten verbeteren

UIT

Gezichtsoriëntatie

OMHOOG

Actie

Ongespecificeerd

Bewegingsdetectie
inschakelen

UIT

Gevoeligheid

HOOG

Actie

Ongespecificeerd

Alarm I/O

ROI

Bewegingsdetectie

Detectie van wazige beelden
Wazigheidsdetectie
inschakelen

UIT

Gebeurtenissenlogboek

Ongespecificeerd

Storingenlogboek

Ongespecificeerd

Start
Type startpositie

Geen

Beveiligingsstatus

Standaard

Beveiliging
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Tabblad

Item

Standaard

Verbeterde beveiliging

Uitgeschakeld

Video authenticeren

Uitgeschakeld

Authenticatie

Basis

Inlognaam

Admin

Functie

Admin

Naam

Ongespecificeerd

Functie

Ongespecificeerd

Wachtwoord

Ongespecificeerd

Bevestig wachtwoord

Ongespecificeerd

Naam

Ongespecificeerd

Huidige Wachtwoord

Ongespecificeerd

Nieuw wachtwoord

Ongespecificeerd

Bevestig nieuw
wachtwoord

Ongespecificeerd

HTTP-methode

BEIDE

Selecteer
certificatiebestand

Ongespecificeerd

IEEE 802.1x
inschakelen

UIT

EAPOL-versie

1

EAP-methode

PEAP

EAP-identiteit

Ongespecificeerd

CA-certificaat

Ongespecificeerd

Wachtwoord

Ongespecificeerd

Gebruikers

Gebruiker toevoegen

Wachtwoord veranderen

HTTP/HTTPS

EAP-instellingen
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Tabblad

Item

Standaard

Client-certificaat

Ongespecificeerd

Geheime wachtwoord

Ongespecificeerd

ICMP-blokkering

UIT

Rp-filtering

UIT

SYN. cookieverificatie

UIT

Filteren van de

UIT

IP- of MAC-adres

Ongespecificeerd

SSH inschakelen

UIT

ONVIFontdekkingsmodus

AAN

ONVIFgebruikersverificatie

AAN

Video over HTTP

AAN

UPnP Discovery

AAN

ExacqVision Server
Audio

AAN

Sessietime-out
(minuten)

15

Service inschakelen

UIT

Camera-alias

Ongespecificeerd

Serviceaanbieder

dyndns.org

Gebruikersnaam

Ongespecificeerd

Wachtwoord

Ongespecificeerd

Servicegegevens

Ongespecificeerd

Basisfiltering

Adresfiltering

Toegang op afstand

Sessietime-out

Dynamisch DNS
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Tabblad

Item

Standaard

Onderhoud
IP-adres behouden

AAN

Toepassingen
behouden

AAN

Selecteer fotobestand
firmware

Ongespecificeerd

Datum/Tijd
Cameratijd
Tijd 24 uur

AAN

Opmaak datumweergave

JJJJ/MM/DD

Tijdzone

Ongespecificeerd

Tijd instellen

Ongespecificeerd

Naam NTP-server

Ongespecificeerd

Selecteer opgeslagen
databestand

Ongespecificeerd

Audio inschakelen

UIT

Inschakelen ingang

UIT

Ingangsvolume

72

Inschakelen uitgang

UIT

Uitgangsvolume

50

Tabel audioclips

Ongespecificeerd

Rapportageperiode
(seconden)

20

Tabel
gezondheidsmonitor

Ongespecificeerd

Regels(vanaf het einde
van het logboekbestand)

Ongespecificeerd

Back-up/herstellen

Audio

Audioclips

Gezondheidsmonitor

Systeemlogboek
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Tabblad

Item

Standaard

Filter (alleen regels die
tekst bevatten)

Ongespecificeerd

Regels(vanaf het einde
van het logboekbestand)

Ongespecificeerd

Filter (alleen regels die
tekst bevatten)

Ongespecificeerd

Zoeken op

Ongespecificeerd

Filtertekst 1

TEKST

Filtertekst 2

Ongespecificeerd

Startdatum (DD/MM)

Ongespecificeerd

Einddatum (DD/MM)

Ongespecificeerd

Naam camera

Fabrieksinstelling

Model

Fabrieksinstelling

Productcode

Fabrieksinstelling

Fabricagedatum

Fabrieksinstelling

Serienummer

Fabrieksinstelling

MAC-adres

Fabrieksinstelling

Firmwareversie

Fabrieksinstelling

Hardwareversie

Fabrieksinstelling

Schijf

Ongespecificeerd

Bestandstype

Ongespecificeerd

Totale omvang

Ongespecificeerd

Vrije ruimte

Ongespecificeerd

Status

Ongespecificeerd

Opstartlog

Auditlogboek

Model

SD-kaart
beheer
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Tabblad

Item

Standaard

Opname-instellingen
Inschakelen
Gebeurtenis
Opnemen

UIT

Opnamebron

Stream 1

Voorgebeurtenis (s)

10

Nagebeurtenis (s)

10

Video Edge IP-adres

Ongespecificeerd

Voorgebeurtenis (s)

10

Nagebeurtenis (s)

10

Tabel bestandsnaam

Ongespecificeerd

Offline opname-instelling

Gebeurtenisdownload
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Bijlage E: Technische specificaties
Onderstaande tabel vermeldt de technische specificaties van de Flex 3MP indoor / outdoor
domecamera en de Flex 8MP outdoor domecamera's.
IFS08-D22-OI03
Flex Gen3 - 8MP outdoor dome

IFS03-D21-OI03 / IFS03-D21-AT03 /
IFS08-D22-AT03
Flex Gen3 - 3MP indoor / outdoor dome

Video
Beeldapparaat

1/1,8" 8,42 MP CMOS

1/2,8" 3,21 MP CMOS

Effectieve pixels

3840 (H) x 2160 (V)

2065 (H) x 1553 (V)

Video uit

N.V.T.

N.V.T.
Lens

Brandpuntafstand (zoomfactor)

3,6 - 11 mm

YTOT 3,2 tot 10 mm (F 1,4)

Max. diafragmaverhouding

F/1,9

F1,6

Hoekgezichtsveld

100 x 60

100 x 70

Scherpteregeling

Eenvoudige scherpstelling, (softwarebesturing: one-touch autofocus en
handmatige bediening)

Eenvoudige scherpstelling, (softwarebesturing: one-touch autofocus en
handmatige bediening)

Lenstype

Motorzoom varifocaal

Motorzoom varifocaal, P-Iris

Bereik draaien / kantelen / roteren
Bereik draaien / kantelen
/ roteren

0-350˚ / 0-67˚ / 0-355˚

0-350˚ / 0-67˚ / 0-355˚

Operationeel
IR zichtbare afstand

40 m (adaptieve & slimme IR)

40 m (adaptieve & slimme IR)

Cameranaam

Illustra Flex3 8MP Dome Out

Illustra Flex3 3MP Dome Out

Dag & nacht

Dag-nachtfunctie

Auto (ICR)

Tegenlichtcompensatie

Weging belichting: Boven, onder, links,
rechts, volledig, midden, spot

Weging belichting: Boven, onder, links,
rechts, volledig, midden, spot

Breed dynamisch bereik

120dB

120dB

Digitale ruisonderdrukking

2D & 3DNR

2D & 3DNR

Digitale beeldstabilisatie

Nee

Nee

Bewegingsdetectie

3ea, veelhoekige zones

3ea, veelhoekige zones
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Privacy maskering

9ea, rechthoekige zones

9ea, rechthoekige zones

Versterkingsregeling

Automatisch & handmatig (stappen van
3dB)

Automatisch & handmatig (stappen van
3dB)

Witbalans

Automatisch breed, automatisch normaal, handmatig

Automatisch breed, automatisch normaal, handmatig

Correctie vertekening
lens

Ondersteuning

Ondersteuning

Snelheid elektronische
sluiter

Minimum 1/4 s, maximum 1/10.000 s

Minimum 1/4 s, maximum 1/10.000 s

Video draaien

Gespiegeld & omgekeerd

Gespiegeld & omgekeerd

Alarm I/O

Ingang 1 elk / Uitgang 1 elk

Ingang 1 elk / Uitgang 1 elk

Alarmmeldingen

Bewegingsdetectie, sabotagedetectie,
alarmingang, onscherptedetectie,
netwerkstoring

Bewegingsdetectie, sabotagedetectie,
alarmingang, onscherptedetectie,
netwerkstoring

Alarmgebeurtenissen

"Kennisgeving via e-mail bij gebeurtenis is aanleiding voor alarmuitgang"

"Kennisgeving via e-mail bij gebeurtenis
is aanleiding voor alarmuitgang"

Audio-ingang

Lijn in (via optionele kabel)

Lijn in (klemmenblok)

Audio-uitgang

Lijn uit (via optionele kabel)

Lijn uit (klemmenblok)

Videotransmissieafstand

100 m Ethernet

100 m Ethernet

Analyse van video-informatie

Standaard

Bewegingsdetectie met metadata,
netwerkstoring

Bewegingsdetectie met metadata, sabotage, onscherptedetectie, netwerkstoring

Geavanceerd

Treuzelen, verlaten, richting,
achtergelaten / verwijderde voorwerpen, verblijven, betreden, objectdetectie, omtrek, wachtrij, menigte

Treuzelen, verlaten, richting,
achtergelaten / verwijderde voorwerpen,
wachtrij, verblijven, betreden, objectdetectie, omtrek

Gezichtsdetectie

Ja

n.v.t.

Sabotagedetectie

Verandering scène

n.v.t.

Detectie van wazige
beelden

Ja

n.v.t.
Netwerk

Ethernet

10/100/1000 BaseT, RJ-45, auto-negotiation

RJ-45 (10/100BASE-T)

Videocompressie

MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265
en H.265 IntelliZip

MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265
en H.265 IntelliZip

Resolutie

3840 x 2160 / 3264 x 1840 / 2688 x
1520 / 2560 x 1440 / 1920 x 1080 /

2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1600 x 900 /
1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 /
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1664 x 936 / 1280 x 720 / 1024 x 576 /
960 x 544 / 816 x 464 / 640 x 360 / 480
x 272

800 x 600 / 640 x 480 / 640 x 360 / 480 x
360 / 384 x 288

Max. framesnelheid

8 MP bij 30 fps / 2 MP bij 60 fps

"H.265/H.264: Max. 3 M bij 30 fps, 2 M bij
60 fps MJPEG: Max. 20 fps"

Slimme Codec

IntelliZip

IntelliZip

Regeling bitsnelheid

H.264/H.265: CBR of VBR of CVBR

H.264/H.265: CBR of VBR of CVBR

Streaming

Meervoudig streamen (tot drie
profielen)

Meervoudig streamen (tot drie profielen)

Audiocompressie

G.711 alaw en ulaw selecteerbaar
G.711 8 kHz

"G.711 alaw en ulaw selecteerbaar
G.711 8 kHz"

Protocol

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS,
Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP,
SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x,
PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP,
UPNP, RTSP, LLDP

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS,
RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS,
EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP,
LLDP

Beveiliging

TLS - RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP via
TLS) - RFC2818, WS-beveiliging, certificatenbeheer, wachtwoordbeveiliging
op meerdere niveaus, IP-adresfiltering,
HTTPS-versleuteling, One-Click Security Hardening, gebruikerstoegangslog,
validering complexe aanmeldgegevens, desactivering
ongebruikte protocollen, IEEE / 802.1x
zoals: PEAP, EAP-TLS, EAPoL

TLS - RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP via
TLS) - RFC2818, WS-beveiliging, certificatenbeheer, wachtwoordbeveiliging
op meerdere niveaus, IP-adresfiltering,
HTTPS-versleuteling, One-Click Security
Hardening, gebruikerstoegangslog, validering complexe aanmeldgegevens,
desactivering ongebruikte protocollen,
IEEE / 802.1x zoals: PEAP, EAP-TLS,
EAPoL

Edge opslag

micro SDXC tot 512 GB

Sleuf voor de Micro SD/SDHC/SDXC 1 x
256GB

Interface voor applicatieprogrammering

IAPI, ONVIF

IAPI, ONVIF

Geheugen

512 MB RAM, 512 MB Flash

512 MB RAM, 512 MB Flash

Omgeving
Bedrijfstemperatuur /
vochtigheid

-40 °C tot +60 °C / minder dan 90% RV.
Tot vijf uur bij 60 °C.

"-40 °C tot +50 °C / minder dan 90% RV.
Tot 4 uur bij 60 °C"

Opslagtemperatuur /
vochtigheid

-20 °C tot +60 °C / minder dan 90% RV

-20 °C tot +60 °C / minder dan 90% RV

Certificering

IP66/ IP67, IK10

IP66/ IP67, IK10
Elektrisch

Ingangsspanning
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PoE 802.3af (802.3at type 1)

PoE 802.3af (802.3at type 1)

Mechanisch
Kleur / materiaal

Wit / aluminium

Wit / aluminium

RAL-code

RAL9003

RAL9003

Afmetingen / gewicht
product

145 x 106

145 x 106
Voorschriften

Veiligheid

EN 60950-1; UL 60950-1; IEC 60950-1;
CSA 22.2 No. 60950

EN 60950-1; UL 60950-1; IEC 60950-1;
CSA 22.2 No. 60950

Emissies

FCC deel 15, klasse A; EN55032
klasse A; AS/NZS CISPR 32 klasse A;
ICES-003/NMB-003 klasse A

FCC deel 15, klasse A; EN55032 klasse
A; AS/NZS CISPR 32 klasse A; ICES003/NMB-003 klasse A

Immuniteit

EN55024; EN50130-3

EN55024; EN50130-3

Omgeving

RoHS; WEEE

RoHS; WEEE
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Onderstaande tabel vermeldt de technische specificaties van de Flex 3MP indoor bulletcamera en de
Flex 8MP indoor bulletcamera.
IFS03-B21-OI03

IFS08-B22-OI03

Flex Gen3 - 3MP indoor bullet

Flex Gen3 - 8MP indoor bullet

Video
Beeldapparaat

1/2,8" 3,21 MP CMOS

1/1,8" 8,42 MP CMOS

Effectieve pixels

2065 (H) x 1553 (V)

3840 (H) x 2160 (V)

Video uit

N.V.T.

N.V.T.
Lens

Brandpuntafstand (zoomfactor)

YTOT 3,2 tot 10 mm (F 1,4)

Y3.6 - 11mm

Max. diafragmaverhouding

F/1,6

F1.9

Hoekgezichtsveld

100 x 70

100 x 60

Scherpteregeling

Eenvoudige scherpstelling, (softwarebesturing: one-touch autofocus en
handmatige bediening)

Eenvoudige scherpstelling, (softwarebesturing: one-touch autofocus en
handmatige bediening)

Lenstype

Motorzoom varifocaal, P-Iris

Motorzoom varifocaal

Bereik draaien / kantelen / roteren
Bereik draaien / kantelen
/ roteren

0-350˚ / 0-67˚ / 0-355˚

0-350˚ / 0-67˚ / 0-355˚

Operationeel
IR zichtbare afstand

40 m (adaptieve & slimme IR)

40 m (adaptieve & slimme IR)

Cameranaam

Illustra Flex3 3MP-bullet

Illustra Flex3 8MP bullet

Dag & nacht

Auto (ICR)

Dag-nachtfunctie

Tegenlichtcompensatie

Weging belichting: Boven, onder, links,
rechts, volledig, midden, spot

Weging belichting: Boven, onder, links,
rechts, volledig, midden, spot

Breed dynamisch bereik

120dB

120dB

Digitale ruisonderdrukking

2D & 3DNR

2D & 3DNR

Digitale beeldstabilisatie

Nee

Nee

Bewegingsdetectie

3ea, veelhoekige zones

3ea, veelhoekige zones

Privacy maskering

9ea, rechthoekige zones

9ea, rechthoekige zones

Versterkingsregeling

Automatisch & handmatig (stappen van
3dB)

Automatisch & handmatig (stappen van
3dB)
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Witbalans

Automatisch breed, automatisch normaal, handmatig

Automatisch breed, automatisch normaal, handmatig

Correctie vertekening
lens

Ondersteuning

Ondersteuning

Snelheid elektronische
sluiter

Minimum 1/4 s, maximum 1/10.000 s

Minimum 1/4 s, maximum 1/10.000 s

Video draaien

Gespiegeld & omgekeerd

Gespiegeld & omgekeerd

Alarm I/O

Ingang 1 elk / Uitgang 1 elk

Ingang 1 elk / Uitgang 1 elk

Alarmmeldingen

Bewegingsdetectie, sabotagedetectie,
alarmingang, onscherptedetectie,
netwerkstoring

Bewegingsdetectie, sabotagedetectie,
alarmingang, onscherptedetectie,
netwerkstoring

Alarmgebeurtenissen

"Kennisgeving via e-mail bij gebeurtenis is aanleiding voor alarmuitgang"

"Kennisgeving via e-mail bij gebeurtenis
is aanleiding voor alarmuitgang"

Audio-ingang

Lijn in (klemmenblok)

Lijn in (via optionele kabel)

Audio-uitgang

Lijn uit (klemmenblok)

Lijn uit (via optionele kabel)

Videotransmissieafstand

100 m Ethernet

100 m Ethernet

Analyse van video-informatie

Standaard

Bewegingsdetectie met metadata, sabotage, onscherptedetectie, netwerkstoring

Bewegingsdetectie met metadata,
netwerkstoring

Geavanceerd

Treuzelen, verlaten, richting,
achtergelaten / verwijderde voorwerpen, wachtrij, verblijven, betreden,
objectdetectie, omtrek

Treuzelen, verlaten, richting,
achtergelaten / verwijderde voorwerpen,
verblijven, betreden, objectdetectie,
omtrek, wachtrij, menigte

Gezichtsdetectie

n.v.t.

Ja

Sabotagedetectie

n.v.t.

Verandering scène

Detectie van wazige
beelden

n.v.t.

Ja
Netwerk

Ethernet

RJ-45 (10/100BASE-T)

10/100/1000 BaseT, RJ-45, auto-negotiation

Videocompressie

MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265
en H.265 IntelliZip

MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265
en H.265 IntelliZip

Resolutie

2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1600 x 900
/ 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 /
800 x 600 / 640 x 480 / 640 x 360 / 480
x 360 / 384 x 288

3840 x 2160 / 3264 x 1840 / 2688 x 1520
/ 2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1664 x 936
/ 1280 x 720 / 1024 x 576 / 960 x 544 /
816 x 464 / 640 x 360 / 480 x 272

Max. framesnelheid

"H.265/H.264: Max. 3 M bij 30 fps, 2 M
bij 60 fps MJPEG: Max. 20 fps"

8 MP bij 30 fps / 2 MP bij 60 fps
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Slimme Codec

IntelliZip

IntelliZip

Regeling bitsnelheid

H.264/H.265: CBR of VBR of CVBR

H.264/H.265: CBR of VBR of CVBR

Streaming

Meervoudig streamen (tot drie
profielen)

Meervoudig streamen (tot drie profielen)

Audiocompressie

G.711 alaw en ulaw selecteerbaar
G.711 8 kHz

"G.711 alaw en ulaw selecteerbaar
G.711 8 kHz"

Protocol

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS,
Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP,
SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x,
PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP,
UPNP, RTSP, LLDP

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS,
RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS,
EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP,
LLDP

Beveiliging

TLS - RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP via
TLS) - RFC2818, WS-beveiliging, certificatenbeheer, wachtwoordbeveiliging
op meerdere niveaus, IP-adresfiltering,
HTTPS-versleuteling, One-Click Security Hardening, gebruikerstoegangslog,
validering complexe aanmeldgegevens, desactivering
ongebruikte protocollen, IEEE / 802.1x
zoals: PEAP, EAP-TLS, EAPoL

TLS - RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP via
TLS) - RFC2818, WS-beveiliging, certificatenbeheer, wachtwoordbeveiliging
op meerdere niveaus, IP-adresfiltering,
HTTPS-versleuteling, One-Click Security
Hardening, gebruikerstoegangslog, validering complexe aanmeldgegevens,
desactivering ongebruikte protocollen,
IEEE / 802.1x zoals: PEAP, EAP-TLS,
EAPoL

Edge opslag

Sleuf voor de Micro SD/SDHC/SDXC 1
x 256GB

micro SDXC tot 512 GB

Interface voor applicatieprogrammering

IAPI, ONVIF

IAPI, ONVIF

Geheugen

512 MB RAM, 512 MB Flash

512 MB RAM, 512 MB Flash

Omgeving
Bedrijfstemperatuur /
vochtigheid

"-40 °C tot +50 °C / minder dan 90%
RV. Tot 4 uur bij 60 °C"

-40 °C tot +60 °C / minder dan 90% RV.
Tot vijf uur bij 60 °C.

Opslagtemperatuur /
vochtigheid

-20 °C tot +60 °C / minder dan 90% RV

-20 °C tot +60 °C / minder dan 90% RV

Certificering

IP66/ IP67, IK10

IP66/ IP67, IK10
Elektrisch

Ingangsspanning

24 VAC (-20 % tot +30 %, 47-63 Hz) ,
PoE 802.3af (802.3at type 1)

24 VAC (-20 % tot +30 %, 47-63 Hz) ,
PoE 802.3af (802.3at type 1)

Mechanisch
Kleur / materiaal

Wit / aluminium

Wit / aluminium

RAL-code

RAL9003

RAL9003
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Afmetingen / gewicht
product

Body: 188 x 91 beugel: 164 x 120

Body: 188 x 91 beugel: 164 x 120

Voorschriften
Veiligheid

EN 60950-1; UL 60950-1; IEC 60950-1;
CSA 22.2 No. 60950

EN 60950-1; UL 60950-1; IEC 60950-1;
CSA 22.2 No. 60950

Emissies

FCC deel 15, klasse A; EN55032
klasse A; AS/NZS CISPR 32 klasse A;
ICES-003/NMB-003 klasse A

FCC deel 15, klasse A; EN55032 klasse
A; AS/NZS CISPR 32 klasse A; ICES003/NMB-003 klasse A

Immuniteit

EN55024; EN50130-3

EN55024; EN50130-3

Omgeving

RoHS; WEEE

RoHS; WEEE
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Onderstaande tabel vermeldt de technische specificaties van de Flex 3MP outdoor compacte
domecamera en de Flex 8MP outdoor compacte domecamera's.
IFS03-C10-OI03

IFS08-C10-OI03

Flex Gen3 - 3MP outdoor compacte
dome

Flex Gen3 - 8MP outdoor compacte
dome

Video
Beeldapparaat

'1/2,8" 3,21 MP CMOS (4:3)

'1/1,8" 8,3 MP CMOS (16:9)

Effectieve pixels

2065 (H) x 1553 (V)

3840 (H) x 2160 (V)

Minimumbelichting

Kleur: min 0,05 lux (1/30 sec, 30IRE)
BW: 0,005 lux

Kleur: min 0,27 lux (1/30 sec, 30IRE) BW:
0,027 lux

Video uit

Micro USB (voor eenvoudige installatie,wifi dongle)

Micro USB (voor eenvoudige installatie,wifi dongle)

Lens
Brandpuntafstand (zoomfactor)

2,8 mm vaste brandpuntafstand

4,27 mm vaste brandpuntafstand

Max. diafragmaverhouding

F2.0

F1,6

Hoekgezichtsveld

H:100,13˚ V:73,79˚ D:128˚

H: 107,97°/ V: 58,02°/ D: 126,87°

Scherpteregeling

Vast (max. scherpte op 5 m)

Vast (max. scherpte op 5 m)

Lenstype

Geen

Geen
Bereik draaien / kantelen / roteren

Bereik draaien / kantelen
/ roteren

0-350 ˚ / 0-67 ˚/ 0-355 ˚

0-350˚ / 0-67˚ / 0-355˚

Operationeel
IR zichtbare afstand

15 m (met slimme IR-regeling)

15 m (met slimme IR-regeling)

Belichtingsmethode

Handmatig / Sluiterprioriteit

Handmatig / Sluiterprioriteit

Snelheid elektronische
sluiter

Min. / max. / handmatig / trillingsloos
(1/4 tot 1/10.000 sec)

Min. / max. / handmatig / trillingsloos (1/4
tot 1/10.000 sec)

Beeld aanpassing

Helderheid / contrast / verzadiging / tint
/ scherpte (0-100 %, standaard 50 %)

Helderheid / contrast / verzadiging / tint /
scherpte (0-100 %, standaard 50 %)

Dag & nacht

Auto laag / Auto gemiddeld (standaard)
/ auto hoog / handmatig / geforceerd
kleur / geforceerd zwart-wit

Auto laag / Auto gemiddeld (standaard) /
auto hoog / handmatig / geforceerd kleur
/ geforceerd zwart-wit

Breed dynamisch bereik

Uit (standaard) / aan / WDR / TrueWDR
/ TrueWDR3x

Uit (standaard) / aan / WDR / TrueWDR /
TrueWDR3x

Digitale ruisonderdrukking

2D & 3DNR

2D & 3DNR
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Bewegingsdetectie

3ea, veelhoekige zones

3ea, veelhoekige zones

Privacy maskering

9ea, rechthoekige zones

9ea, rechthoekige zones

Witbalans

Auto normaal (standaard) / handmatig /
auto breed

Auto normaal (standaard) / handmatig /
auto breed

Alarm I/O

n.v.t.

n.v.t.

Alarmmeldingen

Bewegingsdetectie, sabotagedetectie,
alarmingang, onscherptedetectie,
netwerkstoring

Bewegingsdetectie, sabotagedetectie,
alarmingang, onscherptedetectie,
netwerkstoring

Alarmgebeurtenissen

"Kennisgeving via e-mail bij gebeurtenis is aanleiding voor alarmuitgang"

"Kennisgeving via e-mail bij gebeurtenis
is aanleiding voor alarmuitgang"

Audio-ingang

n.v.t.

n.v.t.

Audio-uitgang

n.v.t.

n.v.t.
Analyse van video-informatie

Analyse

Sabotage, onscherpte / bewegingsdetectie

Sabotage, onscherpte / bewegingsdetectie

Netwerk
Ethernet

RJ-45 (10/100BASE-T)

RJ-45 (10/100BASE-T)

Videocompressie

MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265
en H.265 IntelliZip

MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265
en H.265 IntelliZip

Resolutie

2048 x 1536 / 1920 x 1440 / 1920 x
1080 / 1600 x 1200 / 1600 x 900 / 1280
x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 1024
x 576 / 960 x 540 / 800 x 450 / 640 x
480 / 640 x 360 / 480 x 360 / 480 x 270
/ 384 x 288 / 320 x 180 / 160 x 90

2048 x 1536 / 1920 x 1440 / 1920 x 1080
/ 1600 x 1200 / 1600 x 900 / 1280 x 960 /
1280 x 720 / 1024 x 768 / 1024 x 576 /
960 x 540 / 800 x 450 / 640 x 480 / 640 x
360 / 480 x 360 / 480 x 270 / 384 x 288 /
320 x 180 / 160 x 90

Max. framesnelheid

H.265/H.264: Max. 30 fps MJPEG: Max.
20 fps

H.265/H.264: Max. 30 fps MJPEG: Max.
20 fps

Slimme Codec

IntelliZip

IntelliZip

Regeling bitsnelheid

H.264/H.265: CBR of VBR of CVBR

H.264/H.265: CBR of VBR of CVBR

Streaming

Meervoudig streamen (tot drie
profielen)

Meervoudig streamen (tot drie profielen)

Audiocompressie

G.711 alaw en ulaw selecteerbaar
G.711 8 kHz

G.711 alaw en ulaw selecteerbaar G.711
8 kHz

Protocol

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS,
Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP,
SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x,
PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP,

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS,
RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS,
EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP,
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UPNP, RTSP, LLDP

LLDP

Beveiliging

TLS - RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP via
TLS) - RFC2818, WS-beveiliging, certificatenbeheer, wachtwoordbeveiliging
op meerdere niveaus, IP-adresfiltering,
HTTPS-versleuteling, One-Click Security Hardening, gebruikerstoegangslog,
validering complexe aanmeldgegevens, desactivering
ongebruikte protocollen, IEEE / 802.1x
zoals: PEAP, EAP-TLS, EAPoL

TLS - RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP via
TLS) - RFC2818, WS-beveiliging, certificatenbeheer, wachtwoordbeveiliging
op meerdere niveaus, IP-adresfiltering,
HTTPS-versleuteling, One-Click Security
Hardening, gebruikerstoegangslog, validering complexe aanmeldgegevens,
desactivering ongebruikte protocollen,
IEEE / 802.1x zoals: PEAP, EAP-TLS,
EAPoL

Edge opslag

Sleuf voor de Micro SD/SDHC/SDXC 1
x 256GB

micro SDXC tot 512 GB

Interface voor applicatieprogrammering

IAPI-3

IAPI, ONVIF

Geheugen

1 GB RAM, 512 MB Flash (vergrendelbare NAND)

1 GB RAM, 512 MB Flash (vergrendelbare NAND)

Omgeving
Bedrijfstemperatuur /
vochtigheid

-40 °C tot +50 °C

-40 °C tot +50 °C

Koude start

-40°C

-40°C

Opslagtemperatuur /
vochtigheid

-40 °C tot +55 °C

-40 °C tot +55 °C
Elektrisch

Ingangsspanning

2PoE 802.3af (802.3at Type 1)

2PoE 802.3af (802.3at Type 1)

Stroomverbruik

PoE: Max. 8,1 W

PoE: Max 10,1 W

RTC verbruik

7 dagen

7 dagen
Mechanisch

Kleur / materiaal

Wit / aluminium

Wit / aluminium

RAL-code

RAL9003

RAL9003

Afmetingen / gewicht
product

Φ 112 x 72 mm

Φ 112 x 72 mm
Voorschriften

Veiligheid

UL60950-1; CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1, BIS IS13252 Part 1:2010,

UL60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 609501, BIS IS13252 Part 1:2010,

Emissies

FCC deel 15, klasse A; EN55032
klasse A; AS/NZS CISPR 32 klasse A;
ICES-003/NMB-003 klasse A

FCC deel 15, klasse A; EN55032 klasse
A; AS/NZS CISPR 32 klasse A; ICES003/NMB-003 klasse A

Immuniteit

EN50130-4

EN50130-4
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Omgeving

RoHS; WEEE, REACH

RoHS; WEEE, REACH

Fysieke kenmerken en
milieu

IP66/67, IK10

IP66/67, IK10
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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 reverseengineren, decompileren of demonteren en elke poging hiertoe leidt tot onmiddellijke beëindiging van
deze EULA, behalve en alleen indien deze activiteit nadrukkelijk kan worden toegestaan,
niettegenstaande deze beperking, door het toepasselijk recht, of in het geval van opensourcesoftware, de toepasselijke opensource-licentie. U mag geen wijzigingen of aanpassingen
aanbrengen aan enig deel van de Software, of afgeleide werken creëren, zonder de schriftelijke
toestemming van een directeur van Tyco (behoudens het bepaalde in artikel 3(f) van deze EULA met
betrekking tot de opensourcesoftware). U mag geen eigendomsrechtelijke vermeldingen,
markeringen of labels verwijderen van de software. U dient redelijke maatregelen te treffen om ervoor
te zorgen dat uw medewerkers en agenten de voorwaarden van deze EULA naleven.
b. Auteursrechten. U moet alle copyrightvermeldingen op alle kopieën van de software handhaven.
c. Overdracht. U mag uw rechten die in deze EULA zijn toegekend alleen overdragen (i) als onderdeel
van een permanente verkoop of overdracht van alle apparaten waarvoor de software naar behoren in
licentie gegeven is; (ii) Indien u de software volledig overdraagt (met inbegrip van alle componenten,
de media en het drukwerk, eventuele upgrades en deze EULA); (iii) indien u geen kopieën behoudt
van enig onderdeel van de software; (iv) indien de ontvanger met de voorwaarden van deze EULA
instemt; en (v) indien de software een upgrade is, moet deze overdracht ook alle eerdere versies van
de software omvatten. U stemt ermee dat niet-naleving van deze voorwaarden deze overdracht nietig
maakt.
d. Beëindiging. Onder voorbehoud van eventuele andere rechten, kan Tyco deze EULA beëindigen,
als u zich niet houdt aan de algemene voorwaarden die hierin opgenomen zijn. In dat geval moet u
onmiddellijk alle kopieën van de software en alle componenten ervan vernietigen. Voor zover de
Software is ingebed in de hardware of firmware, dient u onmiddellijk toegang te verlenen aan Tyco of
diens vertegenwoordiger om softwarefeatures te verwijderen of te vergrendelen zoals Tyco bepaalt.
e. Volgende EULA. Tyco kan deze EULA ook vervangen met een volgende EULA om u eventuele
toekomstige componenten, edities, upgrades of andere wijzigingen of aanvulling van de Software te
bieden. Ook in de mate dat de voorwaarden van deze EULA in strijd zijn met eventuele eerdere
EULA's of andere overeenkomsten tussen u en Tyco over de Software, zijn de voorwaarden van
deze EULA beslissend.
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 opensourcesoftware geen garantie gegeven. Door het gebruik van de software verbindt u zich ook aan de
voorwaarden van de licentiebepalingen van derden. Indien de toepasselijke licentiebepalingen van
derden hierin voorzien heeft u het recht om deze software te reverse-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 demonstratieof evaluatieperiode verloopt.
k. Registratie van software. De Software kan voor gebruik bij Tyco moeten worden geregistreerd.
Indien u de software niet registreert, wordt deze EULA automatisch beëindigd en mag u de software
niet gebruiken.
l. Aanvullende beperkingen. De software kan onderworpen zijn aan aanvullende beperkingen en
gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de begeleidende documentatie van deze software, waarvan
de aanvullende beperkingen en voorwaarden hierbij zijn opgenomen en deel vormen van deze EULA.
m. Upgrades en updates. Voor zover Tyco deze ter beschikking stelt, mogen Software-upgrades en
updates alleen worden gebruikt om alle of een deel van de oorspronkelijke Software te vervangen die
u in licentie gegeven is. Software-upgrades en -updates leiden niet tot een toename van het aantal
aan u in licentie gegeven kopieën. Indien de software een upgrade of een component van een pakket
softwareprogramma's die u als in product in licentie is gegeven, mag de software alleen worden
gebruikt en overgedragen als deel van dit enkelvoudige productpakket en mag dit niet worden
gescheiden voor gebruik op meer dan een computer of systeem. Software-upgrades en updates die
gratis gedownload zijn via een door Tyco goedgekeurde World Wide Web- of FTP-site mogen
gebruikt worden om meerdere systemen te upgraden, op voorwaarde dat u een licentie heeft om de
oorspronkelijke software op die Systemen te gebruiken.
n. Tools en hulpprogramma's. Software verdeeld door middel van een door Tyco goedgekeurde World
Wide Web- of FTP-site (of soortgelijke door Tyco goedgekeurde distributiekanalen) als hulpmiddel of
hulpprogramma mogen onbeperkt worden gekopieerd en geïnstalleerd op voorwaarde dat de
Software niet wordt gedistribueerd of verkocht en de Software alleen wordt gebruikt voor het beoogde
doel van de tool of het hulpprogramma en in verband met Tyco producten. Alle andere voorwaarden
van deze EULA blijven van toepassing.
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 NIETCOMMERCIËLE 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 AVCVIDEO DIE GECODEERD WERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE
ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN WERD VAN EEN VIDEOLEVERANCIER ONDER LICENTIE
OM AVC-VIDEO TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. MEER INFORMATIE KAN WORDEN
VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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 reverseengineren, decompileren of demonteren en elke poging hiertoe leidt tot onmiddellijke beëindiging van
deze EULA, behalve en alleen indien deze activiteit nadrukkelijk kan worden toegestaan,
niettegenstaande deze beperking, door het toepasselijk recht, of in het geval van opensourcesoftware, de toepasselijke opensource-licentie. U mag geen wijzigingen of aanpassingen
aanbrengen aan enig deel van de Software, of afgeleide werken creëren, zonder de schriftelijke
toestemming van een directeur van Tyco (behoudens het bepaalde in artikel 3(f) van deze EULA met
betrekking tot de opensourcesoftware). U mag geen eigendomsrechtelijke vermeldingen,
markeringen of labels verwijderen van de software. U dient redelijke maatregelen te treffen om ervoor
te zorgen dat uw medewerkers en agenten de voorwaarden van deze EULA naleven.
b. Auteursrechten. U moet alle copyrightvermeldingen op alle kopieën van de software handhaven.
c. Overdracht. U mag uw rechten die in deze EULA zijn toegekend alleen overdragen (i) als onderdeel
van een permanente verkoop of overdracht van alle apparaten waarvoor de software naar behoren in
licentie gegeven is; (ii) Indien u de software volledig overdraagt (met inbegrip van alle componenten,
de media en het drukwerk, eventuele upgrades en deze EULA); (iii) indien u geen kopieën behoudt
van enig onderdeel van de software; (iv) indien de ontvanger met de voorwaarden van deze EULA
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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 opensourcesoftware geen garantie gegeven. Door het gebruik van de software verbindt u zich ook aan de
voorwaarden van de licentiebepalingen van derden. Indien de toepasselijke licentiebepalingen van
derden hierin voorzien heeft u het recht om deze software te reverse-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 demonstratieof evaluatieperiode verloopt.
k. Registratie van software. De Software kan voor gebruik bij Tyco moeten worden geregistreerd.
Indien u de software niet registreert, wordt deze EULA automatisch beëindigd en mag u de software
niet gebruiken.
l. Aanvullende beperkingen. De software kan onderworpen zijn aan aanvullende beperkingen en
gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de begeleidende documentatie van deze software, waarvan
de aanvullende beperkingen en voorwaarden hierbij zijn opgenomen en deel vormen van deze EULA.
m. Upgrades en updates. Voor zover Tyco deze ter beschikking stelt, mogen Software-upgrades en
updates alleen worden gebruikt om alle of een deel van de oorspronkelijke Software te vervangen die
u in licentie gegeven is. Software-upgrades en -updates leiden niet tot een toename van het aantal
aan u in licentie gegeven kopieën. Indien de software een upgrade of een component van een pakket
softwareprogramma's die u als in product in licentie is gegeven, mag de software alleen worden
gebruikt en overgedragen als deel van dit enkelvoudige productpakket en mag dit niet worden
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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 AVCVIDEO DIE GECODEERD WERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE
ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN WERD VAN EEN VIDEOLEVERANCIER ONDER LICENTIE
OM AVC-VIDEO TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. MEER INFORMATIE KAN WORDEN
VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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