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Hoofdstuk 1 – Introductie

Video handleidingen met betrekking tot de onderwerpen besproken in deze gids zijn beschikbaar op 
https://vdgsecurity.com/downloads/manuals/

Deze handleiding legt alle benodigde stappen uit om een volledig functioneel Sense installatie in een
relatief korte tijd op te zetten. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat het gaat om een simpele
standalone of een single-server, single-client opstelling waar alle componenten geconfigureerd en
toegankelijk zijn via het netwerk:

IP cameras worden geconfigureerd met een IP adres
Sense Client is geconfigureerd met een IP adres
Sense Server is geconfigureerd met een IP adres

Sense Standalone installatie:

 

Sense Server-Client installatie:
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Hoofdstuk 2 – Installatie

Het installatie programma SenseSetup.exe is nodig om Sense te installeren. Deze kan worden gedownload
in de support sectie op de https://vdgsecurity.com/downloads/software/ website. Het is een enkel
uitvoerbare installatie bestand met alle benodigde componenten om Sense te installeren als server, client
of standalone systeem. Het diagram hieronder toont de bestandsdelen die in de Sense setup bevinden.

 

2.1 Versiebeheer

Het eerste scherm die getoond wordt na het starten van de Sense Setup is het versie informatie pagina. Het
toont de versies van de inbegrepen en genstalleerde Sense componenten.
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2.2 Standalone installatie

Selecteer de ’Client’ en ’Server’ opties om Sense als een standalone systeem te installeren. De
volgende onderdelen worden hierbij geinstalleerd:

Server
Client
Manager
Monitor
Player
SystemInfo
Postgres database
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2.3 Server installatie

Selecteer ’Server’ om Sense als een server te installeren. De volgende onderdelen worden
hierbij geïnstalleerd:

Server
Manager
Monitor
SystemInfo
Postgres database
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2.4 Client installatie

Selecteer ’Client’ om Sense als een client te installeren. De volgende onderdelen worden
hierbij geïnstalleerd:

Client
Player
SystemInfo
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2.5 Bijwerken

Het installatie pakket Sense Setup wordt ook gebruikt om de Sense software te bijwerken naar een
nieuwere (of oudere) versie. Gebruik dezelfde methode als beschreven in paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4. Het
bijwerken van de Sense software verwijderd niet de instellingen of de licentie.

Hoofdstuk 3 – Inloggen

Voordat Sense gebruikt kan worden, dient een operateur in te loggen. Na het starten van de Sense Client
wordt eerst het login dialoog getoond.
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Het login dialoog bevat de volgende onderdelen:

Taalkeuzemenu om de taal te selecteren die in Sense gebruikt wordt
Server adres invoerveld
Sense referenties invoerveld
Opties knop (links onder) voor automatisch opstarten en automatisch inloggen instellingen
Inlog knop

Sense vind automatisch beschikbare servers in het netwerk, inclusief het lokale systeem. Klik op het pijltje
in het server adres invoerveld om een lijst van Sense servers te openen. Als een server niet automatisch
wordt gevonden, kan het IP adres of de hostnaam handmatig worden ingevoerd. Om in te loggen, klik op
de groene knop rechts onderin het login dialoog.

De standaard Sense administrator account referenties zijn als volgt:

Naam: administrator
Wachtwoord: !DVadmin

3.1 Automatisch inloggen

Sense Client kan ingesteld worden om automatisch op te starten als Windows is opgestart en automatisch
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in te loggen op een Sense Server. Klik op het tandwiel linksonder in het dialoog om het optiemenu te
openen. Het optie menu bevat de volgende onderdelen:

Taalkeuzemenu om de taal te selecteren die in Sense gebruikt wordt
Checkbox om automatisch inloggen te activeren
Het standaard server adres en standaard inlog referenties invoervelden
Checkbox om Sense automatisch op te starten

3.2 Menu

Na het inloggen wordt de hoofd applicatie gestart en het topmenu met een optionele standaard (multi)
layoutals deze is geconfigureerd.

Top menu na het inloggen:

 

Van links naar rechts bevat het top menu de volgende functies:

Oog icoon: Open menu of ga naar live modus
Gereedschap icoon: : Ga naar instellingen
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Slot icoon: Open dialoog om uit te loggen of de Sense Client te sluiten
Monitor icoon: Lijst van lokale of remote monitoren
Datum en tijd: De huidige datum en tijd van het Sense Client systeem
VDG log0: Toont het ”Sense about”, waarin het Sense Client versie nummer en overige informatie
wordt getoond

 

Hoofdstuk 4 – Licentie

Sense is beschermd door een software licentie sleutel. Om gebruik te maken van dit product is een
software licentie bestand nodig. Omdat de Sense Server geen grafische gebruiksinterface bevat, dient de
licentie te worden geladen via de Sense Client. De licentie sleutel kan gevestigd zijn op een licentie USB
kaart of verstuurd via E-mail.

 

4.1 Uploaden van de licentie
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Activeren is het proces waarbij de software en de licentie sleutel geldig worden verklaard, zodat zij
worden gebruikt volgens de aangekochte licenties en services. Activering is bedoel om uw eindgebruiker
rechten te beschermen alsmede de rechten van VDG Security als software-auteur. Alleen originele Sense
software geeft u recht op essentiële updates en technische ondersteuning. U bent niet in staat om de Sense
software te gebruiken als deze niet is geactiveerd.

 

 Benodigdheden 

Een Sense Client en Sense Server installatie, Omdat de Sense server geen grafische
gebruikersinterface bevat, dient de licentie te worden geladen via de Sense Client om de Sense
server te activeren.
Een Sense licentie sleutel, De Sense licentie sleutel bestand kan worden geleverd via een USB kaart
of via e-mail. De USB kaart dient te worden ingevoerd in het Sense Client platform systeem (niet de
Sense server). U kunt ook handmatig de licentie sleutel invoeren door deze te plakken of te typen in
het licentie sleutel veld in de activatie wizard.
Een internet aansluiting, De Sense Client heeft een internet connectie nodig voor het
activatieproces, alsmede de mogelijkheid om verbinding te maken met de Sense Server over het
netwerk. De Sense Server zelf heeft geen internet verbinding nodig.

Upload licentie sleutel

Open de activatie wizard door op ”Licentie sleutel invoeren”te klikken in de Sense Client
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configuratie en de server te selecteren.

 

Wanneer de USB kaart is ingevoerd in het Sense Client platform systeem, zal de licentie sleutel
automatisch worden herkend. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u handmatig naar het licentie
bestand bladeren.

 

Wanneer u op het verifiëren knop klikt, zal de sleutel parameter naar de Sense Server worden
verstuurd. Als het verifieren is gelukt, kan de Sense software voor tien dagen worden gebruikt. Na
tien dagen dient het activatie proces te worden afgerond om de Sense software blijvend te kunnen
gebruiken.
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4.2 Activeer licentie

4.2.1 Online activering

Om uw software te activeren is een geldig email adres nodig. Uw licentie sleutel zal naar dit email
adres worden verstuurd.

 

Om uw software te activeren is een geldig email adres nodig. Uw licentie sleutel zal naar dit email
adres worden verstuurd.
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Na het succesvol activeren zal de software licentie status veranderen en zal er meer
gedetailleerde licentie functies worden getoond.

 

4.2.2 Offline activeren

Om uw software te activeren, dient u de activatie-bestand op te slaan op een USB stick. Klik op
de ’Opslaan’ knop. U kunt ook de inhoud van het activatie-bestand kopiëren.
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Creeer licentie bestand 

Om een geactiveerde licentie bestand op te halen, dient U het bestand over te brengen naar een
computer met een internet connectie. Op deze computer kunt U naar de Sense licentie portaal
surfen met de volgende url: https://service.vdgsecurity.com/en/licensing/activate.
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Nadat U de activatie wizard op de Sense licentie portaal heeft afgerond, dient U het licentie
bestand op te slaan op een USB stick.
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Licentie bestand opslaan 

Om het activatie-proces af te ronden, dient U het opgeslagen bestand van de Sense licentie portaal
in te laden. U dient de licentie bestand te bevestigen om het activeren te voltooien.
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Na het succesvol activeren zal de software licentie status veranderen en zal er meer
gedetailleerde licentie functies worden getoond.
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Hoofdstuk 5 – Setup mode

Sense instellingen zijn zichtbaar nadat er op het gereedschap icoon is geklikt in het top menu. Instellingen
zijn gegroepeerd in tabs en elke tab heeft specifieke instellingen gerelateerd aan de naam van de tab.
Normale procedure van het instellen van een Sense systeem is om de tabs van links naar rechts af te
werken, beginnend bij de server tab en eindigend bij de gebruikers-management. Instellingen worden
normaal gesproken gedaan met een administrators account.

5.1 Servers

De server tab bevat een lijst van de servers en de instellingen gerelateerd to de geselecteerde server.
Van links naar rechts ziet U de server lijst, de camera lijst, instellingen en server statistieken van de CPU,
geheugen en netwerk en harddisk.
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5.1.1 toevoegen via vind

Klik op ’Find’ links onder om de vind dialoog te openen. Na enkele secondes toont dit dialoog alle
gevonden servers in het lokale network op alle NIC’s. Selecteer de server(s) en klik op ’Add’ om deze toe te
voegen aan de configuratie en om het dialoog te sluiten
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5.1.2 handmatig toevoegen

Om een server toe te voegen, klik op ’+’ links onder. Voeg het server adres in het dialoog dat verschijnt.
Op een standalone systeem wordt de localhost server (127.0.0.1) automatisch toegevoegd aan de lijst. In
een server-client configuratie

 

5.2 Devices

Een lijst van Sense compatible apparaten kan hier gevonden worden: https://vdgsecurity.com/compatibility-
list/camera/

De ’Devices’ tab bevat de e en instellingen van apparaten voor de geselecteerde server. De server
kan geselecteerd worden onder de ’Server’ tab.

 

 

De apparaten lijst heeft drie secties. Van links naar rechts zijn deze:

Camera’s (camera icoon): De camera e
Intercom servers (cirkel met lijnen icoon): )e van intercom servers
I/O apparaat (vier punten icoon): e van I/O apparaten

De opties voor elke camera zijn verdeeld in 4 secties, welke van links naar rechts zijn:

General: Basis opties die nodig zijn om verbinding met de camera te maken
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Advanced: geavanceerde configuratie opties zoals multicast
PTZ: opties voor PTZ
Live: Volledig scherm

5.2.1 toevoegen via vind

Klik op ’Find’ links onder om de vind dialoog te openen. Na enkele seconde toont deze alle gevonden
apparaten in het lokale netwerk op alle NIC’s, inclusief intercom servers en IO apparaten. Selecteer een of
meer camera’s en klik op ’Add’ om deze toe te voegen aan de configuratie en het dialoog te sluiten.

 

5.2.2 Handmatig toevoegen

Klik ’+’ links onder om een nieuw, niet geconfigureerd, apparaat aan de lijst toe te voegen.
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Vul alle benodigde velden in om een verbinding te maken met het apparaat. Zie hieronder voor een uitleg
van de velden.

Name: De naam van het apparaat.
Location: De naam van de locatie waar het apparaat zicht bevind.
Type: Het apparaat type of merk.
Address: Het IP adres waarmee Sense moet verbinden .
Port: Port nummer wordt standaard gekozen als het apparaat type is geselecteerd.
Video channel: Video kanaal nummer van het apparaat. Voornamelijk gebruikt voor encoders.
User name: Gebruikers naam om verbinding te maken met het apparaat.
Password: Wachtwoord om verbinding te maken met het apparaat.
Max Storage (hours): Maximale opslag in uren (voor video). Dit is standaard 99999, wat staat voor
geen maximum. Als het opslagvolume niet groot genoeg is voor het maximale opslag zal de
werkelijke opslag lengte minder zijn. Dit kan geverifieerd worden in de ’Statistics’ tab
Angle: Video draaihoek, als de camera is opgehangen in een andere hoek.
Codec: De videostream codec die Sense zal ontvangen. Let op: Bij sommige camera’s wordt
verwacht dat de codec wordt ingesteld in de webpagina van de camera (eerste stream).

Nadat alle configuratie velden correct zijn ingevuld, klik op ’Apply’. Na enkele seconde zal er live video
worden getoond. Als dit niet het geval is, controleer de waardes in de invoervelden opnieuw.

5.3 Layouts

23/42vdgsecurity.com v17.09.29



VDG Sense Quick Start Guide 2.5 - Dutch

De ’Layouts’ tab wordt gebruikt om alle (multi)layouts te configureren. Layouts zijn nodig in live modus om
live of opgenomen beelden te tonen of (video) events af te handelen. Layouts kunnen op maat ontworpen
worden. Wanneer de ’Layouts’ tab wordt geopend, worden de andere instellingen tabs verborgen en wordt
de ’Layout Manager’ geopend. De layout manager is een zwevend menu welke gebruikt wordt om een
layout te maken, te verwijderen of aan te passen.

Een layout bestaat uit panelen waar elk paneel een eigen specifieke functie heeft. Bijvoorbeeld, een
paneel kan gebruikt worden voor een live video, opgenomen video, afspeel controllers te tonen, een kaart
of de evenementen te tonen. De complete lijst van panelen kan gevonden worden in the ’Type’ dropdown
menu in de layout manager.

 

5.3.1 Live layout

Klik op ’New’ in de layouts menu van de layout manager, de volgende dialoog zal verschijnen:
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Verscheidende layout-sjablonen zijn beschikbaar om snel een nieuwe layout te creëren. Selecteer
sjabloon ’Live 2×2’ in de sjabloon lijst om een layout te maken voor 4 camera’s. Selecteer de resolutie van
de monitor waarop de layout getoond zal worden en kies een naam voor de layout. Klik op ’Ok’ om de
layout op te slaan en het dialoog te sluiten.
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Er moet rekening mee worden gehouden dat layouts gecreëerd worden voor een specifieke resolutie.
Layouts kunnen achteraf niet in grote veranderd worden. Deze layout bestaat uit 4 live-video panelen. De
iconen in de linkerbenedenhoek van elk paneel identificeert het type paneel. Een paneel voor live-video
gebruikt een camera icoon. Na het selecteren van een icoon worden de eigenschappen getoond in de
’Panels’ sectie van de Layout Manager. Om een camera toe te wijzen aan een paneel selecteer je de
camera in de ’Camera’ lijst in de paneel eigenschappen.

5.3.2 Playback layout

Klik op ’New’ in de layout menu van de layout manager, de volgende dialoog zal verschijnen:
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Selecteer de sjabloon ’Playback 2×2 with controls’ in de sjabloonlijst om een layout te creëren voor
gelijkwaardig afspelen van 4 camera’s. Selecteer de resolutie van de monitor waarop de layout getoond zal
worden en kies een naam voor de layout. Klik op ’Ok’ om de layout op te slaan en het dialoog te sluiten.
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Deze layout bestaat uit 4 afspeel-panelen en een controle-paneel om de video daadwerkelijk af te spelen.
De panelen die opgenomen video afspelen worden geïdentificeerd met een groen driehoek. De controle-
paneel gebruiken een play/stop icoon. Om een camera toe te wijzen aan een paneel selecteer je de camera
in de ’Camera’ lijst in de paneel eigenschappen.

5.3.3 Multi layout

Een ’Multi Layout’ is een groep van layouts met een voorgedefinieerde monitor selectie. Het wordt gebruikt
om snel meerdere layouts te tonen op verschillende monitoren. Om een multi-layout te creëren, klik op
’Edit’ in het Multi-Layout menu van de Layout Manager. De volgende dialoog verschijnt:
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Aan de linkerkant van het dialoog is de lijst met multi layouts. Multi layouts kunnen worden toegevoegd,
verwijderd of aangepast door op de knoppen te klikken onder de ’Multi Layouts’ lijst. Aan de rechterkant
van het dialoog is de lijst met monitoren die bij de multi layouts horen. Monitoren kunnen worden
toegevoegd of verwijderd door op de knoppen te klikken onder de ’Layouts’ lijst. De monitor nummers
corresponderen met de monitor nummers in de ’Monitors’ tab in het top menu. Om een layout toe te
wijzen aan een monitor, selecteer een layout uit de lijst naast de monitor. Let op: Een layout kan slechts
eenmaal in een multi-layout voorkomen. Klik op ’Close’ om de het dialoog te sluiten.

5.4 Gebruikers management

Sense gebruikers management geeft de administrator de mogelijkheid om de toegangsniveaus van
gebruikers die inloggen in Sense te bepalen. Toegang tot camera’s, server’s, layouts en verschillende
andere functies kunnen gelimiteerd worden naar groepen gebruikers. In Sense wordt dit een ’User group’
genoemd. Een user groep bepaald de rechten van de gebruikers toegewezen tot deze groep.

5.4.1 Gebruikers & Groepen

De gebruikers en groepen worden gebruikt om de gebruikersinstellingen te bepalen in Sense. Aan de
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linkerkant van het scherm is de lijst met gebruikersgroepen. Gebruikersgroepen kunnen worden
toegevoegd, verwijderd of aangepast met de knoppen onderin de lijst. Aan de rechterkant van het scherm
zijn de rechten die aan de groep kunnen worden gekoppeld. Deze zijn onderverdeeld in subtabs.

 

Klik ’+’ onder de groeplijst om een gebruikersgroep toe te voegen. Een dialoog waarin de naam van de
groep kan worden bepaald zal verschijnen. Klik op ’Ok’ in het dialoog om de groep aan te maken en het
dialoog te sluiten

Creeer gebruiker:

Klik op ’+’ onder de gebruikerslijst in de gebruikers subtab om een gebruiker te creeren. Een dialoog
waarin de naam, gebruikersnaam en wachtwoord kan worden ingevuld.
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Creeer apparaatgroep:

Een apparaatgroep definieert welke camera’s een gebruiker mag zien. Open de tab ’Device groups’ om
een apparaatgroep te creëren. Aan de linkerkant staat een lijst met aangemaakte apparaatgroepen. Door
op de knoppen onder de lijst te klikken kunnen groepen worden aangemaakt, verwijderd of aangepast. Aan
de rechterkant staat de lijst met camera’s.

 

Klik op ’+’ onder de ’Device group’ lijst om een apparaat groep te creëren. Er verschijnt een dialoog
waarin de naam van de apparaatgroep kan worden bepaald. Gebruik een duidelijke naam, zoals ’Alle
camera’s. Klik op ’Ok’ om het dialoog te sluiten en de apparaatgroep aan de lijst toe te voegen. Sleep
camera’s van de cameralijst naar de apparaatgroep om deze aan een groep toe te voegen.
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Rechten toewijzen:

Als alle gebruikers, layouts, multilayouts, servers en apparaatgroepen zijn aangemaakt, kunnen deze
gesleept worden naar de bijhorende gebruikersgroepen. Om rechten te verwijderen, selecteer de rechten
in de gebruikersgroep en klik op ’-’ onder de groeplijst.

  Users: Voeg nieuwe gebruiker toe
  Servers: Voeg een server toe met adres 192.168.5.10
  Device groups: Voeg nieuwe apparaatgroep toe
  Multilayouts: Voeg de layout Live & Playback toe
  Layouts: Voeg de layout Live 2×2 and Playback 2×2 toe
  Functions: Voeg de functie ’Live’ toe

Eindresultaat:

Het eindresultaat zou er als volgt uit moeten zien:

 

Hoofdstuk 6 – Operateur modus

Klik op de volgende link voor de video handleiding https://vdgsecurity.com/downloads/manuals/

Live modus of ’Home’ modus wordt geopend door op het ’Oog’ icoon te klikken in de linker bovenhoek
van het scherm van de eerste monitor. Dit icoon wordt ook gebruikt om het menu te openen waar layouts
geselecteerd kunnen worden. Zie hieronder voor een screenshot van een multi-monitor opstelling. De linker
monitor toont een layout met live camera’s en de rechter monitor een layout voor afspelen. Deze layouts
zijn eerder gemaakt in de de ’Instelling’ modus.
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6.1 Treeview Menu

Dit menu wordt geopend door op het ’Oog’ icoon te klikken.
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Het bevat de volgende elementen:

Multi Layouts: Bevat alle alle multi-layouts die beschikbaar zijn voor de huidige gebruiker. Het
selecteren van een multi-layout update alle monitoren die geconfigureerd zijn in deze layout.

Layouts: Bevat alle alle layouts die beschikbaar zijn voor de huidige gebruiker. Het selecteren van
een layout update de huidig geselecteerde monitor.

Fixed Layouts: Bevat alle fixed-layouts beschikbaar voor de huidige gebruiker. Het selecteren van een fixed-
layout update de huidig geselecteerde monitor met deze layout. Een fixed-layout is een voorgedefinieerde
layout met specifieke functies

Database, onderhoud een e die gebruikt wordt met CarR en FaceR algoritmes. FaceR en CarR zijn
beschikbaar met de juiste licenties.
Sense Match, eventlist voor gebruikt met FaceR algoritmes.
Sense Search, levert functies om te zoeken naar events of meta data.

Cameras: Bevat alle camera’s die beschikbaar zijn voor de huidige gebruiker. Camera’s zijn
onderverdeeld in sub-groepen door locatie namen. De subgroep ”Alle camera’s”bevat alle camera’s. Het
selecteren van een camera plaatst de camera in de geselecteerde paneel.

Monitors: Bevat alle lokale monitoren en de remote monitoren die beschikbaar zijn voor de huidige
gebruiker. Het selecteren van een monitor wisselt de focus van de monitor.

Camera Sequences: Bevat camera sequenties voor de huidige gebruiker.

System: Bevat een link naar ’System Event’s dialoog en ’Tagged Video list’ dialog.

6.2 Live
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Deze layout bevat 4 live panelen. Elk paneel bevat de volgende functies:

Opneem icon: in de linker beneden hoek. Geeft aan dat het paneel een live paneel is. Rood
betekend dat de video is opgenomen. grijs betekend dat de video niet is opgenomen.
Audio icoon: naast het opneem icoon. Alleen zichtbaar als er audio beschikbaar is in de
videostream (paneel moet geselecteerd zijn om audio te horen).
Camera naam: naast het opneem icoon, de camera naam.
Beweging gedetecteerd: naast de camera naam. Geeft de huidige bewegingspercentage.
Digitale zoom: hou de linkermuisknop ingedrukt of gebruik het scroll-wiel om in te zoomen.
Dubbelklik op paneel: naar volledig scherm of stuur de camera naar het ’Target paneel’
Groene focus ring: huidge geselecteerde paneel. Gebruikt voor camera selectie.

6.2.1 PTZ controls

De live controle paneel is nodig om PTZ domes te besturen. Dit paneel kan in een layout worden
verwerkt, maar verschijnt ook automatisch na het dubbel klikken op een video paneel met een PTZ
apparaat. PTZ commando’s worden naar de camera verstuurd die geselecteerd is (groene rand).
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Om een camera te draaien, houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de cursor op de oranje
draaischijf. De snelheid van de dome wordt bepaald door de afstand van de cursor vanaf het middenpunt.
Hoe dichter bij het middenpunt, hoe langzamer de camera draait. De knoppen hebben de volgende
functies:

  Focus dichtbij.

  Focus ver.

  Zet auto-focus / auto-iris aan.

  Inzoomen.

  uitzoomen.

  Open iris.

  sluit iris.

  Ga naar preset ’Home’.

  Ga naar preset 1.

  Draai 180 graden.

  Sla huidige positie op als een preset.

  Ga naar geselecteerde preset.

 Open preset dialoog om elke preset een naam te geven.
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6.3 Terug spelen

 

Deze layout bevat 4 afspeel panelen en afspeel controle-paneel. Elk paneel heeft de volgende functies:

Groen driehoek: In de linkerbenedenhoek. Geeft aan dat het een afspeel-paneel is.
Audio icoon: naast het opneem icoon. Alleen zichtbaar als er audio beschikbaar is in de
videostream (paneel moet geselecteerd zijn om audio te horen).
Camera naam: het opneem icoon, de camera naam.
Datum en tijd: naast de camera naam. De tijd en datum van het getoonde beeld.
Digitale zoom: Hou de linkermuisknop ingedrukt of gebruik het scrollwiel om in te zoomen.
Dubbelklik op paneel: Schakel naar volledig scherm of stuur de camera naar het ’Target paneel’.
Groene focus ring: Huidge geselecteerde paneel. Gebruikt voor camera selectie.

6.3.1 Playback controls
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Het afspeel controle-paneel is nodig om opgenomen video af te spelen. Het heeft twee schuifbalken waar
de bovenste schuifbalk een resolutie heeft over dagen en de onderste schuifbalk een resolutie van 24 uur
(van de geselecteerde dag). De afspeelsnelheid wordt bepaald door de rood-groene schuifbalk. Rood is
achteruit en groen is vooruit. De datum en tijd aan de linker en rechter kant staan voor de eerst en laatst
opgenomen beeldmateriaal van de camera’s die zichtbaar zijn in de layout. De knoppen hebben van links
naar rechts de volgende functies:

  Ga naar het begin van de opname van de camera’s zichtbaar in de layout.

  een minuut achteruit

  een frame achteruit

  Spel achteruit af. Voor streaming codec video wordt alleen I-Frames achteruit afgspeeld.

  Stop.

  Speel vooruit af.

  een frame vooruit

  een minuut vooruit

  Ga naar het einde van de opname van de camera’s zichtbaar in de layout.

  Opent de datum gespecificeerd in het zoek paneel

  Plaats het export gebied. Voor details over export, zie 6.3.2 over video exporteren

  Activeer audio afspeel en zet de afspeelsnelheid naar realtime.

  Opent de export afbeelding dialoog. (Zie sectie 6.3.3)

  Opent de export video dialoog (Zie sectie 6.3.2)
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6.3.2 Export Video

Opgenomen video (en audio) kan geëxporteerd worden naar verschillende media: CD/DVD, hard disk,
USB stick of netwerk. Een enkele export kan opnames van meerdere apparaten bevatten in dezelfde
tijdsbestek. De video zelf wordt geëxporteerd in Sense formaat, het wordt niet met een generieke codec
getranscodeerd. De export komt met het programma ’Sense Player’ welke gebruikt wordt voor het afspelen
van geexporteerde video. Om de video export dialoog te openen, klik de export video knop in de afspeel
controle-paneel.

 

Servers: Toont alle beschikbare servers. Selecteer een server om de camera’s te tonen van de
server.
Cameras: lijst van camera’s van de geselecteerde server. Selecteer camera en klik op ’>’ om een
camera toe te voegen aan de export.
Start and end time: Start en eind tijd van de export. Deze kan los van de schuifbalken aangepast
worden.
Reset date and time: Reset de datum en tijd naar de originele waardes.
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Full date/time range: Zet de export tijdsbestek in van begin tot eind van alle geselecteerde
camera’s.
Include Sense Player: Voeg de Sense Player toe aan de export. Deze optie staat standaard op aan.
Export location: Opslag locatie van de export. Klik op ’…’ om een pad te selecteren. Er dient
genoeg vrije ruimte te zijn om de export video te plaatsen.

Er zijn twee manieren om de export tijdsbestek te bepalen; via de schuifbalken op de afspeel controle-
paneel of via de start/eind tijd invulveld in het export dialoog:

Tijdsbestek via schuifbalk:
Klik op ’E’ in het afspeel controle-paneel. Er verschijnen drie knoppen: ’Start’, ’Clear’ en ’Stop’. Plaats
de beginindicator op het begin punt en klik op start. Plaats daarna de eindindicator op het eindpunt en klik
op ’Stop’. De geselecteerde tijdsbestek wordt in groen aangeven. Klik op ’Clear’ om opnieuw te beginnen.
Na het definiëren van het tijdsbestek, open het export dialog. De camera welke is geselecteerd zal
automatisch worden toegevoegd aan de export-e. De begin en eindtijd wordt automatisch ingevuld.

 

Tijdbestek via dialoog:
Video kan ook handmatig worden geëxporteerd zonder gebruik te maken van de schuifbalken. Wanneer
het export dialoog wordt geopend, zal de huidige tijd met een margin van 5 minuten worden genomen.

6.3.3 Export afbeelding

Enkele afbeeldingen of snapshots kunnen ook worden geëxporteerd naar een PDF document. De PDF
report bevat informatie over de geëxporteerde afbeelding en commentaar die toegevoegd kan worden in
het export dialoog. Om een PDF report te maken, selecteer de gewenste camera paneel met de afbeelding
die U wenst te exporteren en klik op het ’diskette’ knop. Dit opent de volgende dialoog:
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Afbeelding voor export
Optie voor het toevoegen van voor en na afbeeldingen Klik deze optie voor het toevoegen van 2
voor afbeeldingen en 1 na afbeelding.
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Informatie over de afbeelding zoals cameranaam, datum en tijd en welke operateur de afbeelding
heeft geëxporteerd.
Opmerkingen: Voeg een opmerking toe.
Bestandsnaam en locatie: Doellocatie voor report. Klik op ’…’ om de locatie en bestandsnaam te
veranderen..
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