TruVision Navigator 6.0 Beknopte handleiding
Dit is de TruVision Navigator Beknopte handleiding. Dit
document bevat de basisinstructies voor het installeren en
gebruiken van TruVision Navigator.

Installatieopties
TruVision Navigator bestaat uit 3 onderdelen:
•

Client

•

Services

•

Database

De TruVision Navigator-architectuur is flexibel genoeg om alle
drie de onderdelen in kleinschalige omgevingen op dezelfde
computer naast elkaar uit te voeren (d.w.z. een enkele
computer met Windows 7).
Daarnaast kunnen alle drie die onderdelen op afzonderlijke
apparaten (bijv. een virtuele server voor services, een speciaal
databaseapparaat voor databases, en meerdere computers
verdeeld over de hostclients in het netwerk) in grootschalige
omgevingen draaien.
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Navigator-deelvenster

Er zijn 2 installatieopties voor TruVision Navigator:

2

Zoekveld

•

Standalone Model - Met deze installatieoptie kunnen
de client, database en services op dezelfde computer
geïnstalleerd worden. De enige beperking is dat geen
enkele andere client in het netwerk een verbinding met
de database op deze computer kan maken. Deze
installatieoptie is ideaal voor kleine, zelfstandige
systemen.

•

Multi-Client Model (of Client/Server) - Met deze
installatieoptie kunnen de client, database en services
op dezelfde computer of aparte computers geïnstalleerd
worden. Deze installatieoptie is ideaal voor grotere
systemen met veel geografisch verspreide gebruikers,
computers en opnameapparaten.
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toevoegen

Pictogrammen Recorder toevoegen en Mappen
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Pictogrammen Instellingen, Geselecteerde taken weergeven,
Help en Uitloggen

5

Viewer-deelvenster: meerdere weergavevensters met tabbladen,
maximaal 10

6

Deelvenster gebeurtenismonitor

7

Pictogrammen Aangepaste weergave, Wisselen,
Alles selecteren, Alles sluiten

8

Notifier-deelvenster

9
10

Pictogram Details: Hiermee start u het gebeurtenissencentrum
Collector-deelvenster
selecteren en Alles sluiten

11
12

Pictogrammen Exporteren, Alles

Afspeelbediening
substream

Wisselbedieningselementen live-stream en

13

Pictogrammen Inzoomen/Uitzoomen, Tijdlijn in
midden, Ga naar datum

14

Pictogrammen Video opslaan, Momentopname,
PTZ en Indrukken om te spreken

Welke installatieoptie u ook kiest, de belangrijkste kenmerken
en functies van TruVision Navigator blijven dezelfde.
U moet beschikken over beheerdersrechten op de computer
om de toepassing te installeren, maar de software is
beschikbaar voor alle gebruikers die bij een Windows-account
op de computer inloggen.

Installatie
Ga als volgt te werk om TruVision Navigator op uw computer
te installeren:
1.
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Zet het installatiebestand setup.exe van TruVision
Navigator op het bureaublad van de computer.
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2.

Open de InstallShield Wizard door te dubbelklikken op het
installatiebestand setup.exe van TruVision Navigator om
de installatie te starten. Opmerking: TruVision Navigator
zoekt naar de toepassingsvereisten en geeft een melding
van de ondernomen acties.

3.

De InstallShield Wizard wordt automatisch uitgevoerd en
toont de installatie-instructies. Volg deze instructies om de
wizard te voltooien.

4.

Start de computer opnieuw op om de installatie te
voltooien. Druk hiertoe op de knop Finish (Voltooien).

5.

Er wordt een TruVision Navigator-pictogram op uw
bureaublad en in uw menu Start geplaatst, waarmee
u de toepassing kunt openen.

Opmerking: Raadpleeg de TruVision Navigator v6.0
Gebruikershandleiding voor de installatie op een apparaat dat
draait op het besturingssysteem Windows 8.

Voor de eerste keer inloggen
Start TruVision Navigator op een van de volgende manieren:
•

Dubbelklik op het pictogram TruVision Navigator op uw
bureaublad

•

Start – Alle programma’s – TruVision Navigator 6.0

Nadat TruVision Navigator is gestart, wordt een inlogvenster
weergegeven. Login als de standaardbeheerder met:
•

Gebruikersnaam - admin

•

Wachtwoord - admin

Na het inloggen wordt u gevraagd het wachtwoord te wijzigen.
Hiermee beveiligt u de persoonlijke gegevens van de
standaardbeheerder.

Eén apparaat toevoegen
Ga als volgt te werk om na het aanmelden één apparaat aan
TruVision Navigator toe te voegen:
1.

Klik op de knop Add Device (Apparaat toevoegen) in de
Navigator. Selecteer een van de twee opties: Add
Manually (Handmatig toevoegen) of Add via Discovery
Tool (Toevoegen via zoekhulpprogramma).

2.

Als de optie “Add via Discovery Tool” (Toevoegen via
zoekhulpprogramma) geselecteerd is, selecteert dan in de
lijst met gevonden apparaten een of meerdere apparaten
en klik op de knop Add (Toevoegen).
Opmerking: Het zoekhulpprogramma zal proberen
apparaten toe te voegen aan de hand van hun standaard
inloggegevens. Indien eerder de standaard inloggegevens
van een apparaat zijn gewijzigd, wordt het apparaat nog
wel toegevoegd aan de apparaatstructuur, maar wordt het
aangeduid als offline. In dat geval moeten de bijgewerkte
inloggegevens met de hand worden ingevoerd door de
gebruiker via het eigenschappenvenster of het
configuratiemenu van het apparaat door rechts te klikken
op het apparaat.

de vervolgkeuzelijst in het dialoogvenster Add Device
(Apparaat toevoegen) en volg onderstaande instructies.
3.

Voer een apparaattitel in. De waarden zijn alfanumeriek.

4.

Geef het statische IP-adres van het apparaat op. U kunt
ook met een DNS-naam (Domain Name System) een
apparaat toevoegen Plaats gewoon de DNS-naam in het
IP-adresveld van het formulier.

5.

Geef de luisterpoort van het apparaat op. Dit veld wordt
vooraf ingevuld met een standaardwaarde op basis van
het door u geselecteerde type apparaat. Als u deze poort
op het apparaat gewijzigd hebt, voeg die specifieke poort
dan in dit veld in.

6.

Afhankelijk van uw apparaattype kan het noodzakelijk zijn
een streamingtype te selecteren. Voor sommige
apparaten is er slechts één streamingtype mogelijk. In dat
geval is deze optie standaard geselecteerd.

7.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Dit veld is
alleen vereist als het apparaat dat toegevoegd wordt, zo
geconfigureerd is dat een gebruikersnaam en wachtwoord
nodig zijn.

8.

Klik op OK.
Opmerking: Nadat u op OK hebt geklikt, geven velden
met een rood uitroepteken aan dat de waarden ongeldig
zijn. Plaats de muisaanwijzer boven de uitroeptekens om
erachter te komen waarom deze waarde ongeldig zijn. Alle
velden moeten geldig zijn om een apparaat toe te kunnen
voegen.

9.

Uw apparaat moet worden weergegeven onder de node
Device (Apparaat) in TruVision Navigator. Vouw het
apparaatpictogram uit om uw camera’s te bekijken.
Opmerking: Er wordt mogelijk een foutmelding
weergegeven dat uw apparaat is toegevoegd maar dat de
firmware niet wordt ondersteund. U moet echter nog
steeds in staat zijn om video te bekijken en andere
basisfuncties uit te voeren.

10. Dubbelklik op camera’s om video te bekijken, of sleep
camera’s naar de viewer en laat ze daar los om video te
bekijken.

Help
Klik op Help (blauwe vraagteken) op de toepassingsstatusbalk
om de volledige gebruikershandleiding van de TruVision
Navigator te starten. In de handleiding vindt u uitgebreide
instructies over alle onderwerpen.

Contactgegevens
www.interlogix.com of www.utcfssecurityproducts.eu.
Ga voor klantondersteuning naar
www.interlogix.com/customer-support.
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Als de optie “Add Manually” (Handmatig toevoegen)
geselecteerd is, selecteer dan het juiste apparaattype in
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