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enkomst 

 Belangrijk: Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers 
(“Overeenkomst”) is een juridische overeenkomst tussen UTC en U. 
Door deze software te downloaden, te installeren, te kopiëren of 
anderszins te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan 
de voorwaarden in deze Overeenkomst. Indien u niet instemt met de 
voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de software niet 
downloaden, installeren, kopiëren of gebruiken en mag u de software 
binnen dertig (30) dagen retourneren tegen restitutie van het 
licentiebedrag. 

1. Definities. De volgende definities van toepassing op dit 
document: 

Onder “UTC” wordt verstaan UTC Fire & Security Inc., een 
onderneming gevestigd in Delaware in de Verenigde Staten. 

Onder “U” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die ermee instemt om gebonden te zijn aan de bepalingen van deze 
Overeenkomst, diens werknemers of ingezette derde partijen. 

Onder “Software” wordt verstaan de softwareproducten waarvoor 
u volgens deze Overeenkomst een licentie hebt verkregen en 
eventuele upgrades, aangepaste versies, updates, toevoegingen en 
kopieën van de Software verstrekt aan U tijdens de termijn van de in 
deze overeenkomst verleende licentie. 
 

http://www.interlogix.com/
http://www.utcfssecurityproducts.eu/


Onder “Klant” wordt verstaan de persoon of organisatie, of een 
moederbedrijf of dochterbedrijf daarvan, die/dat de Software gebruikt 
voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en wordt niet verstaan 
distributeurs, geautoriseerde wederverkopers, wederverkopers met 
toegevoerde waarde en hardwarefabrikanten (OEM’s). De Klant kan 
worden aangeduid met U of Uw en kan een individu of een 
rechtspersoon betreffen. 

Onder “Machine” wordt verstaan de computer, het werkstation, 
de terminal of een ander hardwareproduct waarop de Software is 
geïnstalleerd. 

2. Licentie. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie 
gegeven. Alle rechten op en in het Gelicentieerde Product, inclusief, 
maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, patenten, handelsmerken 
en handelsgeheimen, behoren toe aan UTC. 

UTC verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare 
licentie, zonder het recht van sublicentie, om de objectcode-versie 
van de Software te installeren en te gebruiken voor zover toegestaan 
ingevolge betaling van het licentiebedrag (indien van toepassing) 
en uitsluitend in het land waar de Software is verkregen. Tenzij u 
meerdere licenties hebt, is het niet toegestaan de Software op meer 
dan één Machine te installeren. 

UTC verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare 
licentie om één machineleesbare kopie van de Software te maken 
voor back-updoeleinden of ter bewaring in een archief. 

U stemt ermee in om het volgende niet te doen: 

a. de Software overdragen aan of distribueren onder anderen in 
elektronische vorm of anderszins; 

b. de Software opslaan op een server voor gebruik door meer dan 
één terminal; 

c. de Software verkopen, verhuren, leasen of sublicentiëren; 

d. de Software kopiëren of wijzigen voor om het even welk doel. 

3. Voorwaarden. Deze Overeenkomst is geldig totdat deze wordt 
beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door alle 
onderdelen van de Software te verwijderen van alle Machines en het 
Gelicentieerde Product te retourneren aan UTC. UTC kan deze 
Overeenkomst beëindigen als U zich niet houdt aan een of meer 
voorwaarden. Wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd, om 
welke reden dan ook, stemt U ermee in alle onderdelen van de 



Software onmiddellijk te verwijderen en de Software te retourneren 
aan UTC. Alle voorwaarden van deze Overeenkomst betreffende (i) 
uitsluiting van garanties; (ii) beperkingen, mogelijkheden tot verhaal 
en schade; en (iii) eigendomsrechten van UTC blijven ook van kracht 
nadat deze Overeenkomst is beëindigd. 

4. Reverse-engineering. De Software wordt uitsluitend in 
objectcode-indeling geleverd. U mag de Software niet veranderen, 
samenvoegen, wijzigen, aanpassen, vertalen, decompileren, 
disassembleren, aan reverse-engineering onderwerpen of 
anderszins omzetten in een vorm die door mensen kan worden 
waargenomen. 

5. Beperkte garantie. UTC garandeert dat gedurende één (1) jaar 
na de datum van levering van het Gelicentieerde Product 
(garantieperiode voor software), de functies van de Software 
geschikt zijn voor het beoogde doel zoals beschreven in de 
bijgaande Documentatie, en op alle wezenlijke punten voldoen aan 
de specificaties in deze Documentatie. UTC garandeert niet dat de 
Software zonder onderbrekingen of fouten zal werken. Indien uw 
Software afwijkt van de specificaties, is uw enige mogelijkheid tot 
verhaal onder deze beperkte garantie de reparatie of vervanging van 
de Software, naar het oordeel van UTC. Als u Software die niet aan 
de specificaties voldoet wilt laten repareren of vervangen, neemt u 
gedurende de garantieperiode voor de software contact op met de 
klantenservice van Interlogix via de 
websitewww.interlogix.com/customer-support. MET 
UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKTE 
GARANTIE, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP 
GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDT HET 
GELICENTIEERDE PRODUCT DOOR UTC AANGEBODEN 
ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH 
IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS. UTC WIJST ALLE 
IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT 
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
DOEL, EN NIET-INBREUK UITDRUKKELIJK AF. 

6. Beperking van de aansprakelijkheid. Volgens deze 
overeenkomst beperkt de verplichting of aansprakelijkheid van UTC 
zich tot de reparatie of vervanging van software die niet aan de 
specificaties voldoet en/of defecte media overeenkomstig de 
bovenstaande beperkte garantie. IN OVEREENSTEMMING MET DE 
TOEPASBARE WETGEVING ZAL UTC IN GEEN GEVAL 
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING OF 
VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, VERLIES VAN 



GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN 
GEGEVENS, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, BIJZONDERE, 
INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE HETZIJ OP 
BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DADEN, 
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS. OMDAT 
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE BEPERKING OF UITSLUITING 
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF 
CONSEQUENTIËLE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE 
VOORGAANDE BEPERKING OP U WELLICHT NIET VAN 
TOEPASSING. UTC’S AANSPRAKELIJKHEID ZAL IN GEEN 
GEVAL MEER BEDRAGEN DAN HET EVENTUEEL DOOR U 
BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARELICENTIE NIET 
OVERSCHRIJDEN. DE VOORNOEMDE UITSLUITING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID ZAL VAN TOEPASSING ZIJN VOOR 
ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE 
WETGEVING, ZELFS ALS UTC IS GEWEZEN OP DE 
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS VAN 
EEN REMEDIE WORDT VASTGESTELD DAT HET NIET HET 
BEOOGDE DOEL HEEFT BEREIKT. 

7. Algemeen. Het aan u geleverde materiaal, waaronder de 
Software, mag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden 
geëxporteerd op een wijze die in strijd is met de exportbepalingen 
van de Verenigde Staten of enig ander toepasselijk rechtsgebied. 
Alle pogingen om de rechten, plichten of verplichtingen die 
voortvloeien uit deze overeenkomst te sublicentiëren, te verlenen of 
over te dragen zullen ongeldig zijn. Deze Overeenkomst is 
onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de 
wetten van de Staat van Californië (Verenigde Staten), ongeacht 
conflicten inzake wettelijke bepalingen. Hierbij stemt U ermee in dat 
geschillen ten gevolge van of in verband met deze Overeenkomst 
worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de 
staatsrechtbanken en federale rechtbanken in Costa Mesa, 
Californië (Verenigde Staten). 

8. Beperkte rechten. De gelicentieerde software wordt geleverd 
met BEPERKTE RECHTEN. Indien aan de overheid van de 
Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied een 
licentie wordt verleend, zijn de volgende aanvullende 
voorwaarden van toepassing: beperkte computersoftware, zoals 
gedefinieerd in de clausule Commercial Computer Software–
Restricted Rights in Federal Acquisition Regulations 52.227-19, 
en de beperkingen in subparagrafen (c)(1) en (c)(2) daarvan, 
alsmede - indien van toepassing - de rechten van 



overheidsinstellingen om de software te gebruiken, te wijzigen, 
opnieuw te produceren, vrij te geven, uit te voeren, weer te 
geven en openbaar te maken zijn ook beperkt conform paragraaf 
(b)(2) en (b)(3) van de clausule Rights in Noncommercial 
Technical Data and Computer Software–Small Business 
Innovative Research (SBIR) Program in DFARS 252.227-7018. 

9. Verklaring. U verklaart dat u deze overeenkomst hebt gelezen en 
begrepen, en dat u ermee instemt aan de voorwaarden gebonden te 
zijn. Bovendien stemt U ermee in dat deze overeenkomst de 
volledige en exclusieve versie van de overeenkomst tussen U en 
UTC is en dat deze alle voorstellen, eerdere overeenkomsten, 
mondeling of schriftelijk, en andere berichten in verband met het 
onderwerp van deze overeenkomst vervangt. 

Bedoelde toepassing. Gebruik dit product slechts voor de 
doeleinden waarvoor het is ontworpen. Raadpleeg de 
productspecificatie en gebruikersdocumentatie. Voor de meest 
recente productinformatie kunt u contact opnemen met uw lokale 
leverancier of onze website bezoeken op 
www.interlogix.com/customer-support. 
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Hoofdstuk 1  
Overzicht 

TruVision Navigator is videobeheersoftware waarmee beveiligingspersoneel gemakkelijk 
en extern videobewijsmateriaal kan verzamelen, live situaties kunnen bewaken en een 
videobewakingssysteem kan configureren en onderhouden, dat bestaat uit UTC digitale 
videorecorders (apparaten), analoge videocamera’s, netwerkvideorecorders en IP-
camera’s. TruVision Navigator biedt een intuïtievere manier voor het zoeken naar en 
aanbieden van relevant videomateriaal. Versie 6 heeft een vernieuwde interface en 
functionaliteitsverbeteringen voor een intuïtievere gebruikerservaring. Afbeelding 1 geeft 
het hoofdscherm van TruVision Navigator weer. 
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Afbeelding 1: Hoofdscherm TruVision Navigator 

 

 
1 Navigator-deelvenster 

2 Zoekveld 

3 Pictogrammen Recorder toevoegen en Mappen toevoegen 

4 Pictogrammen Instellingen, Geselecteerde taken weergeven, Help en Uitloggen 

5 Viewer-deelvenster, meerdere weergavevensters met tabbladen (maximaal 10) kunnen 
toegevoegd worden door op het pictogram + te klikken 

6 Gebeurtenismonitordeelvenster 

7 Pictogrammen Aangepaste weergave, Wisselen (maximale en normale weergave), 
Alles selecteren, Alles sluiten  

8 Notifier-deelvenster 

9 Pictogram Details: Hiermee start u het gebeurtenissencentrum 

10 Collector-deelvenster en pictogrammen Exporteren, Alles selecteren en Alles sluiten 

11 Bedieningspaneel en afspeelbedieningselementen 

12 Wisselbedieningselementen live-stream en substream 

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

14 Pictogrammen Video opslaan, Momentopname, PTZ en Indrukken om te spreken 
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TruVision Navigator bevat 5 deelvensters, verschillende belangrijke dialoogvensters en 
verscheidene programmapictogrammen zoals hierboven aangeduid. De grootte van de 
deelvensters kan aangepast worden door de verticale linker- en rechtersplitsbalk te 
slepen. Pijlpictogrammen naast de deelvensternamen geven aan dat het deelvenster 
verborgen/weergegeven kan worden. Op deze manier kunt u de lay-outstijl van 
toepassingen aanpassen, afhankelijk van de activiteiten die u wilt uitvoeren. Nadat 
u hebt uitgelogd, onthoudt TruVision Navigator de aangepaste lay-outstijl van de 
toepassing en keert weer naar hetzelfde punt terug wanneer u opnieuw inlogt. 

Het Navigator-deelvenster (1) is het centrale beheergedeelte in de software. Hier kunt 
u snel een apparaat of camera in uw systeem zoeken en openen.  

In de Navigator kunt u door dubbelklikken of slepen-en-neerzetten meerdere camera’s of 
apparaten tegelijkertijd weergeven. Als u met de rechtermuisknop op een voorwerp in de 
Navigator klikt, dan krijgt u een aantal functies te zien die u op het voorwerp kunt 
loslaten. Voorbeelden van functies zijn: conditiediagnose, apparaatconfiguratie, 
schijfanalyse, eigenschappen, zoeken, firmware-uploads en meer. U kunt kaarten of 
plattegronden in de bestandsindelingen .jpg of .png toevoegen. Op de kaarten kunt u 
live-camerapictogrammen plaatsen om hun fysieke locaties aan te duiden. Als u op deze 
camerapictogrammen klikt, worden videobeelden in het viewer-deelvenster geladen. 

Dit deelvenster werkt met machtigingen. Als u geen rechten hebt om bepaalde 
handelingen uit te voeren, krijgt u de opties niet te zien. 

In het Viewer-deelvenster (5) kunt u zowel live als opgenomen videobeelden van alle 
videobronnen in het systeem bekijken om de inhoud te controleren en te beoordelen. 
Het bevat live of eerder opgenomen videobeelden die in Notifier, Navigator of Collector 
kunnen worden geopend. U kunt meerdere weergavevensters met tabbladen (maximaal 
10) toevoegen. Deze extra weergavevensters kunnen ook losgekoppeld en als 
zwevende vensters gebruikt worden. In het viewer-deelvenster is nu een geïntegreerde 
viewer, de gebeurtenismonitor, beschikbaar. 

Gebruikers kunnen bij het indelen van de videobronnen kiezen uit meerdere 
vensterindelingen. De standaardvensterindelingen zijn 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 en 5×5. 
Er wordt ook een aangepast vensterindeling ondersteund met 1 groot venster en 
daaromheen 7 kleinere, voor extra flexibiliteit. Als u op één videosegment dubbelklikt, 
wordt het videobeeld in dat venster in een volledig scherm weergegeven. Als u nog een 
keer op het videosegment dubbelklikt, wordt de vorige vensterindeling herstelt. Instant 
Replay is ook beschikbaar in het videosegment. Klik op het pictogram Instant Replay op 
de statusbalk van het videosegment om een herhaling te bekijken.  

Als uw systeem beschikt over PTZ (pan/tilt/zoom)-camera’s, beschikt het viewer-
deelvenster over muisondersteuning voor de PTZ-functies binnen de videosegment. 
Klik met de linkermuisknop en beweeg de muis links, rechts, omhoog en omlaag om de 
draai- en kantelhoek van de camera aan te passen. Klik met de rechtermuisknop en 
beweeg de muis omhoog en omlaag om de cameralens in en uit te laten zoomen. 
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In het Controller-deelvenster (11) kunt u videobeeld beheren nadat het in de viewer 
geladen is. In het Controller-deelvenster bevinden zich ook een werkbalk, een tijdlijn, 
afspeelbedieningselementen en mogelijkheden om tussen typen streaming te 
schakelen. Als een specifiek videosegment geselecteerd wordt (blauwe rand rond 
videosegment), hebben de Controller-functies invloed op dat videosegment.  

Met de werkbalk van de Controller kunt u alle videosegmenten in de viewer selecteren, 
op de tijdlijn inzoomen en uitzoomen, het PTZ-besturingspaneel openen, een ‘Ga naar’-
zoekopdracht uitvoeren, en video live plaatsen of afspelen. Met de knop Snapshot kunt 
u een momentopname maken van de huidige afspeeltijd van het geselecteerde 
videosegment en versturen naar de Collector om te exporteren. Met de knop Video kunt 
u het gewenste videosegment (van het tijdbereik dat u hebt opgegeven met de groene 
en rode markeringen) versturen naar de Collector om te exporteren. 

Met de Controller-tijdlijn kunt u naar videobeelden op een specifiek tijdstip zoeken. Als u 
ergens op de tijdlijn dubbelklikt, wordt het geselecteerde videofragment op die specifieke 
datum en tijd automatisch afgespeeld. Gebruik de huidige live/afspelen-cursor (ziet eruit 
als een blauw driehoekig zoekpictogram) om het videosegment ergens langs de tijdlijn te 
zoeken en af te spelen. Gebruik de groene en rode driehoekige pictogrammen om het 
begin en einde van een gewenst videosegment te markeren. Gebruik de 
afspeelbedieningselementen onder de tijdlijn om het afspelen van videobeelden verder 
te regelen.  

Het Collector-deelvenster (10) bevat alle relevante videosegmenten, momentopnames 
en lokale opnames die gereed zijn voor export. In dit deelvenster kunt u op aanvraag of 
via een schema de gewenste inhoud naar uw vaste schijf exporteren. 

Als u een videoclip voor nadere analyse opnieuw wilt openen, dubbelklikt u op de 
miniatuurweergave in het viewer-deelvenster. Vervolgens kunt u de tijdlijn manipuleren 
om de clip nauwkeurig aan te passen en terugsturen naar de Collector. Als u videoclips 
wilt verwijderen uit de Collector, klikt u op het verwijderpictogram naast de 
miniatuurweergave. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuurweergave om 
momentopnames te hernoemen, af te drukken of per e-mail te verzenden.  

Het Tasks-deelvenster (4) biedt de gebruiker een centrale plaats voor het beheren van 
de taken die in het systeem aangemaakt en gepland zijn. Tot deze taken behoren het 
exporteren van video’s, het upgraden van firmware, massaconfiguraties, en het back-
uppen en herstellen van databases. Het Tasks-deelvenster toont de real-time status van 
de taken in de wachtrij en de reden waarom een taak eventueel niet succesvol was. Het 
Tasks-deelvenster wordt met behulp van het pictogram Show Scheduled Tasks in het 
Navigator-deelvenster geopend. 

Via het dialoogvenster Settings (4) kan de gebruiker verschillende opties in de 
toepassing configureren. Deze omvatten instellingen voor client, server, meldingen, 
auditgeschiedenis en conditiediagnoses.  
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Clientinstellingen gelden voor elk clientstation. Deze instellingen omvatten CPU-
drempelregeling, POS-activering, hoogte-breedteverhouding en bandbreedteregeling 
voor videocontrole, en audioactivering. Schakel hier de maximale CPU-drempelwaarde 
in om te voorkomen dat de CPU tijdens het weergeven van video de 100% bereikt. 
Zoals met alle toepassingen zult u systeemvertragingen ervaren als de CPU de 100% 
bereikt.  

Schakel hier het waarschuwingssignaal in wanneer in het deelvenster Notifier 
(Meldingen) van TruVision Navigator meldingen over nieuwe apparaten binnenkomen.  

Schakel de beeldverhouding voor live video en het afspelen van videobeelden in de 
viewer in. 

Serverinstellingen omvatten de SMTP-serverinstellingen, toestemmingsinstellingen, 
instellingen voor aangepaste Help-koppelingen en URL-informatie over server/client. 

Meldingsinstellingen omvatten de netwerkinstellingen die noodzakelijk zijn om 
gebeurtenissen te ontvangen van elk apparaat. Tevens omvat dit menu de e-
mailmeldingsinstellingen, alsmede een filter voor specifieke meldingstypen. 

Conditiediagnose-instellingen omvatten een filter voor te ontvangen diagnoses, alsmede 
e-mailinstellingen voor het ontvangen van meldingen met diagnose-informatie. Tevens 
kan vanuit dit menu de detectie van conditiediagnoses automatisch worden ingepland. 

Het Help-dialoogvenster (4) biedt een eenvoudig te gebruiken Help-functie voor meer 
gedetailleerde systeeminstructies. Hier vindt u ook informatie over de TruVision 
Navigator-versie, het copyright en de gebruiksrechtovereenkomst. Organisaties kunnen 
hier hun eigen aangepaste Help- of trainingskoppeling toevoegen om de acceptatie van 
het product te vergemakkelijken.  

Via het dialoogvenster Event Center kunt u meldingen verzamelen en beheren die 
vanaf apparaten naar u verzonden zijn. U opent het dialoogvenster Event Center via 
het pictogram Details (9) in het Notifier-deelvenster (8). Uw apparaten moeten zijn 
geconfigureerd om deze meldingen via TCP of SMTP over het netwerk naar het IP-
adres van de TruVision Navigator Server-machine te versturen. Daarnaast moet de 
firewall op de TruVision Navigator Server-machine zijn geconfigureerd om deze 
netwerkmeldingen te accepteren. Videobeelden die aan deze gebeurtenissen gekoppeld 
zijn, kunnen direct naar de in het viewer-deelvenster geïntegreerde Event Monitor (6) 
verzonden worden. 

De volgende meldingen zijn o.a. mogelijk: alarm, videoverlies, beweging, ventilatorfout, 
schijffout, gebruiker geblokkeerd op apparaat, video gewist, schijf vol, apparaat 
ingeschakeld, en meer afhankelijk van het apparaatmodel. 
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Vereisten voor clientsoftware 
TruVision Navigator ondersteunt alle hieronder vermelde besturingssystemen en andere 
softwareonderdelen. 

Tabel 1: Vereisten voor clientsoftware 

Component Versie Opmerkingen 

Besturingssysteem Microsoft Windows XP Pro SP3 Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows Vista SP1 32-bits / 64-bits Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows 7 SP1 32-bits / 64-bits Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows 8,1 32-bits / 64-bits Vereiste voor het laden 
van TruVision Navigator 
(WinPCAP moet afzonderlijk 
zijn geïnstalleerd en worden 
uitgevoerd in de 
compatibiliteitsmodus voor 
gebruik op Windows 8-
systemen) 

 Microsoft Windows Server® 2003 R2 32-bits Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows Server® 2008 R2 32-bits / 
64-bits 

Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

   

Overige Microsoft .NET Framework 4.0  Meegeleverd met installatie 

Hardwarerichtlijnen van de client 
Computerfabrikanten verbeteren continu de prestaties en configuraties van hun 
producten én verlagen de kosten voor hun klanten.  

Daarom geven wij hieronder de specificaties van enkele clientcomputers die geschikt 
zijn voor TruVision Navigator en die vanaf augustus 2013 in de handel verkrijgbaar zijn.  

Deze specificaties dient als RICHTLIJN voor klanten. De prestaties van TruVision 
Navigator verschillen op minder krachtige of krachtigere machines.  

Bekijk de verwachte prestaties onder in de tabel om te bepalen welk systeem aan uw 
behoeften voldoet. U kunt uw beslissing baseren op die behoefte. 
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Tabel 2: Hardwarespecificaties voor de clientcomputer 

Component Minimaal Aanbevolen Hoog Opmerkingen 

Processor Intel Core i3-
3220-processor 
van de 3e 
generatie (Dual 
Core, 3,30 GHz, 
3 MB, met 
HD2500 
grafische kaart) 

Intel Core i5-
3470-processor 
van de 3e 
generatie 
(6 MB, 3,2 GHz) 
met HD2500 
grafische kaart 

Intel Core i7-
3770-processor 
van de 3e 
generatie 
(8 MB, 3,4 GHz) 
met HD4000 
grafische kaart 

De CPU-voeding houdt een 
direct verband met de 
prestaties van de 
toepassing wanneer video 
draait en weergegeven 
wordt. Hoe beter de CPU, 
des te sneller uw 
toepassing. 

Geheugen 4 GB, NON-
ECC, 
1.600 MHZ 
DDR3, 2DIMM 

6 GB, NON-
ECC, 
1.600 MHZ 
DDR3, 2DIMM 

8 GB, NON-
ECC, 
1.600 MHZ 
DDR3, 2DIMM 

RAM verwijst naar het 
aantal verschillende 
toepassingen die 
tegelijkertijd kunnen worden 
uitgevoerd en het aantal 
verschillende handelingen 
die TruVision Navigator in 
één keer kan uitvoeren. 
Hoe meer het RAM, hoe 
beter de prestaties. 

Vaste schijf 500 GB -  
7.200 tpm, 
SATA 3,0 Gb/s, 
16 MB 
cachegeheugen 

500 GB5 -  
7.200 tpm, 
SATA 3,0 Gb/s, 
16 MB 
cachegeheugen 

500 GB5 - 
7.200 tpm, 
SATA 3,0 Gb/s, 
16 MB 
cachegeheugen 

Optioneel - TruVision 
Navigator heeft ongeveer 
880 MB ruimte voor de 
installatie nodig. Als u 
geëxporteerde video van de 
apparaten op uw computer 
wilt opslaan, dan hebt 
u wellicht meer 
opslagcapaciteit nodig. 

Grafische 
kaart 

Intel 
geïntegreerde 
grafische kaart 
met enkelvoudig 
HDMI/VGA 

Dual 1GB AMD 
Radeon™HD 
7470 

Dual 1GB AMD 
Radeon™HD 
7470 

De capaciteit van de 
videokaart staat 
rechtstreeks in verband met 
de videoweergaveprestaties 
in TruVision Navigator. 
Hoe beter de videokaart, 
hoe beter de 
videoweergaveprestaties. 

Resolutie 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768  

Netwerk Geïntegreerde 
PCIE 
10/100/1000 

Geïntegreerde 
PCIE 
10/100/1000 

Geïntegreerde 
PCIE 
10/100/1000 

Afhankelijk van de doorvoer 
op de kaart, kan de 
netwerkinterfacekaart van 
invloed zijn op de 
prestaties. Als de 
doorvoersnelheid van de 
netwerkkaart lager is dan 
de gegevensstroom naar 
het apparaat, nemen de 
prestaties af.  
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Vereisten voor serversoftware 
TruVision Navigator ondersteunt alle hieronder vermelde besturingssystemen en andere 
softwareonderdelen.  

Tabel 3: Vereisten voor serversoftware 

Component Versie Opmerkingen 

Besturingssy
steem  

Microsoft Windows XP Pro SP3 Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows Vista SP1 32-bits / 64-bits Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows 7 32-bits / 64-bits Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows 8 32-bits / 64-bits Vereiste voor het laden van 
TruVision Navigator 
(WinPCAP moet afzonderlijk 
zijn geïnstalleerd en 
worden uitgevoerd in de 
compatibiliteitsmodus voor 
gebruik op Windows 8-
systemen) 
(SQL-stuurprogramma’s 
moeten zijn geïnstalleerd voor 
Windows 8, voordat Navigator 
kan worden geïnstalleerd) 

 Microsoft Windows Server® 2003 R2 32-bits Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

 Microsoft Windows Server® 2008 R2 32-bits / 
64-bits 

Vereist voor laden van 
TruVision Navigator 

   

Database Microsoft SQL 2008 
Microsoft SQL Express 2008 R2 

Microsoft SQL Express 2008 
R2 is onderdeel van de 
installatie. 
Microsoft SQL is niet vereist 
voor zelfstandige installaties 

   

Overige Microsoft .NET Framework 4.0  Meegeleverd met installatie 

Overige WinPCAP 4.1.2 Meegeleverd met installatie 
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Hardwarerichtlijnen van de server 
Deze specificatie dient als RICHTLIJN voor de klant. De prestaties van TruVision 
Navigator verschillen op een minder krachtige of krachtigere machine. In tabel 4 wordt 
de aanbevolen hardwarespecificatie van de server weergegeven. 

Tabel 4: Hardwarespecificaties voor de server 

Component Aanbevolen Opmerkingen 

Processor Intel Core i5-3470-processor van 
de 3e generatie (6 MB, 3,2 GHz) 
met HD2500 grafische kaart 

 

Geheugen 6 GB, NON-ECC, 1.600 MHZ 
DDR3,2DIMM 

 

Vaste schijf 500 GB5 - 7.200 tpm, SATA 
3,0 Gb/s, 16 MB cachegeheugen 

Optioneel - de hoeveelheid 
opslagcapaciteit verschilt enorm en is 
afhankelijk van vele factoren zoals het 
wel of niet op de server hosten van de 
database, de omvang van de huidige 
database en het wel of niet op de server 
opslaan van videobestanden. 

Grafische kaart Dual 1GB AMD Radeon™HD 
7470 

Optioneel - afhankelijk van of u wel of niet 
video vanaf een client op deze computer 
wilt bekijken. 

Netwerk 1024 x 768  

 Geïntegreerde PCIE 10/100/1000  

Ondersteunde video-eenheden 
Tabel 5 toont de ondersteunde apparaten en verwante firmwareversies.  

Tabel 5: Ondersteunde opnameapparaten 

UTC-apparaten Ondersteunde firmware 

TruVision NVR20* 2.0h 

TruVision NVR50* 1.0m 

TruVision TVN10 1.1 

TruVision TVR20* 1.0.36 

  

TruVision TVN21(P) 2.0 

TruVision DVR12 1.0 

TruVision DVR41* 1.0 
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UTC-apparaten Ondersteunde firmware 

TruVision DVR42 1.0 

TruVision NVR40 (TVN40)* 4.2.1 Changelist 53820 

TruVision DVR60 (TVR60) 4,0 

TruVision DVR40 (TVR40)* V3.0 build 100416 

TruVision DVR10 (TVR10)* 2.0 build 090722 en 2.2 build 091210 

TruVision DVR11 (TVR11c)* 1.0m 

TruVision DVR11 (TVR11)* 1.0k 

* Deze modellen zijn in ‘End of Life’-status en worden niet meer actief ondersteund. 

Vereisten voor invoegtoepassingen in 
Internet Explorer 
De volgende ActiveX-besturingselementen in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen 
moeten ingeschakeld worden. 

1. Automatisch vragen van ActiveX-besturingselementen inschakelen. 
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2. Downloaden van ActiveX-besturingselementen aanvragen 

 

 



Hoofdstuk 1: Overzicht 

14 TruVision Navigator 6.0 Gebruikershandleiding 

3. Uitvoeren van ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen moet 
ingeschakeld zijn. 
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Hoofdstuk 2  
Installatie 

Architectuur 
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. 

Installatieopties 
Er zijn 2 installatieopties voor TruVision Navigator: 

Standalone Model (of directe databaseverbinding) - 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, the 
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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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. 

Talen 
In TruVision Navigator worden de volgende talen ondersteund: Arabisch, Chinees 
(Vereenvoudigd en Traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, 
Litouws, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks 
en Zweeds. 

Na het starten van het bestand TruVision Navigator Installation Setup.exe detecteert de 
InstallShield Wizard automatisch de taalinstelling op de computer. Als die taal 
ondersteund wordt, wordt de installatie in die taal uitgevoerd. Als de gedetecteerde taal 
niet wordt ondersteund, wordt de InstallShield Wizard standaard ingesteld op Engels. 

Als de client gestart wordt, detecteert TruVision Navigator altijd automatisch de 
taalinstelling op de computer. Als de taal ondersteund wordt, wordt de installatie in die 
taal uitgevoerd. Als de gedetecteerde taal niet wordt ondersteund, wordt de client 
ingesteld op Engels. 

Installatie – Standalone Model  
Ga als volgt te werk om een nieuwe, zelfstandige versie van TruVision Navigator op uw 
computer te installeren: 

Plaats het installatiebestand setup.exe van TruVision Navigator op het bureaublad van 
de computer. 

Start de wizard InstallShield vanuit de pagina voor automatisch opstarten of dubbelklik 
op het installatiebestand setup.exe van TruVision Navigator om de installatie te starten. 

Het dialoogvenster Open File – Security Warning (Bestand openen - 
Beveiligingswaarschuwing) wordt weergegeven. Klik op de knop Run (Uitvoeren). Het 
dialoogvenster met de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker wordt weergegeven. 
Schakel het selectievakje Accept (Accepteren) in en klik op de knop Next (Volgende) om 
door te gaan. Het dialoogvenster Welcome (Welkom) wordt weergegeven. Selecteer 
Typical (Standaard) voor een zelfstandige installatie. 
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Afbeelding 2: Dialoogvenster Welkom bij het installatieprogramma 

 

Het dialoogvenster Confirm Selections (Selecties bevestigen) wordt weergegeven. 
Klik op de knop Install (Installeren). Het dialoogvenster Installing product (Product 
installeren) wordt kort weergegeven. Vervolgens wordt het dialoogvenster Ntp – 
InstallationShield Wizard (Ntp – InstallationShield Wizard) weergegeven. 

Afbeelding 3: Ntp - InstallationShield-wizard 
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Klik op Next (Volgende) om door te gaan. Het dialoogvenster Ntp License Agreement 
(Ntp-licentieovereenkomst) wordt weergegeven. Schakel het selectievakje Accept 
(Accepteren) in en klik op de knop Next (Volgende) om door te gaan. Het dialoogvenster 
Setup Type (Installatietype) wordt weergegeven. Klik op het keuzerondje Complete 
(Voltooien) en op de knop Next (Volgende) om met een normale installatie door te gaan. 
Het dialoogvenster Ready to Install the Program (Gereed voor installatie van 
programma) wordt weergegeven. Klik op de knop Install (Installeren) om door te gaan. 
Na voltooiing wordt het dialoogvenster InstallSheild Wizard Completed (InstallSheild 
Wizard voltooid) weergegeven. Klik op de knop Finish (Voltooien) om door te gaan. Het 
dialoogvenster Product Installed (Product geïnstalleerd) wordt weergegeven. Klik op de 
knop Close (Sluiten) om de installatie te voltooien. 

Afbeelding 4: Dialoogvenster Product geïnstalleerd 

 

Installatie – Multi-Client Model  
Ga als volgt te werk om een nieuwe traditionele client/server-instantie van TruVision 
Navigator op uw computer te installeren: 

Plaats het installatiebestand setup.exe van TruVision Navigator op het bureaublad van 
de computer. 

Start de wizard InstallShield vanuit de pagina voor automatisch opstarten of dubbelklik 
op het installatiebestand setup.exe van TruVision Navigator om de installatie te starten. 
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Het dialoogvenster Open File – Security Warning (Bestand openen - 
Beveiligingswaarschuwing) wordt weergegeven. Klik op de knop Run (Uitvoeren). Het 
dialoogvenster met de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker wordt weergegeven. 
Schakel het selectievakje Accept (Accepteren) in en klik op de knop Next (Volgende) om 
door te gaan. Het dialoogvenster Welcome (Welkom) wordt weergegeven. Selecteer 
Advanced (Geavanceerd) voor een client/serverinstallatie. Het dialoogvenster 
Installation Folder (Installatiemap) wordt weergegeven. Klik op de knop Next (Volgende) 
om de standaardinstallatiemap te accepteren. 

Afbeelding 5: Het dialoogvenster Configuratie 

 

Klik in het dialoogvenster Configuration (Configuratie) op het keuzerondje Client /Server 
Mode (Client/Server-modus) en vervolgens op Next (Volgende) om door te gaan. 

Het dialoogvenster Select Database (Database selecteren) wordt weergegeven. 
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Afbeelding 6: Dialoogvenster Database selecteren 

 

Selecteer de databaseoptie en klik op Next (Volgende). Het dialoogvenster Confirm 
Selections (Selecties bevestigen) wordt weergegeven. 

Afbeelding 7: Dialoogvenster Selecties bevestigen 

 

Het dialoogvenster Confirm Selections (Selecties bevestigen) wordt weergegeven. 
Klik op de knop Install (Installeren). Het dialoogvenster Installing product (Product 
installeren) wordt kort weergegeven. Vervolgens wordt het dialoogvenster Ntp – 
InstallationShield Wizard (Ntp – InstallationShield Wizard) weergegeven. 
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Afbeelding 8: Ntp - InstallationShield-wizard 

 

Het dialoogvenster Ntp License Agreement (Ntp-licentieovereenkomst) wordt 
weergegeven. Schakel het selectievakje Accept (Accepteren) in en klik op de knop 
Next (Volgende) om door te gaan. Het dialoogvenster Setup Type (Installatietype) 
wordt weergegeven. Klik op het keuzerondje Complete (Voltooien) en op de knop Next 
(Volgende) om met een normale installatie door te gaan. Het dialoogvenster Ready to 
Install the Program (Gereed voor installatie van programma) wordt weergegeven. Klik op 
de knop Install (Installeren) om door te gaan. Na voltooiing wordt het dialoogvenster 
InstallSheild Wizard Completed (InstallSheild Wizard voltooid) weergegeven. Klik op de 
knop Finish (Voltooien) om door te gaan. Het dialoogvenster Product Installed (Product 
geïnstalleerd) wordt weergegeven. Klik op de knop Close (Sluiten) om de installatie te 
voltooien. 
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Afbeelding 9: Dialoogvenster Product geïnstalleerd 

 

Eerste keer inloggen 
Start nadat de installatie voltooid is TruVision Navigator op een van de volgende 
manieren: 

• Dubbelklik op het pictogram TruVision Navigator op uw bureaublad. 

• Open Start, Alle programma’s en TruVision Navigator. 

Nadat TruVision Navigator is gestart, wordt een inlogvenster weergegeven. Login als 
standaardsysteembeheerder met de volgende standaardgegevens: 

Gebruikersnaam - admin 

Wachtwoord - admin 
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Afbeelding 10: Logindialoogvenster 

 

Na de eerste keer inloggen verschijnt er een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt 
het standaardsysteembeheerderswachtwoord te wijzigen. 

Afbeelding 11: Dialoogvenster Wachtwoord wijzigen 

 

U wijzigt als volgt het wachtwoord: 

Voer in het veld Password (Wachtwoord) het nieuwe wachtwoord in. 
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Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) 
in. 

Selecteer één van de volgende toetsvragen in de vervolgkeuzelijst: 

Voer het antwoord op de toetsvraag in het veld Challenge Answer (Toetsantwoord) in. 

Druk op OK.  

Als u uw wachtwoord ooit vergeet, hoeft u alleen maar te klikken op de knop Forgot? 
(Vergeten?) in het dialoogvenster Login (Inloggen). Op deze manier kunt u uw 
toetsvragen beantwoorden. Als dat lukt, kunt u uw wachtwoord wijzigen en de 
toepassing opnieuw openen zonder daarbij hulp nodig te hebben. Als u het antwoord op 
de toetsvraag niet meer weet, klikt u nog een keer op de knop Forgot? (Vergeten?) en 
neemt u contact op met het technische ondersteuningsteam van UTC met de 
“technische ondersteuningscode” die automatisch in het gerelateerde veld wordt 
weergegeven. Het technische ondersteuningsteam zal met deze informatie uw 
wachtwoord herstellen. 

Afbeelding 12: Dialoogvenster Gebruikersaccount toetsen 

 

Verwijderen 
Ga als volgt te werk om de installatie van TruVision Navigator te verwijderen: 

Start de toepassing Programma’s en onderdelen van het Windows-configuratiescherm. 

Ga naar TruVision Navigator Server en klik op de knop Remove (Verwijderen) of 
Uninstall (Installatie verwijderen). 
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Afbeelding 13: Dialoogvenster Programma’s en onderdelen 

 

Het dialoogvenster InstallShield wordt weergegeven en de toepassing bereidt het 
verwijderen van uw selectie voor. 

Afbeelding 14: Dialoogvenster InstallationShield-wizard 

 

Klik op de knop Yes (Ja) wanneer dit dialoogvenster weergegeven wordt. 
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Afbeelding 15: Dialoogvenster Bevestiging 

 

Het verwijderen begint en het statusdialoogvenster wordt weergegeven. 

Afbeelding 16: Dialoogvenster Installatiestatus 

 

Klik op de knop Finish (Voltooien) wanneer het proces voltooid is en start de computer 
opnieuw op. 
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Afbeelding 17: Dialoogvenster Verwijderen voltooid 

 

Herhaal dezelfde stappen voor het verwijderen van de installatie voor de TruVision 
Navigator Client-toepassing in het dialoogvenster Programma’s en onderdelen.  

Opmerking: Dit proces verwijdert alle TruVision Navigator-bestanden en -
logboekbestanden van uw systeem. U hoeft het register niet te bewerken om TruVision 
Navigator van de machine te verwijderen. 

NTP-service (Network Time Protocol) 
De TruVision Navigator Server beschikt over de mogelijkheid om te fungeren als NTP-
service voor apparaten op het netwerk (tevens beschikt u over de flexibiliteit om 
desgewenst andere NTP-services van derden te gebruiken).  

Schakel de NTP-service in TruVision Navigator in door naar Start – Alle programma’s – 
TruVision Navigator – Enable NTP Service (NTP-service inschakelen) te gaan. Hiermee 
wordt de NTP-service op de TruVision Navigator-server ingeschakeld. U moet het veld 
NTP Server (NTP-server) van het apparaat configureren met het IP-adres van de 
TruVision Navigator Server waarop deze NTP-service draait.  



Hoofdstuk 2: Installatie 

28 TruVision Navigator 6.0 Gebruikershandleiding 

Afbeelding 18: Dialoogvenster NTP-service inschakelen 

 

Als uw systeem gesloten is (dit houdt in dat er geen toegang tot internet is), zullen de 
apparaten die zijn geconfigureerd om naar de NTP-service van TruVision Navigator te 
verwijzen de CMOS-klok van de desbetreffende server gebruiken. Zorg dat deze klok op 
tijd staat. Als uw systeem open is (dit houdt in dat er toegang tot internet is), kunt u de 
apparaten toch laten verwijzen naar de NTP-service van TruVision Navigator voor 
tijdsynchronisatie EN de NTP-service van TruVision Navigator extern laten verwijzen 
naar een tijdserver voor het bijhouden van de systeemtijd. Hierdoor is het niet meer 
noodzakelijk om handmatig te controleren of de tijd op de TruVision Navigator-server up-
to-date is.  

Afbeelding 19: NTP-diagram 

 



 Hoofdstuk 2: Installatie 

TruVision Navigator 6.0 Gebruikershandleiding 29 

Navigator installeren op Windows 8-
platformen 
TruVision Navigator kan op Windows 8-platformen worden geïnstalleerd indien vóór 
de installatie aan een aantal vereisten is voldaan. Het Microsoft Windows 8-
besturingssysteem moet volledige ondersteuning voor Microsoft SQL-
databasestuurprogramma’s bieden voordat de installatie van TruVision Navigator wordt 
gestart. Daarom zijn deze vereisten om uw systeem gereed te maken voor de installatie 
van TruVision Navigator noodzakelijk.  

Volg de onderstaande instructies alvorens u Navigator installeert op Windows 8-
platforms. 

1. Installaties van het type client/server: Er zijn twee scenario’s: 

a. Windows 8 (SQL niet geïnstalleerd) 

i. Alle belangrijke updates van Microsoft moeten zijn geïnstalleerd. 

ii. Installeer WinPcap 4.1.2 handmatig alvorens, of nadat u Navigator installeert.  

iii. Navigator installeert SQL 2008 Express wanneer er wordt gedetecteerd dat 
SQL niet op de machine is geïnstalleerd. 

b. Windows 8 (met SQL2008 Express R2 – SP1 of SP2 geïnstalleerd) 

i. Alle belangrijke updates van Microsoft moeten zijn geïnstalleerd. 

ii. Installeer WinPcap 4.1.2 handmatig alvorens, of nadat u Navigator installeert. 

iii. Navigator stelt gebruikers in staat de bestaande versie van SQL 2008 
Express te gebruiken. 

2. Ga als volgt te werk om WinPCAP compatibel met Windows 8 te maken: 

a. Klik met de rechtermuisknop op het bestand WinPcap.exe 

b. Selecteer Properties (Eigenschappen)  

c. Compatibility (Compatibiliteit) 

d. Schakel Run this program in compatibility mode for: (Dit programma in deze 
compatibiliteitsmodus uitvoeren:) in Selecteer Windows 7 en klik op Apply 
(Toepassen). 

e. Klik met de rechtermuisknop op WinPcap.exe en selecteer vervolgens Run as 
Administrator (Als administrator uitvoeren).  
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Hoofdstuk 3  
Bediening 

Apparaten toevoegen 
U voegt als volgt een of meerder apparaten aan Navigator toe: 

Klik op de knop Apparaten toevoegen in de Navigator. In een vervolgkeuzemenu worden 
de volgende opties weergegeven:  

- Handmatig toevoegen 

- Toevoegen via zoekhulpprogramma 

Apparaten handmatig toevoegen 
Zodra de optie Handmatig toevoegen is geselecteerd, wordt het onderstaande 
dialoogvenster weergegeven voor de vereist ingang. 

Afbeelding 20: Het dialoogvenster Apparaat toevoegen (handmatig) 
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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. 

• Voer een Recorder Title (Recordertitel) in. De waarden zijn alfanumeriek. 

• Selecteer het gewenste Recorder Type (Apparaattype) in de velvogkeuzelijst. 

• Afhankelijk van uw apparaattype kan het noodzakelijk zijn een Streaming Type 
(Streamingtype) te selecteren. Voor sommige apparaten is er slechts één 
streamingtype mogelijk. In dat geval is deze optie standaard geselecteerd. De 
streamingtypen worden als volgt gedefinieerd: 

• TCP - TCP is een betrouwbare service voor de levering van streaming die een 
gegevensstroom van de ene host naar een andere garandeert zonder duplicatie 
of verlies van gegevens. 

• Reverse TCP (Omgekeerd TCP) - de toepassing maakt een verbinding met het 
apparaat en het apparaat stuurt videostreams terug naar de toepassing via de 
bestaande verbinding. Deze optie negeert problemen met de firewall op een 
WAN en is voornamelijk de beste optie. 

• Reverse TCP I-Frame(Omgekeerd TCP I-Frame) - deze verbinding lijkt op 
Reverse TCP (Omgekeerd TCP), behalve dat het apparaat alleen I-Frames 
verstuurt. Deze optie is nuttig in omgevingen met een beperkte bandbreedte. 

• UDP - de toepassing maakt een verbinding met het apparaat en vraagt het 
apparaat om videostreams terug te sturen naar de toepassing via een UDP-
adres en -poort. Voor deze optie moet de firewall zo worden geconfigureerd dat 
het apparaat via die specifieke poort naar de toepassing streamt. 

• Wavelet/Wavejet - dit type is gebaseerd op Wavelet/Wavejet-
compressiemethodes. Dit streamingtype kan niet gewijzigd worden en is het 
standaard streamingtype voor de DVMRe- en StoreSafe DVR-series. 

• Voer het IP Addressvan de recorder, de DynDNS of EzDDNS URL in. 

Opmerking: U kunt met een DNS-naam (Domain Name System) en een statisch IP-
adres een recorder toevoegen. Plaats gewoon de DNS-naam in het IP-adresveld van 
het formulier 

• Geef de Listen Port (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. 
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Opmerking: Bij het gebruik van DynDns met een HTTP-poort anders dan poort 80 
moet het poortnummer worden toegevoegd aan het apparaatadres (bijv. 
mydvr.dyndns.org:2222 als 2222 de gebruikte HTTP-poort is). Als u No-IP in plaats 
van DYNDNS gebruikt, moet u ook het HTTP-poortnummer toevoegen. 

• Geef de Username (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) op. Dit veld is 
alleen vereist als het apparaat dat toegevoegd wordt, zo geconfigureerd is dat een 
gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn. 

• Schakel het selectievakje Add Recorder Offline (Apparaat offline toevoegen) in als u 
het apparaat aan het Navigator-deelvenster wilt toevoegen maar weet dat het 
apparaat momenteel offline is.  

• Klik op OK. 

Opmerking: Er wordt mogelijk een foutmelding weergegeven dat uw apparaat is 
toegevoegd maar dat de firmware niet wordt ondersteund. U moet echter nog steeds 
video kunnen bekijken. Raadpleeg de secties over de ondersteunde apparaten en 
firmwareversies van dit document. 

Apparaten toevoegen via het zoekhulpprogramma 
Klik op de knop Add Devices (Apparaten zoeken) en selecteer Add via Discovery Tool 
(Toevoegen via zoekhulpprogramma). Zodra de optie Add Via Discovery Tool 
(Toevoegen via zoekhulpprogramma) is geselecteerd, wordt het dialoogvenster voor het 
detecteren van apparaten weergegeven. Het dialoogvenster voor het detecteren van 
apparaten geeft een overzicht van de beschikbare apparaten in het netwerk. Als u 
apparaten wilt toevoegen aan de Navigator, selecteert u een of meerdere apparaten in 
de lijst en klikt u op Toevoegen. Uw apparaat zou nu moeten worden weergegeven 
onder de node Device (Apparaat) in het Navigator-deelvenster.  

Opmerking: In de vervolgkeuzelijst van elk TruVision-apparaat kunt u het 
stuurprogramma voor de TruVision Recorder selecteren. Met behulp van dit 
stuurprogramma wordt de op de browser gebaseerde configuratiepagina van het 
apparaat ingeschakeld. 

Opmerking: Het zoekhulpprogramma zal proberen om apparaten (recorders of 
TruVision-camera’s) 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 met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken. 
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Zodra de recorder of TruVision-camera wordt aangeduid als online, kunt u het 
apparaatpictogram uitvouwen om uw camera’s weer te geven. Als u het apparaat offline 
via het selectievakje Add Device Offline (Apparaat offline toevoegen) selecteert, dan 
wordt uw apparaat met een rode X erboven in de Navigator weergegeven. U kunt het 
apparaat online zetten door met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken en 
Verbinden te selecteren. Na het maken van de verbinding zal de Navigator de 
betreffende camera’s onder het apparaat invoegen. 

Afbeelding 21: Verbinding maken met offline apparaten 

 

Als u kanalen op een RECORDER hebt die niet worden gebruikt, dan kunt u deze als 
zodanig markeren zodat deze niet in de Navigator onder de RECORDER worden 
weergegeven. Ga hiertoe naar de sectie Camera Title (Cameratitel) onder het 
configuratiemenu RECORDER (RECORDER), schakel het selectievakje “Camera Not in 
Use” (Camera niet in gebruik) in en klik op Save (Opslaan). Op deze manier worden de 
camera’s in de Navigator verborgen. Als u de camera’s weer wilt tonen, hoeft u alleen 
maar hetzelfde selectievakje in de configuratie uit te schakelen en op Save (Opslaan) te 
klikken.  

Camera’s toevoegen via het hulpprogramma 
Vinden 
TruVision Navigator is uitgerust met een geïntegreerde functionaliteit voor het 
detecteren van apparaten in het netwerk, waarmee de gebruiker een of meer van deze 
apparaten kan toevoegen aan de Navigator. 
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Afbeelding 22: Het venster voor het hulpprogramma Vinden 

 

 
Met het hulpprogramma Vinden kunt u op een eenvoudige manier apparaten detecteren 
en gereedmaken voor opnemen in het systeem. Het hulpprogramma Vinden is 
beschikbaar via verschillende paden in TruVision Navigator en wordt gebruikt voor het 
detecteren van recorders, camera’s en encoders in het netwerk.  
Hieronder volgende de paden waar het hulpprogramma kan worden gevonden en de 
functies die het kan uitvoeren: 

• Klik op de knop Add Recorder (Recorder toevoegen) in het Navigator-
deelvenster of klik met de rechtermuisknop op een recorder in de 
apparaatstructuur.  

• Klik op [Add Recorder] (Recorder toevoegen) en selecteer [Add via Discovery 
Tool] (Toevoegen via zoekhulpprogramma) 

• Klik op de vervolgkeuzelijst Show (Weergeven) en selecteer Show Cameras 
(Camera’s weergeven). 

• Er wordt een overzicht gegeven van gedetecteerde camera’s in het netwerk. 
Selecteer de gewenste camera’s en klik op [Add] (Toevoegen). 

• Geselecteerde camera’s worden automatisch toegevoegd onder het 
geselecteerde apparaat in Navigator. 

Opmerking: Het hulpprogramma Vinden zal proberen apparaten toe te voegen 
aan de hand van hun standaard inloggegevens. Indien eerder de standaard 
inloggegevens van een camera zijn gewijzigd, wordt de camera nog wel 
toegevoegd aan de apparaatstructuur, maar wordt deze aangeduid als offline. In 
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dat geval moeten de bijgewerkte inloggegevens met de hand worden ingevoerd 
door de gebruiker via het eigenschappenvenster of het configuratiemenu van de 
camera door rechts te klikken op de camera/het apparaat. 

Een TruVision 360 graden camera toevoegen 
TruVision Navigator 6.0 ondersteunt Interlogix 360 graden panoramacamera’s. Deze 
camera’s kunnen handmatig of via het zoekhulpprogramma als een gewone IP-camera 
worden toegevoegd aan TruVision NVR’s. 

Elke panoramacamera biedt de gebruiker vijf streams. 

- 1x onbewerkt 360 graden beeld 

- 1x twee 180 graden banden in één videostream 

- 3x 120 graden streams met digitale PTZ-mogelijkheid 

Wanneer een panoramacamera wordt toegevoegd aan een apparaat, wordt de camera 
weergegeven in de boomstructuur van het apparaat en heeft de camera een eigen 
knooppunt waaronder maximaal vijf kanalen hangen. Standaard wordt de 
panoramacamera toegevoegd met alleen de 360 graden modus ingeschakeld. 
De resterende weergaven toevoegen: 

- Rechtsklik op de camera en selecteer eigenschappen. 

- Selecteer de gewenste weergaven in het eigenschappen-menu en klik op OK. 

Afbeelding 23: Tabblad Properties voor panoramacamera’s 
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Correctiefunctie 
Op 360 graden camera’s zijn correctieopdrachten zijn beschikbaar. Corrigeren biedt een 
alternatieve weergave die afwijkt van het visoogbeeld dat gewoonlijk met 360 graden 
camera’s geassocieerd wordt. Voor deze functie is slechts 1 visoogweergave (live of 
afspelen) van het apparaat nodig. Navigator corrigeert van deze ene weergave 
meerdere gecorrigeerde weergaven. 

- Klik met de rechtermuisknop op de 360 graden camera en selecteer de 
corrigeerfunctie. 

- Selecteer de gewenste weergaven en klik op OK. 

Afbeelding 24: Correctiemenu 

 

De Navigator indelen 
Met de Navigator kunt u uw apparaten op een logische manier indelen. Aangezien 
systemen steeds groter worden, kunt u zo uw apparaten en camera’s eenvoudig vinden. 

Ga als volgt te werk om uw Navigator in te delen 

Klik in de Navigator op de knop Add Folder (Map toevoegen). Er wordt een nieuwe map 
aangemaakt. 

Voer een naam voor de nieuwe map in en druk op Enter. 

Om een submap aan de eerder aangemaakte map toe te voegen, klikt u met de 
rechtermuisknop op de bovenliggende map en selecteert u Add Folder (Map toevoegen) 
in het contextmenu. 
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Afbeelding 25: Navigator-mappen 

 

Klik en sleep apparaten in mappen of mappen in mappen totdat u klaar bent met het 
indelen. Houd er rekening mee dat camera’s altijd aan de daarbij behorende apparaten 
gekoppeld blijven. 

Een andere eenvoudige manier om een voorwerp (gebruiker, groep, map, apparaat of 
camera) in de Navigator te zoeken, is via het zoekveld boven in het deelvenster. Typ 
een alfanumerieke reeks in het zoekveld en druk op Enter. De focus zal direct naar het 
voorwerp gaan dat met de reeks overeenkomt. Druk opnieuw op Enter om naar het 
volgende voorwerp dat met de reeks overeenkomt te gaan, en ga zo door totdat u alle 
voorwerpen gehad hebt. Voer een andere alfanumerieke reeks in om een andere 
zoekopdracht uit te voeren. 

Kaarten 
U kunt kaarten of plattegronden in de bestandsindelingen .jpg of .png toevoegen. Op de 
kaarten kunt u camerapictogrammen plaatsen om hun fysieke locaties aan te duiden. 
Als u op deze camerapictogrammen klikt, worden videobeelden in het viewer-
deelvenster geladen. Klik in de Navigator-structuur met de rechtermuisknop op het 
pictogram Map (Kaart). 
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Afbeelding 26: Vervolgkeuzelijst Kaart toevoegen 

 

Het dialoogvenster Open Map (Kaart openen) wordt weergegeven. Navigeer naar het 
afbeeldingsbestand dat u wilt gebruiken en klik op Open (Openen). De kaart verschijnt in 
de apparaatstructuur onder kaarten. Klik met de rechtermuisknop op de kaartnaam en 
selecteer Configure Map (Kaart configureren) om camera’s toe te voegen. Klik en sleep 
een camera uit de apparaatstructuur naar de kaart om de camera aan de kaart toe te 
voegen. 

Afbeelding 27: Dialoogvenster Kaart configureren 

 

Klik op OK om op te slaan. Dubbelklik op de kaartnaam op deze in een videosegment te 
openen. Als u op de camerapictogrammen op de kaart klikt, worden de videobeelden 
van die camera’s gestart. 
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Video zoeken en exporteren 
U kunt op drie manieren videobeelden van de Navigator in de viewer laden. 

Specifieke camera naar de viewer slepen en neerzetten  

Specifiek apparaat naar de viewer slepen en neerzetten zodat alle op het apparaat van 
toepassing zijnde camera’s geladen worden 

Dubbelklikken op een specifieke camera  

Afbeelding 28: Viewer en controller 

 

De videobeelden worden standaard in de live-weergavemodus in de viewer geladen. 
Op de statusbalk van het videosegment (dikke balk onder op videosegment) vindt u de 
videostatus (live of afspelen), het type camera en de apparaatnaam, alsmede de 
knoppen Direct afspelen en Videosegment sluiten.  

Om van Live video naar Video afspelen te gaan, moet u eerst de camera’s in de viewer 
selecteren door op dat videosegment te klikken. Er moet een blauw frame rond het 
geselecteerde videosegment verschijnen. Als u meerdere videosegmenten wilt 
selecteren, gebruik dan het selectievakje voor alles selecteren in de Controller. 
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Voer na het selecteren van de videosegmenten een van de volgende handelingen uit om 
videobeeld voor afspelen op te halen (ervan uitgaande dat er gedurende de opgegeven 
tijd videobeelden op het apparaat staan): 

• Zoeken via Go To (Ga naar) – klik op de knop Go To (Ga naar) in het deelvenster 
Controller (Regelaar), voer een datum en tijd in en klik op OK. Het afspelen start op 
de gewenste datum en tijd. 

• Knop Playback (Afspelen) – klik op de knop Playback (Afspelen) in het deelvenster 
Controller (Regelaar) om terug te keren naar een door de gebruiker gedefinieerde 
tijdsperiode (dezelfde tijd die u instelt voor Instant Replay (Direct herhalen) - bijv. 
5 minuten). 

• Knop Instant Replay (Direct herhalen) - klik op de knop Instant Replay (Direct 
herhalen) op de statusbalk van het videosegment om terug te keren naar de door de 
gebruiker gedefinieerde tijdsperiode (bijv. 5 minuten). 

• Tijdlijn in deelvenster Controller (Regelaar) - dubbelklik op de tijdlijn in het 
deelvenster Controller (Regelaar) op een tijdpunt in het verleden. Het afspelen start 
op de gewenste datum en tijd.  

• Playback Controls (Afspeelbedieningselementen) - gebruik de 
afspeelbedieningselementen (beschikbaarheid afhankelijk van apparaten) voor 
Frame Advance (Frame vooruit), Fast Forward (Snel vooruit), Frame Reverse 
(Frame achteruit), Rewind (Terugspoelen), Pause (Onderbreken) en Play (Afspelen) 
om het door u gewenste punt nauwkeurig aan te geven. 

Als de videobeelden worden afgespeeld, wordt een blauwe zoekdriehoekje op de 
Controller-tijdlijn weergegeven dat het tijdpunt aangeeft waarop het geselecteerde 
videobeeld wordt afgespeeld. Sleep het blauwe zoekdriehoekje op de tijdlijn naar 
achteren of voren om videobeelden te zoeken. 

Plaats de cursor boven het blauwe zoekdriehoekje waarna er groene / rode markeerders 
onder verschijnen. De groene markeerder geeft de starttijd en de rode markeerder geeft 
de eindtijd van het videosegment dat u wilt exporteren aan. Schuif beide markeerders 
naar wens om het videosegment te markeren.  

Als u het videosegment naar het Collector-deelvenster verplaatsen wilt om dit te 
exporteren, klik dan op de knop Video (Video) in de werkbalk van de Controller. 
Als u een momentopname naar het Collector-deelvenster verplaatsen wilt om deze te 
exporteren, klik dan op de knop Snapshot (Momentopname) in de werkbalk. 

Er worden miniaturen voor momentopnames en videosegmenten aan de Collector 
toegevoegd en gereed gemaakt voor export. Momentopnames geven een starttijd weer 
omdat het een punt in de tijd is. Videosegmenten geven een tijdbereik weer dat 
overeenkomt met het tijdbereik dat u op de tijdlijn markeerde. Dubbelklik op de miniatuur 
van een momentopname of videosegment om deze in de viewer af te spelen en verfijn 
uw datum-/tijdbereiken. 
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Analyseregels weergeven 
Geef analyseregels voor videobeelden weer en verberg ze in videobeelden via het 
contextmenu. Klik met de rechtermuisknop op een venster met live-videobeeld om het 
contextmenu te openen., 

Afbeelding 29: Analyseregels voor video weergeven en verbergen 

 

Selecteer Motion (Beweging) of VCA om videobeeld weer te geven of te verbergen. Klik 
met de rechtermuisknop op een recordernaam om het contextmenu te openen., 
Selecteer Manage IP Cameras (IP-camera’s beheren) om het configuratiedialoogvenster 
voor camera’s weer te geven. Selecteer VCA om het configuratiedialoogvenster voor 
VCA te openen. Selecteer de door u gewenste VCA-regels en klik op OK om ze in te 
schakelen. 

Opmerking: De VCA-configuratie werkt alleen met camera’s die deze functie hebben. 
Om gegenereerde alarmen te bekijken, klikt u op het tabblad Acties en selecteert u 
Verzenden naar alarmhost. 
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Afbeelding 30: Dialoogvenster VCA-configuratie 
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Het Collector-deelvenster 
Afbeelding 31: Collector-deelvenster 

 

Exporteer alle verzamelde videobeelden en momentopnames met de Collector naar een 
specifieke locatie. 

Ga als volgt te werk om videobeelden of momentopnames te exporteren: 

Open de Collector en selecteer elke miniatuur die u exporteren wilt (gebruik de knop 
voor het selecteren / deselecteren van alle miniaturen op de koptekstbalk van de 
Collector voor snel selecteren). U kunt ook met de rechtermuisknop op de 
momentopnames klikken om ze af te drukken, per e-mail te verzenden of te hernoemen. 

Schakel het selectievakje Include Standalone Player (Inclusief standalone speler) in. 
Dit zorgt ervoor dat de alleenstaande speler voor TruVision Navigator wordt opgenomen 
in uw doelmap. 

Klik op Browse (Bladeren) en geeft een doellocatie voor uw export op. 

Opmerking: Zorg dat u op de doellocatie voor de export voldoende opslagruimte op de 
schijf hebt. Gebruik de schatting van de totale grootte in de Collector als richtlijn.  
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Klik op de knop Export Now (Nu exporteren) om het exportproces direct te starten. 
Uw exporttaak wordt automatisch aan het Tasks-deelvenster toegevoegd. U kunt de 
muisaanwijzer boven de statuskolom in het Tasks-deelvenster bewegen voor een 
gedetailleerde voortgang van de export. 

Om het exportproces te plannen, klikt u op de knop Schedule (Plannen) en geeft u een 
datum / tijd op waarop het exportproces moet starten. Een exporttaak wordt automatisch 
aan het Tasks-deelvenster toegevoegd. Bekijk de taak om de status ervan te zien. 

Opmerking: Uw lokale planningservice moet worden uitgevoerd om deze exporttaken 
uit te voeren. Raadpleeg het dialoogvenster Services (Services) voor informatie over de 
statussen van en acties met betrekking tot alle services. 

Als de exporttaken voltooid zijn, kunt u de geëxporteerde videobeelden en 
momentopnames op de door u opgegeven locatie vinden. U kunt deze bestanden nu 
bekijken, naar media branden of voor later gebruik opslaan. 

Daarnaast kunt u de knop Local Record (Lokale opname) gebruiken om live video op uw 
computer op te nemen. Ga als volgt te werk om een videoclip met lokale opnames te 
maken: 

Geef een camera in de viewer weer en selecteer deze. 

Klik in de Controller op de rode knop Local Record (Lokale opname) (rechts van de 
afspeelbedieningselementen) om het opnemen te starten. In de Collector wordt een 
miniatuur met een starttijd en een rode punt weergegeven. 

De rode knop Local Record (Lokale opname) knippert wanneer een camera lokaal 
opgenomen wordt. 

Klik opnieuw op de rode knop Local Record (Lokale opname) om het opnamen naar de 
computer te stoppen. In de Collector wordt automatisch een eindtijd voor de miniatuur 
weergegeven.  

Voer de benodigde exporthandelingen uit om de lokale opname van de computer op te 
halen. 

TruVision Navigator Player 
De TruVision Navigator Player is een zelfstandige speler die gebruikt kan worden voor 
het opnieuw afspelen van alle met TruVision Navigator geëxporteerde videoclips 
(oorspronkelijke bestandsindelingen o.a.: .wvf, .mpc, .asf, .mp4 en .drv). Deze speler 
moet samen met de videoclips voor de bronvermelding gekopieerd worden. De speler 
laat geen sporen achter – dit houdt in dat de speler zichzelf op de media zal starten en 
niet op een computer geïnstalleerd hoeft te worden.  
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Nadat u de videoclips vanuit het Collector-deelvenster naar de door u gedefinieerde 
locatie geëxporteerd hebt, kunt u TruVision Navigator Player starten door op het 
pictogram TruVision Navigator Player in de bestandsmap waarin de videoclips zich 
bevinden, te dubbelklikken. Het bestand player.bin moet in dezelfde map staan als 
TruVision Navigator Player.exe, anders werkt de TruVision Navigator Player niet. 

Afbeelding 32: Dialoogvenster Video exporteren 

 

Nadat de TruVision Navigator Player is gestart, wordt de map automatisch doorzocht en 
de gekoppelde videoclips in de Play List (Afspeellijst) van de map geladen. Door het 
selectievakje naast de clip in te schakelen, wordt de video in een segment (maximaal 9) 
geladen. Markeer het videosegment en klik op de knop Play (Afspelen) om de video af 
te spelen. 
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Afbeelding 33: Dialoogvenster TruVision Navigator Player 

 

De functies van de TruVision Navigator Player zijn de volgende: 

• Browse (Bladeren) – hiermee kan de gebruiker bladeren naar een specifieke 
videoclip in een andere map en deze in de Play List (Afspeellijst) laden.  

• Snapshot (Momentopname) - hiermee kan de gebruiker een momentopname 
maken van het geselecteerde videosegment.  

• Print (Afdrukken) – hiermee kan de gebruiker een momentopname van het 
geselecteerde videosegment afdrukken. 

• Maximize Screen (Venster maximaliseren) – hiermee wordt de TruVision Navigator 
Player als Volledig scherm weergegeven en de Play List (Afspeellijst) en Tool Bar 
(Werkbalk) boven aan de toepassing verborgen. 

• Playback Controls (Afspeelbedieningselementen) – hiermee kunt u FFWD (Snel 
vooruitspoelen), RWD (Snel achteruitspoelen), Play (Afspelen), Pause (Pauzeren), 
Frame Reverse (Frame terug) en Frame Advance (Frame vooruit) kiezen.  

• Timeline (Tijdlijn) – hiermee kan de gebruiker vooruit of achteruit springen in de tijd 
voor een bepaald videosegment. 

• Audio (Geluid) – hiermee kan de gebruiker het geluid (indien aanwezig) weergeven 
voor alleen het geselecteerde videosegment. Als alle videosegmenten geselecteerd 
zijn, wordt geen audio afgespeeld. 
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• Select All Videos (Alle video’s selecteren) – hiermee kan de gebruiker alle 
videosegmenten selecteren. Als alle videosegmenten geselecteerd zijn (witte rand 
rond videosegmenten), hebben de afspeelbedieningselementen invloed op alle en 
niet slechts een videosegment. Elke videoclip begint echter bij zijn eigen starttijd en 
eindigt op zijn eigen eindtijd. Dit geldt ook voor de momentopname en de 
afdrukmogelijkheden. De tijdlijn wordt niet weergegeven als meerdere videoclips 
geselecteerd worden. 

• Sync Playback Start (Synchroniseer starten van afspelen): hiermee worden alle 
videoclips tegelijkertijd gestart. 

Opmerking: Bij het afspelen van de videoclips kunnen er tijdgaten vallen 
vanwege verschillen in video-instellingen op de clipbronnen (d.w.z. verschillende 
fps-instellingen). Deze functie zorgt er voor dat afspelen voor alle tegels op 
hetzelfde moment wordt geïnitieerd om de tijdgaten tussen de clips tot een 
minimum te beperken. 

• Time/Date Stamp (Tijd-/Datumstempel) – tijdens afspelen wordt als bewijs op elke 
video een tijd-/datumstempel weergegeven. 

Dubbelklik op een videosegment om deze in het volledige scherm te zien of gebruik 
hiertoe de knop Maximaliseren op de werkbalk.  

Dubbelklik om weer terug te gaan naar de normale toestand.  

Klik in de volledige-schermmodus met de rechtermuisknop om de 
afspeelbedieningselementen te verbergen / weer te geven om alleen de 
videosegmenten en niets anders weer te geven. 

Schijfanalyse op cameraniveau 
Schijfanalyse op cameraniveau op de tijdlijn. Deze functie wordt alleen ondersteund op 
apparaten die op TruVision gebaseerd zijn (TVR10,11,12,12HD,41,42,44HD,60 en 
TVN10,20,21,50,70) 

 

De camera-analyse op de tijdlijn is gekoppeld aan schijfanalysemachtigingen. 



Hoofdstuk 3: Bediening 

48 TruVision Navigator 6.0 Gebruikershandleiding 

Uitgang activeren  
Deze functie wordt alleen ondersteund op apparaten die op TruVision gebaseerd zijn. 

 

 

Er zijn twee typen alarmen (A->) (D->). (A->) type alarmen zijn alarmen die via de 
achterkant van de recorder geactiveerd worden. (D->) type alarmen zijn alarmen die via 
de IP-camera geactiveerd worden. Alleen NVR/Hybrid-apparaten hebben alarmen van 
het type (D->). 

Opmerking: TVR60 en TVN20 ondersteunen geen alarmen van het type (D->). Dit is 
een hardwarebeperking. 
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Het weergavepaneel 
Afbeelding 34: Het Viewer-deelvenster 

 

In het Viewer-deelvenster van TruVision Navigator kunt u op verschillende manieren 
camera’s en cameraweergaven beheren, zoals hieronder beschreven: 

Weergaven op tabbladen – Maximaal 10 afzonderlijke weergavevensters kunnen 
bekeken worden.  

Meerdere locaties - Met de functie voor meerdere locaties kunt u tegelijkertijd de 
videobeelden van meerdere camera’s van verschillende apparaten in de viewer 
bekijken. TruVision Navigator kan streams met Wavelet, Wavejet, MJPEG, MPEG4 en 
H.264-comprimering gelijktijdig verwerken, waardoor u de camera’s van uw bestaande 
apparaten naadloos kunt combineren en mengen. Standaard videosegmentlay-out zijn 
1x1, 2x2, 3x3, 4x4 en 5x5. U kunt ook de uit maximaal 8 segmenten bestaande 
aangepaste videosegmentlay-out gebruiken. Deze bestaat uit 1 groot videosegment en 
7 kleinere. Als de multi-weergavemodus (d.w.z. 4x4) actief is, kunt u in een 
videosegment dubbelklikken om het videobeeld in de volledige-schermmodus te 
bekijken. Dubbelklik opnieuw in het videosegment om naar de multi-weergavemodus 
terug te keren. 



Hoofdstuk 3: Bediening 

50 TruVision Navigator 6.0 Gebruikershandleiding 

 

Maximize Viewer (Viewer maximaliseren) - Als u alle deelvensters, behalve de viewer 
waarin video wordt afgespeeld, onmiddellijk wilt sluiten, gebruikt u deze optie. Klik 
opnieuw om naar de vorige lay-out terug te keren.  

Close All Video (Alle video sluiten) - Selecteer deze optie om alle video’s te sluiten. 

Instant Replay (Direct afspelen) - Klik op de knop Instant Replay (Direct afspelen) op het 
videosegment om na een door de gebruiker gedefinieerde en vooraf geconfigureerde tijd 
(.d.w.z. 5 minuten) van de live-weergavemodus naar de afspeelmodus te wisselen om 
snel een incident te bekijken.  

Custom View (Aangepaste weergave) - Met aangepaste weergaven kunt u 
multilocatiesjablonen definiëren en opslaan om later nog eens te gebruiken. U kunt zo 
veel aangepaste weergaven maken als u wilt. De aangepaste weergaven zijn 
beschikbaar via de optie Custom View (Aangepaste weergave) in het vervolgkeuzemenu 
van de koptekstbalk van de viewer. Ga als volgt te werk om een aangepaste weergave 
te definiëren: 

Laad alle camera’s die u aan de aangepaste weergave in de viewer wilt toevoegen. 

Deel uw camera’s in door de statusbalk van het videosegment naar andere 
videosegmenten te slepen en neer te zetten. 

Klik in het vervolgkeuzemenu van de koptekstbalk van het Viewer-deelvenster. 

Selecteer Save Custom View (Aangepaste weergave opslaan). 

Voer in het veld Title (Titel) een titel in. 

Klik op OK. 

Sluit alle video’s. 

Markeer in het vervolgkeuzemenu van de koptekstbalk van het Viewer-deelvenster de 
titel van de aangepaste weergave en selecteer deze. 
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PTZ-besturing 
Met TruVision Navigator kunt u PTZ-camera’s en gemotoriseerde zoomcamera’s met 
autofocusfunctionaliteit bedienen. Ondersteunde functies omvatten draaien, kantelen en 
zoomen, alsmede het instellen en activeren van presets, en het opnemen en activeren 
van trajecten. De trajectfunctionaliteit is alleen beschikbaar voor bepaalde 
apparaattypen. Raadpleeg de apparaatspecifieke hoofdstukken voor informatie over 
deze functie. 

In de eerste plaats moet de camera als PTZ-camera gemarkeerd worden in de 
configuratie ervan, omdat de camera zichzelf niet als PTZ-camera bij het apparaat 
identificeert. Om een camera als PTZ-camera te markeren, klikt u met de 
rechtermuisknop op de camera en selecteert u Configure Camera (Camera 
configureren). Schakel in het dialoogvenster voor het configureren van de camera het 
selectievakje PTZ Enabled (PTZ ingeschakeld) in, selecteer een PTZ-protocol, wijs een 
adres toe en klik op OK. Zorg dat de camera over het juiste adres en de juiste 
protocolinstellingen beschikt. Als u klaar bent, zult u merken dat het camerapictogram in 
de Navigator verandert van een vaste-camerapictogram in een PTZ-camerapictogram. 

Na het markeren van een camera als PTZ-camera kunt u deze met behulp van de PTZ-
bedieningselementen of met muisopdrachten in het videosegment beheren. 

Ga als volgt te werk om een PTZ-camera met de PTZ-bedieningselementen te beheren: 

Laad de PTZ-camera in de viewer en selecteer de camera. 

Klik op het PTZ-pictogram op de werkbalk van de Controller. Het dialoogvenster PTZ 
wordt vervolgens geopend. Pas de instellingen in het dialoogvenster aan voor een 
optimale videoweergave.  

Afbeelding 35: PTZ-besturing 
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Gebruik de besturing om de PTZ-camera’s te bewegen, alsmede om het zoomen, 
de scherpstelling, de autofocus en de iris in te stellen. Stel de juiste snelheid voor uw 
netwerk en bedrijfsactiviteiten in. U kunt ook naar presets gaan, en presets een naam 
geven en instellen, en camera’s laten terugkeren naar trajecten (alleen bepaalde 
apparaten). Raadpleeg de apparaatspecifieke hoofdstukken voor de van toepassing 
zijnde functionaliteit. 

Opmerking: De reactietijd van de PTZ-besturing is afhankelijk van de 
framesnelheid, de resolutie en de kwaliteit van de videostream. Met 
D1/30FPS/Quality 9 hebt u de best reagerende PTZ-besturing op het netwerk. 
Vergelijk de reactietijd van de PTZ-besturing met uw opslagvereisten om de beste 
werkomgeving voor u te creëren. U kunt de PTZ-snelheidsinstelling ook op de 
streamconfiguratie afstemmen om de beste werkomgeving te creëren.  

Ga als volgt te werk om een PTZ-camera met muisopdrachten in het videosegment te 
besturen: 

Laad de PTZ-camera in de viewer en selecteer de camera. 

Plaats de muisaanwijzer in het midden van het videosegment dat bekeken wordt. 

Klik met de linkermuisknop en houd de knop ingedrukt. Sleep de muisaanwijzer 
vervolgens naar rechts, links, omhoog of omlaag. U ziet dat hoe verder de 
muisaanwijzer van het midden verwijderd wordt, hoe sneller de camera beweegt. 

Klik met de rechtermuisknop en houd deze ingedrukt. Sleep de muisaanwijzer 
vervolgens omhoog en omlaag om op de camera in of uit te zoomen. 

Opmerking: Een Interlogix-camera met een gemotoriseerde lens kan ook worden 
bestuurd als een PTZ-camera via het PTZ-palet voor iris- en focusaanpassingen. 

Gebruikers kunnen de voorkeuzes van een PTZ-camera ook aan een reeks koppelen, 
gebaseerd op een bepaalde volgorde en intervaltijd. De gebruiker kan deze reeksen 
beheren en testen door met de rechtermuisknop op de PTZ-camera in de Navigator te 
klikken en Preset Sequences (Presetreeksen), Manage Sequences (Reeksen beheren) 
te selecteren. 
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Afbeelding 36: Dialoogvenster voor PTZ-presets 

 

U kunt deze reeksen activeren door met de rechtermuisknop op de PTZ-camera in de 
Navigator te klikken, en vervolgens Preset Sequences (Presetreeksen) en de naam van 
de gemaakte reeks te selecteren. 

Digitale zoom 
Met TruVision Navigator kunt u de functionaliteit voor digitaal in-/uitzoomen uitvoeren op 
live-weergaven en opnames. Als u wilt inzoomen, scrollt u omhoog met het muiswiel. Als 
u wilt uitzoomen, scrollt u omlaag. In de digitale zoommodus kunt u de linkermuisknop 
ingedrukt houden om te navigeren in het gezoomde beeld. 

Sabotagecontrole 
TruVision Navigator is uitgerust met een sabotagecontrole, waarmee het huidige beeld 
wordt vergeleken met een referentiebeeld dat tijdens de installatie is genomen. De 
sabotagecontrole houdt elke camera bij door een referentiemomentopname te maken en 
deze te bewaren in de database. 

Als u de sabotagecontrole wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op een recorder 
en selecteert u vervolgens Tampering Monitor (Sabotagecontrole). Het dialoogvenster 
Tampering Monitor (Sabotagecontrole) wordt weergegeven.  
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Afbeelding 37: Sabotagecontrole 

 

Aan de linkerkant wordt een overzicht van de referentiebeelden gegeven met de datum 
en tijd dat ze werden genomen. Als deze functie voor de eerste keer wordt gebruikt, 
zijn de referentiebeelden leeg. De gebruiker moet daarom op Update All (Alles 
bijwerken) klikken om de referentiebeelden op te slaan. Door de referentiebeelden te 
vergelijken met de live-weergaven aan de rechterkant, kan de gebruiker eenvoudig zien 
of er sabotageactiviteiten hebben plaatsgevonden voor een van de camera’s. 

Gevonden appara(a)t(en) configureren 
In TruVision Navigator kunt u gevonden apparaten (recorders en camera’s) 
configureren. Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om apparaten te configureren via 
de interne configuratiewebpagina van de apparaten. 

De browserconfiguratie van TruVision Recorder is momenteel beschikbaar voor de 
hieronder vermelde recorders. Raadpleeg “Browserconfiguratie in TruVision Recorder” 
op pagina 62 voor informatie over het via hun eigen configuratiewebpagina configureren 
van deze apparaten. 
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Tabel 6: Compatibiliteit van browserconfiguratie 

Recordermodel Firmwareversie 

TVN 10 2.0 en hoger 

TVN 21 3.0 en hoger 

TVR 44HD  Alle versies 

TVR 12 HD Alle versies 

TVN 70 Alle versies 

Oudere recordermodellen kunnen nog steeds via de browser geconfigureerd worden, 
maar u hebt dan wel van elke recorder het wachtwoord nodig, en u moet het 
stuurprogramma van TruVision Recorder in het dialoogvenster Recorders Properties 
(Recordereigenschappen) gebruiken. 

 

Een apparaat met TruVision Navigator 
configureren 
Als u een enkel apparaat wilt configureren, klikt u met de rechtermuisknop op het 
apparaat in de Navigator en selecteert u Configure Device (Apparaat configureren). 
Er wordt een configuratiedialoogvenster geopend. Navigeer door de instellingen, 
voer wijzigingen door en klik op OK of Annuleren. Als u op OK drukt, worden de 
gewijzigde instellingen voor het apparaat opgeslagen. Als u op Annuleren drukt, 
worden de wijzigingen niet opgeslagen. 
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Afbeelding 38: Dialoogvenster Apparaatconfiguratie 

 

Sommige apparaten kunnen niet op afstand met TruVision Navigator worden 
geconfigureerd. 

Een camera configureren 
De stappen die nodig zijn voor het wijzigen van de configuratie-instellingen van een 
camera, zijn vergelijkbaar met die voor het configureren van een apparaat. Ga als volgt 
te werk om de configuratie van een bepaalde camera te wijzigen:  

Klik met de rechtermuisknop op een camera in de Navigator en selecteer Configure 
Camera (Camera configureren). Er wordt een configuratiedialoogvenster geopend. 

Navigeer door de instellingen, voer wijzigingen door en klik op OK of Annuleren. 

Als u op OK drukt, worden de gewijzigde instellingen voor het apparaat opgeslagen. 
Als u op Annuleren drukt, worden de wijzigingen niet opgeslagen. 

Opmerking: De vertrouwde bron voor cameratitels is het apparaat zelf. Wanneer 
u een apparaat voor het eerst toevoegt, worden in TruVision Navigator de 
configuratiegegevens van het apparaat niet tijdens het maken van de verbinding 
opgehaald. Daarom kunnen de camera’s onder het apparaat in het Navigator-
deelvenster algemene cameratitels weergeven (Camera 1, Camera 2, Camera 3 enz.). 
Cameratitels worden bijgewerkt in TruVision Navigator zodra u de apparaatconfiguratie 
voor het eerst ophaalt. Daarna worden wijzigingen in de cameratitels die in TruVision 
Navigator worden gemaakt, doorgevoerd voor zowel de Navigator als het apparaat. 

Opmerking: voor de protocolconfiguratie van analoge PTZ-camera’s die via een 
coderingsprogramma verbinding hebben met een ingesloten NVR, gebruikt u het 
coderingswebbeheer in plaats van het configuratiemenu van de ingesloten recorder. 
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Eigenschappen van apparaat 
In Device Properties (Apparaateigenschappen) worden verbindingsgegevens, details 
over het apparaat en informatie over wat met het apparaat mogelijk is, weergegeven. 
Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteer Properties (Eigenschappen) 
om de eigenschappen van een apparaat op te halen. 

Afbeelding 39: Dialoogvenster Apparaateigenschappen 

 

Het tabblad Connection (Verbinding) toont alle gegevens die eerder bij het toevoegen 
van het apparaat ingevoerd werden. Voer indien nodig wijzigingen door en klik op OK 
om de wijzigingen op te slaan.  

Het tabblad Details (Details) bevat een deel waar u gegevens over een apparaat kunt 
invoeren om het beheer van het systeem te vergemakkelijken. Als het apparaat 
geïmporteerd was en er in het originele WaveReader- of SymNav-adresboek gegevens 
aanwezig waren, dan worden deze gegevens in deze velden weergegeven. Als het 
apparaat handmatig toegevoegd is, blijven de velden leeg totdat u gegevens toevoegt 
en op OK klikt. 

Het tabblad Capabilities (Mogelijkheden) toont precies welke functies het apparaat 
ondersteunt.  
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Toegevoegd is de mogelijkheid om via het tabblad Camera Properties (Eigenschappen 
van camera) camera’s te verbergen / weer te geven en PTZ-besturingen in / uit te 
schakelen. Om het tabblad Camera’s te openen, gaat u naar het contextmenu van he 
apparaat en gebruikt u het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) om camera’s 
weer te geven / te verbergen en de PTZ-functie in te schakelen. 

Afbeelding 40: Tabblad Eigenschappen van camera 

 

Apparaatschijf analyseren 
In TruVision Navigator beschikt u over de mogelijkheid om een schijfanalyse voor een 
apparaat uit voeren om zo beter inzicht te krijgen in de verschillende soorten op de schijf 
opgeslagen videogegevens. Deze videogegevens kunnen alarmen, gebeurtenissen, 
videoverlies, beweging en nog veel meer zijn.  

Om een schijfanalyse van een apparaat uit te voeren, klikt u met de rechtermuisknop op 
het apparaat in de Navigator en selecteert u Run Disk Analysis (Schijfanalyse 
uitvoeren). Het dialoogvenster Disk Analysis (Schijfanalyse) wordt weergegeven. 

Om videoclips in het dialoogvenster voor schijfanalyses te exporteren, klikt u met de 
rechtermuisknop op een schijfanalysetraject en selecteert u in het menu de functie voor 
het exporteren van video.  
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Afbeelding 41: Dialoogvenster Schijfanalyse 

 

In dit dialoogvenster kunt u in- en uitzoomen op de tijdlijn om verschillende tijdmomenten 
van de video te bekijken. De legenda geeft een overzicht van de typen video op kleur 
(bijv. alarm is rood).  

Dubbelklik op gekleurde gebieden in schijfanalyses, waarna de video in de viewer 
afgespeeld wordt. Als u links van elke cameranaam de selectievakjes van de opties 
inschakelt, dan kunt u de videobeelden van die geselecteerde camera’s synchroon 
afspelen.  

Op het moment dat de videobeelden in de Viewer afgespeeld worden, kunt u de 
videobeelden op een normale manier beheren en exporteren. Raadpleeg de 
hoofdstukken over de apparaten voor meer informatie over welke typen videolabels 
per apparaat beschikbaar zijn. 
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Firmware bijwerken 
U kunt met TruVision Navigator op afstand de firmware naar apparaten upgraden.  

Om de firmware van apparaten te upgraden, klikt u in de Navigator met de 
rechtermuisknop op het apparaat en selecteert u vervolgens Device Management / 
Upgrade Firmware (Apparaatbeheer / Firmware upgraden), of klikt u met de 
rechtermuisknop op het Recorders-knooppunt (Recorders) en selecteert u Tasks / Bulk 
Configuration (Taken / Massaconfiguratie). Het dialoogvenster Firmware Upload 
(Firmware uploaden) wordt weergegeven.  

Selecteer uw type bronapparaat, blader naar de toepasselijke firmware en selecteer 
het(de) doelappara(a)t(en) voor het uploaden van de firmware. 

Houd er rekening mee dat TruVision Navigator niet controleert of het bestand de juiste 
indeling heeft. Zorg er dus voor dat dit een correct bestand is voor het desbetreffende 
apparaattype. Daarnaast moet het firmwarebestand op de lokale computer aanwezig 
zijn. Het firmwarebestand is niet toegankelijk via netwerkpaden.  

Klik op de knop Upgrade (Upgrade) of plan via de knop Schedule (Planning) het 
uploaden van de firmware op een datum / tijd in de toekomst.  

Voor elke geplande taak die in de toekomst zal plaatsvinden, moet u ervoor zorgen dat 
de computer waarop de taak gemaakt is, wordt ingeschakeld en de lokale 
planningsservice op die computer uitgevoerd wordt. De TruVision Navigator-toepassing 
mag gesloten zijn, maar de taak kan alleen worden geïnitieerd en voltooid als de 
computer en de lokale planningservice gestart zijn. 

Afbeelding 42: Dialoogvenster Firmware uploaden 
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Camera zoeken 
Met TruVision Navigator kunt u op camera’s zoeken naar alarmen, alarmen plus 
gebeurtenissen, bewegingen en POS-videoteksten.  

Om deze zoekopdrachten te kunnen uitvoeren, moet eerst het apparaat zodanig 
geconfigureerd worden dat de videobeelden van de camera op basis van die parameters 
gelabeld worden (moet beschikbaar zijn in apparaat). Als u bijvoorbeeld in TruVision 
Navigator op een camera wilt zoeken naar bewegingen, moet het bewegingsraster zijn 
ingesteld voor desbetreffende camera in het apparaat en zijn gelabeld voor bewegingen. 
U kunt apparaat op afstand instellen via de configuratiefunctionaliteit in TruVision 
Navigator of in het apparaat zelf.  

Om te zoeken naar video met tekst, voert u de tekenreeks die u wilt zoeken in en klikt u 
op Search (Zoeken). Schakel het selectievakje Overlay Text on Video (Tekst op beeld) 
in om de tekst op het beeld te plaatsen of plaats de tekst naast de video. Dit 
selectievakje is dynamisch. Als u het dus tijdens het afspelen inschakelt, wordt de tekst 
van boven het beeld naar de zijkant en vice versa geschakeld (het omschakelen duurt 
enkele seconden). 

Onthoud dat in geval van zoekopdrachten naar tekst, het apparaat samen met een 
ProBridge-apparaat moet werken. Het ProBridge-apparaat werkt als brug tussen het 
opnameapparaat en het POS-apparaat (Point-of-Sale) (bijv. een kassa of 
geldautomaat). Het ProBridge-apparaat stuurt de POS-tekstgegevens naar het 
opnameapparaat waar het aan de toepasselijke video gekoppeld wordt. 

Verschillende apparaten ondersteunen verscheidene camerazoekniveaus. Raadpleeg 
de hoofdstukken over de apparaten voor meer informatie over welke typen 
videogegevens per apparaat beschikbaar zijn. 

Om een camerazoekopdracht te starten, klikt u met de rechtermuisknop op de camera in 
de Navigator en selecteert u Search (Zoeken). Het dialoogvenster Search (Zoeken) 
wordt weergegeven. In het dialoogvenster Search (Zoeken) kunt u het type video en het 
datum-/tijdbereik opgeven. Nadat u op Search (Zoeken) klikt, worden de resultaten in de 
tabel weergegeven. Klik op de starttijden om de video in de viewer te bekijken. 
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Afbeelding 43: Zoekveld 

 

Browserconfiguratie in TruVision Recorder 
De browserconfiguratie van TruVision Recorder is momenteel beschikbaar voor de 
hieronder vermelde recorders.  

Tabel 7: Compatibiliteit van browserconfiguratie 

Recordermodel Firmwareversie 

TVN 10 2.0 en hoger 

TVN 21 3.0 en hoger 

TVR 44HD  Alle versies 

TVR 12 HD Alle versies 

TVN 70 Alle versies 
 

Oudere recordermodellen kunnen nog steeds via de browser geconfigureerd worden, 
maar u hebt dan wel van elke recorder het wachtwoord nodig, en u moet het 
stuurprogramma van TruVision Recorder in het dialoogvenster Recorders Properties 
(Recordereigenschappen) gebruiken.  
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Apparaat configureren 
Klik met de rechtermuisknop op een apparaat in het Navigator-deelvenster en selecteer 
in het pop-upmenu Configure Device (Apparaat configureren). 

Afbeelding 44: Apparaat configureren 

 

Als het apparaat nog niet eerder geconfigureerd is, wordt u gevraagd om de 
invoegtoepassingen te updaten. 

Afbeelding 45: Dialoogvenster voor invoegtoepassing 

 

Klik op OK om de invoegtoepassingen te updaten. 
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Opmerking: Als het apparaat via de interne webbrowser van een apparaat aangesloten 
of eerder geconfigureerd is, dan moet de invoegtoepassing reeds geïnstalleerd zijn. 

Volg de instructies in het dialoogvenster Setup-UTC Web Components (Installatie - 
UTC-webcomponenten). 

Afbeelding 46: Dialoogvenster Installatie- UTC-webcomponenten 

 

WAARSCHUWING: Sluit alle browserdialoogvensters als daarom gevraagd wordt. 
U moet ook TruNav sluiten voordat u doorgaat. 

Start na het voltooien TruVision Navigator opnieuw op. 

Klik met de rechtermuisknop op het TruVision-apparaat en selecteer Configure Device 
(Apparaat configureren). TruVision Navigator opent nu de interne configuratiewebpagina 
van het apparaat. 
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Afbeelding 47: Dialoogvenster Apparaatconfiguratie 

 

Configureer het apparaat met de gewenste voorkeuren. (Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van het apparaat voor alle configuratieopties.)  

Opmerking: Als camera’s niet op een recorder aangesloten zijn, moet u de 
inloggegevens van de camera invoeren om door te kunnen gaan. 

Klik na het voltooien op de knop Close (Sluiten) om alle wijzigingen in de configuratie op 
te slaan en naar TruVision Navigator terug te keren.  
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Hoofdstuk 4  
TruVision Navigator-
instellingen 

U kunt voor zowel zelfstandige als multi-clientinstallatiemodellen specifieke functies in 
TruVision Navigator Client en Server configureren. Om TruVision Navigator Client en 
Server te configureren, klikt u in de titelbalk van de Navigator op het pictogram Settings 
(Instellingen). Het dialoogvenster Settings (Instellingen) wordt weergegeven. 

De volgende configuratietabbladen zijn beschikbaar: 

• Clientinstellingen 

• Serverinstellingen 

• Meldingeninstellingen 

• Conditiediagnoseinstellingen 

• Groeps en gebruikersinstellingen 

• Auditgeschiedenisinstellingen 
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Client 
Afbeelding 48: Dialoogvenster Client 

 

Het tabblad Client (Client) van het dialoogvenster Settings (Instellingen) bevat de 
volgende clientinstellingen: 

• Meldingsgeluid: U kunt kiezen uit Geen, Pieptoon, Hand, Uitroep, Sterretje, 
Bustoeter, Rijtoeter en Zoomer 

• Point of Sale Text: U kunt kiezen uit Geen, Binnen strip of Buiten strip 

• Cameravolgorde: U kunt kiezen uit Op titel of Op nummer 

• Maximumaantal live streams 

• Maximum CPU-gebruik beperken tot xx% 

• Selectievakje Beeldverhouding behouden 

• Selectievakje Audio van recorders inschakelen 

• Selectievakje Roosterlijn in viewer weergeven 
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• Selectievakje Bijschriftinfo weergeven 

• Language-vervolgkeuzemenu Kies een taal 

• Units -maten Kies Engels of Metrisch 

Server 
Afbeelding 49: Dialoogvenster Server  

 

Het tabblad Server van het dialoogvenster Settings (Instellingen) bevat de volgende 
serverinstellingen: 

• SMTP-installatie 

• Machtigingsmodel 

• Complexiteit van verificatie 

• Direct herhalen 

• Koppeling aangepaste Help 

• Database back-uppen en Database herstellen 

• Server-URL: Alleen multi-clientinstallaties (client/server)  

• Client Download URL: Alleen multi-clientinstallaties (client/server) 
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SMTP-installatie 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is de standaard voor het verzenden van e-mails 
via internet. TruVision Navigator Server kan worden geconfigureerd om een SMTP-
server te gebruiken voor het versturen van geautomatiseerde e-mails (met download-
URL voor de cliënt, gebruikersnaam en wachtwoord) naar gebruikers wanneer deze zijn 
opgezet in TruVision Navigator en wanneer hun inloggegevens (gebruikersnaam, 
wachtwoord) opnieuw door een systeembeheerder in het systeem moeten worden 
ingesteld. Als SMTP niet ingestelde is, moet deze informatie via een alternatieve 
methode (bijv. telefoon of persoonlijke e-mail) geleverd worden.  

Voer het IP-adres van de SMTP-server, de poort, een gebruikersnaam en wachtwoord 
die eventueel voor de SMTP-server vereist zijn en indien nodig SSL in. Test deze 
instellingen door te klikken op Test (Test) en het e-mailadres waar u de teste-mail naar 
wilt verzenden in. Controleer de statusbalk van de toepassing voor feedback over de 
test. Controleer ook uw e-mail om te kijken of er een teste-mail is ontvangen van de 
TruVision Nagivator Server, waarmee de juiste installatie van de SMTP-server wordt 
bevestigd.  

U moet een e-mail zoals de e-mail hieronder zien. Als u na enkele minuten nog steeds 
geen e-mail ontvangen hebt, controleer dan de map Ongewenste e-mail om te kijken of 
de e-mail hier opgeslagen is. 
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Afbeelding 50: Dialoogvenster Teste-mail 

 

Machtigingsmodel 
TruVision Navigator beschikt over twee machtigingsmodellen: Simple (Eenvoudig) of 
Advanced (Geavanceerd). Voor een nieuwe installatie wordt standaard het model 
Simple (Eenvoudig) gebruikt.  

Machtigingsmodel Simple (Eenvoudig) - Alleen systeembeheerders beschikken over 
de mogelijkheid om gebruikers en hun overeenkomstige machtigingen aan te maken, 
te bewerken en te verwijderen. 

Machtigingsmodel Advanced (Geavanceerd) - Systeembeheerders beschikken over 
de mogelijkheid om zowel gebruikers ALS groepen aan te maken, te bewerken en te 
verwijderen. Met groepen kunt u de gebruikersrechten van veel gebruikers in uw 
systeem schalen. Meerdere gebruikers kunnen bijvoorbeeld in één groep worden 
geplaatst, waaraan machtigingen kunnen worden toegewezen voor bepaalde 
mappen/apparaten in het systeem. Zonder groepen zou de systeembeheerder elke 
gebruiker voor al die apparaten een machtiging moeten geven. 
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Om uw machtigingsmodel van Simple (Eenvoudig) in Advanced (Geavanceerd) 
te wijzigen, selecteert u Simple in de vervolgkeuzelijst Permission Model 
(Machtigingsmodel) en klikt u op OK. De groepen moeten nu als knooppunt in het 
Navigator-deelvenster weergegeven worden. In onderstaande tabel worden de 
daadwerkelijke machtigingen beschreven die kunnen worden toegekend aan gebruikers 
of groepen in TruVision Navigator, de gevolgen van die machtiging voor de 
gebruikersinterface en de afhankelijkheden van specifieke machtigingen. 

Tabel 8: Machtigingsmatrix 

Machtiging Impact gebruikersinterface Afhankelijke machtigingen 

Server configureren Rechtsklikopties op knooppunt 
TruVision Navigator Server in-
/uitschakelen (d.w.z. 
Eigenschappen en Database 
back-uppen en herstellen) 

 

Gebruikersmachtigingen 
beheren 

Knooppunten Gebruikers en/of 
Groeps in Navigator 
weergeven / verbergen 

 

Apparaatmappen beheren Knop Map toevoegen en 
contextmenu's in Navigator 
weergeven / verbergen 

 

 Map weergeven / verbergen 
(map kan ook zichtbaar zijn 
door andere machtigingen of 
door bovenliggende / 
onderliggende machtigingen) 

 

 Contextmenu voor importeren 
van adresboek voor knooppunt 
Apparaten weergeven / 
verbergen 

 

Apparaten beheren Knop Apparaat toevoegen en 
contextmenu's (hernoemen en 
verwijderen) in Navigator 
weergeven / verbergen 

 

 Map weergeven / verbergen 
(map kan ook zichtbaar zijn 
door andere machtigingen of 
door bovenliggende / 
onderliggende machtigingen) 

 

 Apparaat weergeven / 
verbergen (apparaat kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen of door 
bovenliggende / onderliggende 
machtigingen) 
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Machtiging Impact gebruikersinterface Afhankelijke machtigingen 

 Camera weergeven / 
verbergen (camera kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen) 

 

 Contextmenu's voor 
massataken (firmware 
uploaden configuratie) voor 
knooppunt Apparaten 
weergeven / verbergen 

 

 Dialoogvenster 
Apparaateigenschappen 
(Verbinding, Details, 
Mogelijkheden) op apparaat 
inschakelen / uitschakelen 

 

 Contextmenu's Camera zoeken 
en Configuratie weergeven / 
verbergen 

 

 Contextmenu voor apparaat 
Firmware uploaden weergeven 
/ verbergen 

 

 Tasks-deelvenster weergeven / 
verbergen (deelvenster kan 
ook zichtbaar zijn door andere 
machtigingen) 

 

Apparaatdiagnose weergeven Run Conditiediagnose in 
knooppunt Apparaat en 
specifieke 
apparaatcontextmenu's in 
Navigator weergeven / 
verbergen  

 

 Map weergeven / verbergen 
(map kan ook zichtbaar zijn 
door andere machtigingen of 
door onderliggende 
machtigingen) 

 

 Apparaat weergeven / 
verbergen (apparaat kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen of door 
onderliggende machtigingen) 

 

Meldingen weergeven Map weergeven / verbergen 
(map kan ook zichtbaar zijn 
door andere machtigingen of 
door onderliggende 
machtigingen) 
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Machtiging Impact gebruikersinterface Afhankelijke machtigingen 

 Apparaat weergeven / 
verbergen (apparaat kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen of door 
onderliggende machtigingen) 

 

 Pictogram Notifier in statusbalk 
van toepassing inschakelen / 
uitschakelen 

 

 Apparaatmelding in 
dialoogvenster Notifier 
weergeven / verbergen 

 

 Cameramelding in 
dialoogvenster Notifier voor 
gemachtigd apparaat 
weergeven / verbergen 

 

Meldingen bevestigen Knop Alles bevestigen in 
dialoogvenster Notifier 
weergeven / verbergen 

 

Live video bekijken Map weergeven / verbergen 
(map kan ook zichtbaar zijn 
door andere machtigingen of 
door onderliggende 
machtigingen) 

 

 Apparaat weergeven / 
verbergen (apparaat kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen of door 
onderliggende machtigingen) 

 

 Camera weergeven / 
verbergen (camera kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen) 

 

 Open video van camera 
toestaan/niet toestaan (alle 
methoden: dubbelklikken en 
slepen-en-neerzetten in 
Navigator-deelvenster). 

 

 PTZ-bedieningsopdrachten en 
muisbedieningsopdrachten in 
videosegment weergeven / 
verbergen 

 

Afgespeelde video bekijken Map weergeven / verbergen 
(map kan ook zichtbaar zijn 
door andere machtigingen of 
door onderliggende 
machtigingen) 

Als u Afgespeelde video 
bekijken hebt, ontvangt u 
automatisch Watch Live 
Video. 
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Machtiging Impact gebruikersinterface Afhankelijke machtigingen 

 Apparaat weergeven / 
verbergen (apparaat kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen of door 
onderliggende machtigingen) 

 

 Camera weergeven / 
verbergen (camera kan ook 
zichtbaar zijn door andere 
machtigingen) 

 

 Afspeelbedieningselementen 
van Controller waaronder Ga 
naar, Afspelen, Live, 
dubbelklikken op tijdlijn) 
inschakelen / uitschakelen 

 

 Meldingen in dialoogvenster 
Notifier inschakelen / 
uitschakelen. 

 

Video HBW bekijken Menustream en Bandbreedte 
in Controller inschakelen / 
uitschakelen 

Minimaal een van de video-
bekijken-machtigingen is 
vereist (Live of Afspelen). 

Video exporteren Knop Lokale opname in 
Controller inschakelen / 
uitschakelen 

Beide video-bekijken-
machtigingen zijn vereist 
(Live of Afspelen). 

 Menu's Snapshot en Video in 
Controller inschakelen / 
uitschakelen 

 

 Collector-deelvenster 
weergeven / verbergen 

 

 Tasks-deelvenster weergeven / 
verbergen (deelvenster kan 
ook zichtbaar zijn door andere 
machtigingen) 

 

Schijfanalyse weergeven Contextmenu voor 
schijfanalyse voor apparaat 
weergeven / verbergen 

 

Kaarten Kaarten beheren / weergeven  

 Camerarij in dialoogvenster 
Schijfanalyse weergeven / 
verbergen 

Beide video-bekijken-
machtigingen zijn vereist 
(Live of Afspelen). 
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Complexiteit van de verificatie 
TruVision Navigator bevat drie standaarden voor de complexiteit van de verificatie - 
laag, normaal en hoog. Voor een nieuwe installatie wordt standaard Low (Laag) 
gebruikt. Om de complexiteit van de verificatie te wijzigen, selecteert u een optie in de 
vervolgkeuzelijst en klikt u op OK. 

Alle nieuwe gebruikers van de toepassing moeten voldoen aan de nieuwe complexiteit 
van de verificatie standaard. Bestaande gebruikers van de toepassing worden echter 
niet gevraagd hun persoonlijke gegevens te wijzigen om aan de nieuwe standaard te 
voldoen nadat deze gewijzigd is. De systeembeheerder moet daarom elke bestaande 
gebruikersaccount resetten om de standaard van kracht te laten worden. Deze reset is 
alleen van invloed op het wachtwoord, en niet op de gebruikersnaam, van die gebruiker. 
U wordt aangeraden de complexiteit van de verificatie in een vroeg stadium in te stellen 
en wel voordat er gebruikers in het systeem aangemaakt worden, om zo resets te 
voorkomen. 

In onderstaande tabel vindt u de componenten van elk van deze standaarden.  

Tabel 9: Complexiteit van de verificatie 

Complexiteit 
van de 
verificatie 

Maximum 
aantal 
mislukt 
logins 

Complexiteit 
van de 
gebruikersnaam 

Complexiteit 
van het 
wachtwoord 

Hergebruik 
van 
wachtwoord 

Wachtwoord-
verloop 

Laag N.v.t. Minimaal 6 tekens Minimaal 6 
tekens 

N.v.t. N.v.t. 

Medium 3 Minimaal 6 tekens Minimaal 8 
alfanumerieke 
tekens 

N.v.t. N.v.t. 

Hoog 3 Minimaal 12 tekens Minimaal 8 
tekens met 
minimaal: 
1 hoofdletter 
1 kleine letter 
1 cijfer 
1 speciaal teken 
(~, !, @, #, $, 
%, ^, &, +, =) 

Kan laatste 
wachtwoord 
niet gebruiken 

Gebruiker moet 
wachtwoord 
elke 60 dagen 
wijzigen 
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Direct herhalen 
TruVision Navigator ondersteunt via het pictogram Direct herhalen het herhalen van het 
geselecteerde videovenstersegment. Dit biedt een bediener de mogelijkheid om met één 
muisklik geselecteerde video met een door de gebruiker gedefinieerde, vooraf 
geconfigureerde tijdsduur (maximaal 99 minuten en 59 seconden) terug te spoelen. Om 
de tijd voor Instant Replay in te stellen, voert u de minuten en seconden in en klikt u op 
OK. Deze instelling vindt u op het dialoogvenster Server Settings (Serverinstellingen) in 
het menu Settings (Instellingen) in de onderste werkbalk. 

Laad een videobestand in de viewer en beweeg de muis over het pictogram Instant 
Replay (Direct herhalen) (witte pijl-terug links van het pictogram voor het sluiten van 
videobeelden) dat zich helemaal rechts op de statusbalk van het videovensterfragment 
bevindt. Let op de vooraf geconfigureerde tijd in de knopinfo. Klik op het pictogram om 
die hoeveelheid tijd met de geselecteerd video terug te gaan. Raadpleeg de specifieke 
apparaathoofdstukken voor de beperkingen met herhalingen per apparaat. 

Aangepaste Help 
TruVision Navigator beschikt over toegang tot aangepaste Help waarmee afzonderlijke 
organisaties hun eigen inhoud kunnen verschaffen, zodat het aanpassen aan de 
software gemakkelijker wordt gemaakt. Deze inhoud wordt volledig door de gebruiker 
gedefinieerd. TruVision Navigator biedt gebruikers alleen maar de mogelijkheid om het 
te openen.  

Om een koppeling voor aangepaste Help toe te voegen, voert u de titel van de 
aangepaste Help in van die inhoud die u voor gebruikers zichtbaar wilt maken. Voer 
vervolgens de koppeling voor de aangepaste Help in. Dit is het werkelijke pad naar de 
inhoud (de gebruikers zien niet wat u in dit veld invoert). Klik op OK.  

Open het dialoogvenster Help (Vraagteken-pictogram) op de statusbalk van de 
toepassing en zoek daar de titel van de aangepaste Help. Klik op de koppeling om de 
inhoud te openen.  

Database back-uppen en herstellen 
TruVision Navigator biedt gebruikers de mogelijkheid een back-up te maken van de 
TruVision Navigator-database. Een systeembeheerder moet deze back-up uit 
veiligheidsoverwegingen op een andere computer zetten. Als er iets gebeurt met de 
computer waarop de TruVision Navigator-database opgeslagen is, kan de 
systeembeheerder dezelfde TruVision Navigator-versie installeren en de database met 
het back-upbestand herstellen. Hierdoor wordt het systeem snel en zonder handmatig 
opnieuw invoeren van apparaat, gebruiker, groep, machtiging,of andere 
systeemconfiguratiegegevens weer in werking gezet. 
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Als u een back-up wilt maken van de TruVision Navigator-database, klikt u met de 
rechtermuisknop op de node TruVision Navigator Server en selecteert u Database 
Backup (Back-up van database). Het dialoogvenster Backup Database (Back-up van 
database) wordt weergegeven. Geef een back-upnaam voor de database op 
(bestandsextensie is niet nodig) en noteer het pad waaronder het databaseback-
upbestand opgeslagen zal worden. De systeembeheerder moet dit bestand naar een 
veilige locatie kopiëren of verplaatsen. Raadpleeg nadat het maken van een back-up is 
gestart het deelvenster Tasks (Taken) voor de statusgegevens. Als de back-up is 
gemaakt, wordt het back-upbestand van de database op de daarvoor aangewezen 
locatie opgeslagen. 

Afbeelding 51: Dialoogvenster Instellingen voor databaseback-up op server 

 

Als u een back-up van de TruVision Navigator-database wilt herstellen, klikt u met de 
rechtermuisknop op de node TruVision Navigator Server en selecteert u Database 
Restore. Het dialoogvenster Restore Database wordt weergegeven. Zorg dat een kopie 
van het back-upbestand van de database in het op het formulier vermelde map 
opgeslagen wordt. Voer de bestandsnaam in het getoonde tekstveld in. Als u de 
database naar een SQL-instantie herstelt waarvoor SQL-verificatiereferenties vereist 
zijn, voer deze dan in. Als deze niet vereist zijn, gebruik dan de standaardinstelling. 
Raadpleeg nadat het herstellen is gestart het Tasks-deelvenster voor de 
statusgegevens. Als u de hersteltaak in het Tasks-deelvenster ziet staan, log dan uit bij 
de toepassing. Log weer in. De database moet hersteld zijn. 
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Afbeelding 52: Dialoogvenster Database herstellen 

 

Multi-clientinstallaties (client/server) 
De velden Server Download URL en Client Download URL worden alleen weergegeven 
op Client/Server-installaties. 

Server-URL 
In het geval van multi-clientinstallaties (client/server) is de server-URL de netwerklocatie 
van TruVision Navigator Server. Dit is de URL die TruVision Navigator-cliënten 
gebruiken voor het communiceren met TruVision Navigator Server.  

In het geval van zelfstandige installaties (directe databaseverbinding) is dit veld 
uitgeschakeld omdat geen enkele andere op het netwerk aangesloten TruVision 
Navigator-client een verbinding kan maken met deze instantie van TruVision 
Navigator Server. 

Download-URL voor client 
In het geval van multi-clientinstallaties (client/server) is de clientdownload-URL 
de netwerklocatie van het softwarepakket van TruVision Navigator Client. 
Systeembeheerders kunnen deze URL aan nieuwe gebruikers verschaffen, zodat zij de 
clientsoftware extern van de server waarop TruVision Navigator Server draait, kunnen 
downloaden. Als SMTP (zie hieronder) gebruikt wordt, wordt dit tijdens het instellen van 
de gebruikers automatisch uitgevoerd. 
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In het geval van zelfstandige installaties (directe databaseverbinding) is dit veld 
uitgeschakeld omdat geen enkele andere op het netwerk aangesloten TruVision 
Navigator-client een verbinding kan maken met deze instantie van TruVision Navigator 
Server. 

Overzicht van gebruikersbeheer en levering van clientsoftware 
Met multi-clientinstallaties (client/server) van TruVision Nagivator hebben computers op 
hetzelfde netwerk als de TruVision Nagivator Server de mogelijkheid om TruVision 
Navigator Client te downloaden. Op deze manier hoeft de systeembeheerder media niet 
fysiek te verzenden of de locatie van de pc te bezoeken om de clientsoftware te 
installeren.  

Onthoud het volgende: 

Externe distributie van clientsoftware is NIET beschikbaar voor de installatieoptie 
Standalone (directe databaseverbinding). 

De persoon die de clientsoftware installeert moet beschikken over 
systeembeheerdersrechten van de machine om de clientinstallatie uit te kunnen voeren. 

Het mechanisme voor het leveren van de clientsoftware wijkt enigszins af als u de 
SMTP-functionaliteit in TruVision Navigator gebruikt. Als u de SMTP-functionaliteit 
gebruikt, wordt het hele proces van het toevoegen van een gebruiker en het distribueren 
van de clientsoftware automatisch uitgevoerd. Als u de SMTP-functionaliteit niet 
gebruikt, dan moet u enkele handmatige stappen uitvoeren om de clientsoftware te 
leveren (zie hieronder voor de stappen). 

Volledig automatische levering van clientsoftware 
TruVision Navigator kan worden geconfigureerd om een SMTP-server te gebruiken voor 
het versturen van geautomatiseerde e-mails (met download-URL voor de client, 
gebruikersnaam en wachtwoord) naar nieuwe gebruikers of wanneer de inloggegevens 
van bestaande gebruikers (gebruikersnaam, wachtwoord) opnieuw door een 
systeembeheerder in het systeem moeten worden ingesteld. 

Om de clientsoftware naar een nieuwe gebruiker te distribueren, moet u eerst met een 
SMTP-server TruVision Navigator configureren, de nieuwe gebruiker toevoegen en de 
nieuwe gebruiker machtigen. 

Als u een gebruiker wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op het knooppunt 
Users (Gebruikers) in de Navigator en selecteert u Add User (Gebruiker toevoegen). 
Het dialoogvenster Add User (Gebruiker toevoegen) wordt weergegeven. Voer First 
Name (Voornaam), Last Name (Achternaam) en Email Address (E-mailadres) in (deze 
velden zijn verplicht, terwijl de velden voor Username (Gebruikersnaam), Password 
(Wachtwoord) en Confirm Password (Bevestig wachtwoord) uitgeschakeld zijn vanwege 
de SMTP-configuratie) en klik op OK. De nieuwe gebruiker wordt onder het knooppunt 
Users (Gebruikers) in de Navigator toegevoegd. 
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Gebruiker toevoegen 
TruVision Navigator genereert nu de nieuwe gebruiker met een tijdelijke gebruikersnaam 
en wachtwoord in het systeem en levert automatisch een e-mail aan de SMTP-server 
van de gebruiker.  

De gebruiker kan nu op de download-URL klikken of de reeks in een webbrowser 
knippen/plakken. Op de pagina Client Installation (Clientsoftware installeren) volgt u de 
instructies voor het installeren van de clientsoftware. 

Clientinstallatie 

Afbeelding 53: Dialoogvenster Clientinstallatie 
 

 

Nadat de installatie is voltooid en u hebt de computer opnieuw opgestart, klikt u op het 
TruVision Navigator-pictogram in uw bureaublad. 

Log met de gegevens uit de e-mail in bij de toepassing. U wordt gevraagd om deze 
gegevens na de eerste login te wijzigen. U wordt tevens gevraagd om een toetsvraag en 
-antwoord in te voeren, waarmee u in de toekomst uw wachtwoord zonder tussenkomst 
van een systeembeheerder kunt resetten. 

Zodra u bent ingelogd bij de toepassing, kunt u alle apparaten zien in de Navigator, 
gerangschikt op de machtigingen die zijn verleend door de systeembeheerder. 

Onthoud dat wanneer een nieuwe gebruiker aan het systeem toegevoegd wordt, dat aan 
de gebruiker geen machtigingen toegekend zijn, en dat de gebruiker daarom niet bij de 
toepassing kan inloggen. U moet gebruikersmachtigingen toewijzen voordat de 
gebruiker kan inloggen. 
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Om machtigingen aan een gebruiker toe te wijzen, klikt u op het tabblad Instellingen / 
Groepen en gebruikers en vervolgens op het tabblad Permissions (Machtigingen). 

Afbeelding 54: Tabblad Groepinstellingen en gebruikersmachtiginggen 

 

Markeer de node TruVision Navigator Server in de apparaatstructuur en sta de 
machtigingen voor deze gebruiker in de sectie Permission (Machtigingen) toe of 
blokkeer de machtigingen. Als het machtigingsmodel ingesteld is op Simple (Eenvoudig) 
(alleen gebruikers), ziet u alleen de kolom Allow (Toestaan). Als het machtigingsmodel 
ingesteld is op Advanced (Geavanceerd) (zowel gebruikers als groepen), ziet u zowel de 
kolom Allow (Toestaan) als de kolom Deny (Negeren). 

Terwijl u dit doet, lopen de machtigingen die u toewijst naar beneden naar alle 
apparaten die zijn opgenomen in de TruVision Navigator Server. Op alle mappen, 
apparaten en camera’s waarvoor de gebruiker machtigingen heeft, verschijnt een 
blauwe breadcrumb. 

Bij het toewijzen van machtigingen kunt u bepalen om de machtiging toe te wijzen aan 
de bovenliggende of onderliggende node. Het toekennen van machtigingen aan een 
bovenliggend knooppunt zorgt ervoor dat die machtigingen ook aan de onderliggende 
knooppunten toegekend worden. Als u bijvoorbeeld machtigingen toewijst op het 
TruVision Navigator Server-niveau, vloeien deze door naar alle onderliggende mappen, 
apparaten en camera’s. Deze worden aangeduid met een blauwe breadcrumb. 
Omgekeerd veranderen machtigingen die zijn toegewezen aan een onderliggende node 
machtigingen van de bovenliggende node niet. In dit geval zal er een blauwe 
breadcrumb verschijnen bij de onderliggende node en een grijze breadcrumb bij de 
bovenliggende node. In onderstaande tabel vindt u een gedetailleerde beschrijving van 
deze functie. 
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Tabel 10: Breadcrumbs voor machtigingen 

Breadcrumb voor 
machtigingen 

Beschrijving 

Blauw Een blauwe breadcrumb geeft aan dat aan dat knooppunt snelle 
machtigingen toegekend zijn. Deze machtigingen worden overgenomen 
door de onderliggende knooppunten die zich onder het bovenliggende 
knooppunt bevinden. 

Grijs Een grijze breadcrumb geeft aan dat snelle machtigingen aan een 
onderliggend knooppunt van een bovenliggend knooppunt maar niet aan 
het bovenliggende knooppunt zelf toegewezen zijn.  
Dit dient als snelle visuele indicatie voor de systeembeheerder om snelle 
machtigingen te zoeken die op apparaten onder de machtigingenstructuur 
aan een gebruiker toegewezen zijn.  
Als u alle grijze breadcrumb-knooppunten blijft uitvouwen, komt u 
uiteindelijk uit bij de camera of het apparaat met één of meer snelle 
machtigingen, aangeduid met de blauwe breadcrumb. 

 

Houd er rekening mee dat machtigingen binnen TruVision Navigator zo eenvoudig of 
complex kunnen zijn als u wilt. Een systeembeheerder kan heel simpel machtiging 
verlenen aan gebruikers voor alle apparaten in het systeem door deze machtigingen toe 
te passen op het knooppunt TruVision Navigator Server (bovenliggende), waarna deze 
doorvloeien naar alle onderliggende knooppunten in het systeem.  

Aan de andere kant kan een systeembeheerder een machtiging aan onderliggende 
knooppunten en naar boven verstreken voor granulariteit en controle binnen het 
systeem. Groepen spelen ook een rol om de taak van machtigingen in het systeem te 
vereenvoudigen.  

Gedeeltelijke automatische levering van clientsoftware 
Houd er rekening mee dat het proces voor het leveren van clientsoftware iets anders is 
wanneer u wel of niet voor SMTP kiest. Als u geen toegang tot SMTP hebt, kunt u nog 
steeds extern clientsoftware leveren. Er zijn echter een aantal extra stappen die u moet 
nemen met betrekking tot het leveren van de clientdownload-URL en de logingegevens 
aan de gebruiker. 

In de eerste plaats moet u controleren dat er geen SMTP-configuratie in TruVision 
Navigator aanwezig is door met de rechtermuisknop op de node TruVision Navigator 
Server te klikken en Properties (Eigenschappen) te selecteren. Zorgt dat het IP-adres 
van de SMTP-server leeg is. 

In de tweede plaats moet de systeembeheerder zelf, wanneer hij een gebruiker 
toevoegt, een gebruikersnaam en wachtwoord voor de gebruiker genereren.  
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Afbeelding 55: Dialoogvenster Gebruiker toevoegen 

 

In derde plaats moet de systeembeheerder de inloggegevens en download-URL voor de 
client via de telefoon of een persoonlijk e-mail aan de gebruiker meedelen. Een 
voorbeeld van deze informatie vindt u hieronder. U kunt de download-URL voor de client 
van het tabblad General (Algemeen) in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) 
van TruVision Navigator Server knippen en plakken. Vergeet niet de machtigingen van 
de gebruiker toe te wijzen omdat hij/zij anders niet kan inloggen. 

Indien u ten slotte geen gebruik wilt maken van de functie voor de externe distributie van 
de software, kunt u de clientsoftware als volgt ook fysiek op de computers installeren:  

Download ClientInstall.exe van de webpagina Client Installation en zet dit bestand op 
een USB-stick of andere media. 

Zet het .exe-bestand op de specifieke computer. 

Voer ClientInstall.exe uit en volg de installatie-instructies (het bestand ClientInstall.exe is 
vooraf geconfigureerd om naar de server waar het vandaan komt te wijzen).  

Login met de persoonlijke gegevens van die gebruiker.  

Een gebruiker deactiveren 
Een systeembeheerder kan er redenen voor hebben om een gebruiker in het systeem te 
deactiveren. TruVision Navigator verwijdert gebruikers niet uit de database. De status 
van de gebruiker wordt eenvoudig op inactief gezet en alle rechten in het systeem 
worden ingetrokken.  

Als u een gebruiker op inactief wilt zetten, klikt u met de rechtermuisknop op de 
gebruiker onder het knooppunt Users (Gebruikers) in de Navigator en selecteert u 
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Inactivate User (Gebruiker deactiveren). Klik op Yes (Ja) op de vraag ‘Are you sure you 
want to inactivate this user?’ (Weet u zeker dat u deze gebruiker wilt deactiveren?). 

Gedeactiveerde gebruikers worden verwijderd uit de node Users (Gebruikers) in de 
Navigator, tenzij u met de rechtermuisknop op de node Users (Gebruikers) klikt en 
Include Inactive Users (Inclusief gedeactiveerde gebruikers) selecteert. Het pictogram 
Inactive User (Gedeactiveerde gebruiker) is grijs. Het pictogram Active User (Actieve 
gebruiker) is blauw. 

Als u alle gebruikers (actief en gedeactiveerd) in de database in een lijst wilt weergeven, 
klikt u met de rechtermuisknop op de node Users (Gebruikers) en selecteert u Show 
User List (Lijst met gebruikers weergeven). Het dialoogvenster Users (Gebruikers) wordt 
weergegeven. Alle kolommen in dit dialoogvenster kunnen worden gesorteerd, zodat u 
gebruikers snel kunt vinden. Dubbelklik op een rij van een gebruiker om het 
dialoogvenster met de eigenschappen van die gebruiker te bekijken. 

Afbeelding 56: Venster Gebruikers 

 

Een gedeactiveerde gebruiker herstellen 
Als u een inactieve gebruiker in het systeem herstellen moet, dan klik dan met de 
rechtermuisknop onder het knooppunt Users (Gebruikers) in de Navigator op de 
inactieve gebruiker en selecteer Activate User (Gebruiker activeren). Tevens kunt 
u met de rechtermuisknop klikken op de inactieve gebruiker onder het knooppunt Users 
(Gebruikers) in de Navigator, Properties (Eigenschappen) selecteren en de knop Reset 
Account (Account resetten) op het tabblad Details (Details) gebruiken. Ten slotte kunt 
u de lijst met gebruikers openen, op de gebruiker dubbelklikken om het dialoogvenster 
Details (Details) te openen, en opnieuw de knop Reset Account (Account resetten) 
gebruiken. 
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Afbeelding 57: Dialoogvenster Groeps en gebruikerdetails 

 

Als SMTP gebruikt wordt, ontvangt de gebruiker automatisch een e-mail met een tijdelijk 
wachtwoord om in te loggen. De gebruiker wordt gevraagd om dit wachtwoord bij de 
eerste login te wijzigen. 
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Afbeelding 58: Dialoogvenster Gebruikersaccount resetten 

  

Als SMTP niet gebruikt wordt, moet de systeembeheerder de gebruiker een nieuw 
tijdelijk wachtwoord in het dialoogvenster Change Password (Wachtwoord wijzigen) 
verstrekken. Deze tijdelijke inloggegevens moeten aan de gebruiker bekend worden 
gemaakt via de telefoon of via een door de systeembeheerder zelf geschreven e-mail. 

Afbeelding 59: Dialoogvenster Wachtwoord wijzigen 
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Een gebruiker na een blokkering resetten 
Als een gebruiker zijn of haar gebruikersnaam of wachtwoord en toetsvraag vergeten is, 
kan deze gebruiker in het systeem geblokkeerd worden. Als een gebruiker is 
geblokkeerd vanwege verkeerde inlogpogingen, kan de gebruiker deze blokkering zelf 
opheffen door zijn/haar toetsvraag te beantwoorden via het dialoogvenster Challenge 
(Test) van het inlogformulier. 

Afbeelding 60: Dialoogvenster Gebruikersaccounttest 

 

Als een gebruiker zijn / haar toetsvraag vergeten is, moet hij / zij de systeembeheerder 
bellen om de account te resetten. Volg de instructies in het gedeelte Initial Login (Eerste 
keer inloggen) 
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Meldingsinstellingen 
Afbeelding 61: Tabblad Melding  

 

Het tabblad Notifications (Meldingen) van het dialoogvenster Settings (Instellingen) 
bevat de volgende serverinstellingen: 

• Gebeurtenissen die gemeld moeten worden, selecteren 

• Meldingspoorten 

• Primaire en alternatieve e-mailadressen 

• Bewaartijd van meldingen 

Meldingen en Notifier-deelvenster 
Apparaten kunnen meldingen naar een IP-adres en poort verzenden om problemen 
proactief op te lossen. Deze meldingen betreffen meestal alarmen, videoverlies, 
beweging, enz. Raadpleeg de apparaatspecifieke hoofdstukken over informatie over 
welke meldingen per apparaat ondersteund worden. 

Om meldingen van apparaten in TruVision Navigator te kunnen ontvangen, moeten er 
op de apparaten en de TruVision Navigator-service configuratiewaarden worden 
ingesteld.  
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Apparaatconfiguratie - elk apparaat moet zodanig worden ingesteld dat de 
beschikbare meldingen worden doorgestuurd naar het IP-adres en de poort van het 
apparaat waar de Notification Services (Meldingenservices) zich bevinden. Raadpleeg 
de apparaatspecifieke hoofdstukken voor gedetailleerde instructies per apparaat. 

Configuratie van TruVision Navigator Service - de instellingen voor de Notification 
Service (Meldingenservice) moeten zodanig worden geconfigureerd dat deze op 
dezelfde poort naar deze meldingen luisteren.  

Opmerking: Routers en firewalls moeten misschien dienovereenkomstig worden 
geconfigureerd om dit verkeer mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de TCP Listener 
Port (TCP-luisterpoort) of de Email Listener Port (SMTP) (E-mailluisterpoort (SMTP)) 
op het tabblad Notifications (Meldingen) in het dialoogvenster Properties 
(Eigenschappen) van TruVision Navigator Server overeenkomt met de poortinstelling 
van het apparaat zelf. 

TruVision Navigator biedt u de mogelijkheid om de meldingsgegevens uit uw database 
te verwijderen om de grootte ervan te verkleinen. Stel de bewaartijd voor deze gegevens 
als zodanig in. 

Als een van deze waarden gewijzigd wordt, moet de services Notification Writer en 
Notification Processor het dialoogvenster Services (Services) opnieuw opgestart worden 
om de wijzigingen van kracht te laten worden.  

Het centrale verzamelpunt voor meldingen is het dialoogvenster Notifier (Meldingen). 
U kunt dit dialoogvenster starten vanuit het meldingspictogram in de statusbalk van de 
toepassing.  

Vanuit de Notifier kunt u video bekijken voor live meldingen, omdat deze ontvangen 
worden door te dubbelklikken op de cameranaamkoppeling in het dialoogvenster. 
Vervolgens wordt de video in de viewer gestart. Nieuwe, niet-bevestigde meldingen 
worden aangeduid met een rode waarschuwingspictogram boven het Notifier-pictogram 
op de statusbalk van de toepassing. U kunt aan deze live meldingen ook geluid 
toevoegen. Raadpleeg de sectie Instellingen voor meer informatie over deze functie.  

Zodra een live melding bevestigd wordt, wordt het als een opgeslagen of historische 
melding die gezocht kan worden, beschouwd. U kunt de filters en tijd-/datumbereiken 
gebruiken om de zoekopdracht naar meldingen verder te definiëren. Als de software in 
de zoekmodus (View Stored (Opgeslagen videobeelden weergeven)) staat, verschijnt er 
een rood waarschuwingspictogram boven het Notifier-pictogram op de statusbalk van de 
toepassing als er nieuwe live meldingen worden ontvangen. Om de nieuwe meldingen te 
bekijken, selecteert u View Live (Live bekijken) in de Notifier en sorteert en filtert u 
vervolgens indien nodig op de kolommen om de laatste melding te zoeken. Dubbelklik 
om de video te openen. 
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Conditiediagnose 
Afbeelding 62: Dialoogvenster Conditiediagnose 

 

Het tabblad Health Diagnostic (Conditiediagnose) van het dialoogvenster Settings 
(Instellingen) bevat de volgende serverinstellingen: 

• Conditiegebeurtenissen die gemeld moeten worden, selecteren  

• Primaire en alternatieve e-mailadressen 

• Automatische conditiediagnose 

Conditiediagnose 
TruVision Navigator biedt de mogelijkheid om een momentopname van een 
conditiediagnose op een enkel apparaat uit te voeren of om conditiediagnoserapporten 
naar alle apparaten in het systeem uit te breiden. 
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Om op een enkele apparaat een handmatige momentopname van een conditiediagnose 
uit te voeren, klikt u met de rechtermuisknop op het apparaat in de Navigator en 
selecteert u Run Health Diagnostics (Conditiediagnose uitvoeren). 

Het dialoogvenster Diagnostics (Diagnose) wordt weergegeven en toont alle 
conditiediagnosegegevens voor dat specifieke apparaat. Raadpleeg de 
apparaatspecifieke hoofdstukken voor meer informatie over welke conditiediagnoses 
per apparaat beschikbaar zijn.  

Afbeelding 63: Dialoogvenster Recorderdiagnose 

 

Om na een bepaalde tijd op alle apparaten in het systeem automatische 
conditiediagnoses uit te voeren, moet eerst de service Diagnostic Polling 
(Conditiediagnose) geconfigureerd worden. Om de conditiediagnoseservice te 
configureren, klikt u met de rechtermuisknop op het knooppunt TruVision Navigator 
Server en selecteert u Properties (Eigenschappen). Het dialoogvenster Settings 
(Instellingen) wordt weergegeven met het tabblad Server geselecteerd.  

Voer op het tabblad Health Diagnostics (Conditiediagnose) de starttijd en interval voor 
de detectie van de conditiediagnose in. Voer de bewaartermijn in voor het bewaren van 
de conditiediagnosegegevens in de database en klik op OK. Start ten slotte vanuit het 
dialoogvenster Services (Services) de conditiediagnoseservice opnieuw op zodat het 
automatisch detecteren kan beginnen. Onthoud dat als een van deze waarden gewijzigd 
wordt, de conditiediagnoseservice in het dialoogvenster Services (Services) opnieuw 
opgestart moet worden om de wijzigingen van kracht te laten worden. (het opnieuw 
starten van de service in het services-dialoogvenster is alleen vereist voor client/server-
installaties.)  
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Als er handmatig momentopnames of automatische conditiediagnoses vastgelegd 
worden, dan worden deze gegevens in de TruVision Navigator-database opgeslagen. 
Gebruikers kunnen deze gegevens nu doorzoeken om de productieve tijd van het 
systeem te handhaven. 

Onthoud dat als u in de Navigator naar conditiediagnosegegevens zoekt en dit geen 
resultaten oplevert, het zeer waarschijnlijk is dat u het automatisch diagnosticeren niet 
ingesteld hebt of een handmatige diagnose van een enkel apparaat uitgevoerd hebt. 

Om de conditiediagnosegegevens van alle apparaten te bekijken, klikt u met de 
rechtermuisknop in de Navigator op het knooppunt Devices (Apparaten) en selecteert 
u Run Health Diagnostics (Conditiediagnose uitvoeren). Het dialoogvenster Diagnostics 
(Diagnose) wordt weergegeven. Gebruik de filters en datumparameter om de 
zoekopdracht te verfijnen. U kunt de inhoud van het dialoogvenster via de knop Export 
to CSV (Exporteren naar CSV) exporteren naar .csv voor het beheer van cases, 
werkopdrachten, of het documenteren van probleemoplossingen. 

Afbeelding 64: Dialoogvenster Diagnose 

 

Apparaatrapport 
In TruVision Navigator kunt u de conditiediagnose-informatie exporteren door een 
apparaatrapport samen te stellen. U kunt als volgt een apparaatrapport samenstellen; 

• Klik met de rechtermuisknop op een recorder 

• Selecteer een apparaatrapport 

Nadat u een apparaatrapportoptie hebt geselecteerd, wordt een nieuw venster 
weergegeven.  

Opmerking: Het kan tot een minuut duren om het apparaatrapport samen te stellen, 
afhankelijk van het aantal camera’s dat opneemt naar het apparaat en de 
netwerkverbinding. 
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Als onderdeel van het rapport, worden aan het eind van het rapport ook de beelden van 
de sabotagecontrole toegevoegd. Zie voor meer informatie over sabotagecontrole de 
sectie “Sabotagecontrole”. 

Apparaatrapporten kunnen met behulp van de opties in de werkbalk worden opgeslagen 
als .pdf-bestanden of afgedrukt. 

Groepen en gebruikers 
Afbeelding 65: Dialoogvenster Groeps en gebruikers 

 

Het tabblad Groups and Users (Groepen en gebruikers) van het dialoogvenster 
Settings (Instellingen) bevat de volgende serverinstellingen: 

• Details 

• Machtigingsmodel 
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Groepsbeheer 
Via het machtigingsmodel Advanced (Geavanceerd) (in het dialoogvenster Permissions 
(Machtigingen) van TruVision Navigator Server) kunt u in TruVision Navigator 
gebruikmaken van groepen. Met groepen kunt u de gebruikersrechten van veel 
gebruikers in uw systeem schalen. Meerdere gebruikers kunnen bijvoorbeeld in één 
groep worden geplaatst, waaraan machtigingen kunnen worden toegewezen voor 
bepaalde mappen/apparaten in het systeem. Zonder groepen zou de systeembeheerder 
elke gebruiker voor al die apparaten een machtiging moeten geven. 

Klik voordat u een groep aanmaakt in het deelvenster Navigator (Navigator) met de 
rechtermuisknop op de node TruVision Navigator Server en selecteer Permissions 
(Machtigingen). Het dialoogvenster Permissions (Machtigingen) wordt weergegeven. 
Zorg dat het machtigingsmodel is ingesteld op Advanced (Geavanceerd).  

Klik nu met de rechtermuisknop op het knooppunt Groups (Groepen) in de Navigator en 
selecteert u Add Group (Groep toevoegen). Voer in het dialoogvenster Add Group 
(Groep toevoegen) een naam voor de groep in en klik op OK.  

Klik met de rechtermuisknop op de naam van de groep onder het knooppunt Groups 
(Groepen) in de Navigator en selecteer Permissions (Machtigingen). Het dialoogvenster 
Group Permissions (Groepsmachtigingen) wordt weergegeven. 

Afbeelding 66: Dialoogvenster Groepsmachtigingen 

 

Op het tabblad Details (Details) kunt u de groepsnaam wijzigen, gebruikers aan de 
groep toevoegen en de verbindingsprioriteit van de groep instellen. Op het tabblad 
Permission (Machtigingen) kunt u de groepen naar wens machtigingen geven. 
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Op het tabblad Permissions (Machtigingen) kunt u machtigingen aan de groep voor 
alle apparaten in uw systeem toewijzen. Houd er rekening mee dat deze 
groepsmachtigingen van invloed zijn op alle specifieke gebruikers die lid van de groep 
zijn. 

Auditgeschiedenis 

Afbeelding 67: Dialoogvenster Auditgeschiedenis 

 

Het tabblad Audit History (Auditgeschiedenis) van het dialoogvenster Settings 
(Instellingen) bevat de volgende serverinstellingen: 

• Filters 

• Datumbereik 

• Auditgeschiedenis exporteren 
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Help 
TruVision Navigator biedt een eenvoudig te gebruiken Help-functie voor meer 
gedetailleerde systeeminstructies. Hier vindt u ook informatie over de TruVision 
Navigator-versie, het copyright en de gebruiksrechtovereenkomst. Organisaties kunnen 
hier hun eigen aangepaste Help- of trainingskoppeling toevoegen om de acceptatie van 
het product te vergemakkelijken.  

Klik op het vraagtekenpictogram op de statusbalk van de toepassing om het 
dialoogvenster Help te openen. 

Afbeelding 68: Dialoogvenster Help 
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Bijlage A  
Apparaatgegevens 

Samenvatting 
Deze bijlage bevat belangrijke informatie over apparaten. 

Inhoud 
Samenvatting   97 
Inhoud   97 
TruVision TVR10 (DVR)   97 
TruVision TVR11 / TVR12 (DVR)   101 
TruVision TVR41 / TVR42 (DVR)   105 
TruVision Generic TVR/TVN en TVN70 / TVR12HD / TVR44HD   109 
TruVision TVR60 (Hybrid DVR)   112 
TruVision TVN10/20/21/50 (NVR)   117 
 

TruVision TVR10 (DVR) 
 

Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Standaardpoorten Video = 8000 (bewerkbaar) 
Bediening en besturing = 8000 
(bewerkbaar) 
Configuratie = 8000 (bewerkbaar) 
Meldingen = 5001 (bewerkbaar) 
Firmware-upload = 8000 
(bewerkbaar) 

 

Standaardgebruike
rsnaam/-
wachtwoord 

admin/1234 Wij raden aan dit standaardwachtwoord tijdens 
de installatie te wijzigen. 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Compressie H.264  

Verbindingstypen TCP 
UDP 

 

Beperkingen 
streaming 

24 Live- of Playback-streams 
tegelijk met een maximum van 
6 streams per kanaal. 

Als de verbindingslease naar de gebruikers 
overgedragen wordt zodra de verbindingslimiet 
bereikt is, wordt de verbinding van het apparaat 
van de gebruiker die gekozen wordt, verbroken en 
worden alle video’s gesloten - zie 
Verbindingsbeheer. 

Streamoverlay Cameranaam 
Datum en tijd 
 

 

Hoge/lage 
bandbreedte 

Nee  

Dual-streaming Ja  

Naamgeving 
streams 

De hoofdstream wordt 
aangeduid als: 
 
Weergave op het scherm = 
Tijdvertraging 
Webbrowser = Hoofdstream 
TruVision Navigator = 
Hoofdstream 
 
De substream wordt aangeduid 
als: 
 
Weergave op het scherm = N.v.t. 
Webbrowser = Substream 
TruVision Navigator = Substream 

Gebeurtenisstream wordt niet op het apparaat 
ondersteund. 
 

Afspeelbediening Wisselen naar live 
Wisselen naar afspelen 
Afspelen 
Pauze 
Frame vooruit 
Snel vooruitspoelen (2x,4x) 

Frame-achteruit-, terugspoel- en afspeelsnelheden 
worden niet ondersteund. 
De video springt 4 seconden terug nadat het 
afspelen wordt hervat na vooruitspoelen en frame 
vooruit. 
Wanneer er bij het vooruitspoelen wordt 
ingelopen op wat er op dat moment wordt 
opgenomen (of live-video), blijft de video in het 
weergavesegment gepauzeerd tot de gebruiker 
op de Live-knop in de controller klikt. Geen enkel 
ander afspeelbedieningselement werkt tot de knop 
Live geselecteerd is. 

Momentopname Ja  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Lokale opname Ja Onderbreken tijdens lokaal opnemen wordt niet 
ondersteund. 

Direct herhalen Ja In het apparaat bevindt zich een 2 t/m 5 minuten 
durende videobuffer. Terwijl de video zich in de 
buffer bevindt, kan deze niet worden bekeken. 
Zodra de buffer is gevuld, wordt de video naar de 
harde schijf geschreven en kan deze afgespeeld 
worden. Dit heeft invloed op de knoppen Instant 
Replay en Playback in TruVision Navigator. Via 
de door de gebruiker te definiëren configuratie-
instellingen op het tabblad Properties van TruVision 
Navigator Server kan de tijd voor deze 2 functies 
verhoogd worden. Stel deze tijdsverhoging daarom 
in op meer dan 5 minuten om zeker te zijn. 
Als u videobeelden zoekt die nog in de buffer zitten, 
dan wordt u naar live video doorgeleid. 

Schijfanalyse Alarm 
Beweging 
Opgenomen 
Onbekend 

Bij schijfanalyse wordt video-uitval niet 
ondersteund. 
Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gegevens op het apparaat neemt de schijfanalyse 
ongeveer 15-45 seconden in beslag. 

Video exporteren Ja Vóór de opgegeven starttijd zal ongeveer 
4 seconden extra videobeeld geëxporteerd worden. 

TruVision 
Navigator Player 

Ja  .mp4 oorspronkelijke bestandsindeling. 

PTZ-besturing Ja  

Brandpuntsafstand, 
irisbediening 

Ja  

Presets Ja  

Trajecten Ga naar 
Opnemen 

Slechts 1 traject wordt ondersteund (deze is ‘hard’ 
gecodeerd in Traject 1 op de PTZ-camera). 

Camera zoeken Alarm 
Gebeurtenis 
Beweging 

Tekst zoeken wordt niet op het apparaat 
ondersteund. 

Beweging Ja 
 

Haal de configuratie op voor dit apparaat via 
TruVision Navigator en stel de geactiveerde 
ingangen voor elke camera in via de optie 
Bewegingsconfiguratie voor elke camera.  

Audio Ja Er is 1 audio-ingang per apparaat. De ingang kan 
aan elke camera op het apparaat worden 
toegewezen door de audio op die camera in te 
schakelen. U opent de instelling door naar de 
apparaatconfiguratie te gaan en de audio-optie 
voor elke camera in te schakelen op het tabblad 
Opname. Indien ingeschakeld, wordt het geluid van 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
een camera afgespeeld, zodra deze is toegevoegd 
aan de TruVision Navigator en is geselecteerd. 

Meldingen Alarm 
Videoverlies 
Beweging 
Schijf vol 
Schijffout 

Om het apparaat zodanig in te stellen dat het 
TCP-meldingen voor camera’s verstuurt, klikt u in 
het Navigator-deelvenster met de rechtermuisknop 
op het apparaat en selecteert u Apparaat 
configureren. Selecteer in de sectie Gebeurtenis 
op het tabblad Camera de gebeurtenissen die u 
per camera wilt ontvangen en stel indien nodig de 
schema’s in. Zorg ervoor dat voor elk 
gebeurtenistype “stuur mij een melding” is 
geselecteerd in de sectie Regels van het tabblad 
Camera. Herhaal dit voor elk gebeurtenistype. Op 
het tabblad Meldingen moet het IP-adres voor 
meldingen het IP-adres zijn van de locatie van de 
TruVision Navigator Server-services 
(Meldingenschrijver en Meldingenverwerker). De 
standaardwaarde van de meldingspoort is 5001 en 
is bewerkbaar. Zorg ervoor dat deze poort 
overeenkomst met de poort op het tabblad 
Meldingen in het dialoogvenster Eigenschappen 
van TruVision Navigator Server.  
Om het apparaat zodanig in te stellen dat het TCP-
meldingen naar het apparaat zelf verstuurt (bijv. 
Schijf vol en Schijffout), klikt u in het deelvenster 
Navigator met de rechtermuisknop op het apparaat 
en selecteert u Apparaat configureren. Zorg ervoor 
dat voor elk meldingstype “stuur mij een melding” is 
geselecteerd op het tabblad Meldingen. Herhaal dit 
voor elk meldingstype en klik op Opslaan. 
Zorg ervoor dat de meldingpoort op het apparaat 
overeenkomt met de meldingpoort van TruVision 
Navigator Server, zoals hierboven beschreven. 
Start zowel de Meldingenschrijver als de 
Meldingenverwerker van TruVision Navigator 
opnieuw op om de meldingen te verwerken. 
E-mailmeldingen worden op apparaatniveau niet 
ondersteund. 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Conditiediagnose IP-adres 
MAC-adres 
Modelnaam 
Serienummer 
Firmwareversie 
Apparaatdatum/tijd 
Totale apparaatconditie 
Vaste-schijfstatus 
Vaste-schijfcapaciteit 
Camera’s met videoverlies 
Camera’s in alarmtoestand 
Huidige clientverbindingen 
Opnamestatus 

 

Firmware uploaden Ja  

Meerdere 
firmwares uploaden 

Ja  

Apparaat-
configuratie 

Ja  

Massaconfiguratie Ja  

Extern opnieuw 
opstarten 

Ja  

Ondersteuning van 
apparaatlogboeken 

Ja  

 

TruVision TVR11 / TVR12 (DVR) 
 
Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Standaardpoorten Video = 8000 (bewerkbaar) 
Bediening en besturing = 8000 
(bewerkbaar) 
Configuratie = 8000 (bewerkbaar) 
Meldingen = 5001 (bewerkbaar) 
Firmware-upload = 8000 
(bewerkbaar) 

 

Standaardgebruik
ersnaam/-
wachtwoord 

admin/1234 Wij raden aan dit standaardwachtwoord tijdens de 
installatie te wijzigen. 

Compressie H.264  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Verbindingstypen TCP 
UDP 

 

Beperkingen 
streaming 

64 live- of playback-streams tegelijk, 
waaronder die via het webalarm 
worden bekeken. 

Als de verbindingslease naar de gebruikers 
overgedragen wordt zodra de verbindingslimiet 
bereikt is, wordt de verbinding van het apparaat 
van de gebruiker die gekozen wordt, verbroken 
en worden alle video’s gesloten - zie 
Verbindingsbeheer. 

Streamoverlay Cameranaam 
Datum en tijd 

 

Hoge/lage 
bandbreedte 

Nee  

Dual-streaming Ja  

Naamgeving 
streams 

De hoofdstream wordt aangeduid 
als: 
 
Weergave op het scherm = 
Tijdvertraging 
Webbrowser = Hoofdstream 
TruVision Navigator = Hoofdstream 
 
De substream wordt aangeduid als: 
 
Weergave op het scherm = N.v.t. 
Webbrowser = Substream 
TruVision Navigator = Substream 

Gebeurtenisstream wordt niet op het apparaat 
ondersteund. 
 

Afspeelbediening Wisselen naar live 
Wisselen naar afspelen 
Afspelen 
Pauze 
Frame vooruit 
Snel vooruit (2x, 4x, 8x, 16x) 
Langzaam afspelen (1,0x, 0,5x, 
0,25x, 0,125x, 0,0625x) 

Frame-achteruit-, terugspoel- en afspeelsnelheden 
worden niet ondersteund. 
De video springt 4 seconden terug nadat het 
afspelen wordt hervat na vooruitspoelen en frame 
vooruit. 
Wanneer er bij het vooruitspoelen wordt ingelopen 
op wat er op dat moment wordt opgenomen (of live-
video), blijft de video in het weergavesegment 
gepauzeerd tot de gebruiker op de Live-knop 
in de controller klikt. Geen enkel ander 
afspeelbedieningselement werkt tot de knop 
Live geselecteerd is. 

Momentopname Ja  

Lokale opname Ja Onderbreken tijdens lokaal opnemen wordt niet 
ondersteund. 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Direct herhalen Ja In het apparaat bevindt zich een 2 t/m 5 minuten 
durende videobuffer. Terwijl de video zich in de 
buffer bevindt, kan deze niet worden bekeken. 
Zodra de buffer is gevuld, wordt de video naar de 
harde schijf geschreven en kan deze afgespeeld 
worden. Dit heeft invloed op de knoppen Herhaling 
en Afspelen in TruVision Navigator. Via de door de 
gebruiker te definiëren configuratie-instellingen op 
het tabblad Eigenschappen van TruVision 
Navigator Server kan de tijd voor deze 2 functies 
verhoogd worden. Stel deze tijdsverhoging daarom 
in op meer dan 5 minuten om zeker te zijn. Als 
u videobeelden zoekt die nog in de buffer zitten, 
dan wordt u naar live video doorgeleid. 

Schijfanalyse Alarm 
Beweging 
Opgenomen 
Onbekend 

Bij schijfanalyse wordt video-uitval niet 
ondersteund. 
Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gegevens op het apparaat neemt de schijfanalyse 
ongeveer 15-45 seconden in beslag. 

Video exporteren Ja Vóór de opgegeven starttijd zal ongeveer 
4 seconden extra videobeeld geëxporteerd worden. 

TruVision 
Navigator Player 

Ja  .mp4 oorspronkelijke bestandsindeling. 

PTZ-besturing Ja  

Brandpuntsafstan
d, irisbediening 

Ja  

Presets Ja  

Trajecten Ga naar 
Opnemen 

Slechts 1 traject wordt ondersteund (deze is ‘hard’ 
gecodeerd in Traject 1 op de PTZ-camera). 

Camera zoeken Alarm 
Gebeurtenis 
Beweging 
Tekst 

 

POS-tekst Ja  

Beweging Ja 
 

Haal de configuratie op voor dit apparaat via 
TruVision Navigator en stel de geactiveerde 
ingangen voor elke camera in via de optie 
Bewegingsconfiguratie voor elke camera.  

Audio Ja Er zijn 4 audio-ingangen per apparaat. De ingang 
kan aan elke camera op het apparaat worden 
toegewezen door de audio op die camera in te 
schakelen. U opent de instelling door naar de 
apparaatconfiguratie te gaan en de audio-optie 
voor elke camera in te schakelen op het tabblad 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
Opname. Indien ingeschakeld, wordt het geluid van 
een camera afgespeeld, zodra deze is toegevoegd 
aan de TruVision Navigator en is geselecteerd. 

Bidirectionele 
audio 

Ja  

Meldingen Alarm 
Videoverlies 
Beweging 
Schijf vol 
Schijffout 

Om het apparaat zodanig in te stellen dat het TCP-
meldingen voor camera’s verstuurt, klikt u in het 
Navigator-deelvenster met de rechtermuisknop 
op het apparaat en selecteert u Apparaat 
configureren). Selecteer in de sectie Gebeurtenis 
op het tabblad Camera de gebeurtenissen die u per 
camera wilt ontvangen en stel indien nodig de 
schema’s in. Zorg ervoor dat voor elk 
gebeurtenistype “stuur mij een melding” is 
geselecteerd in de sectie Regels van het tabblad 
Camera. Herhaal dit voor elk gebeurtenistype. Op 
het tabblad Meldingen moet het IP-adres voor 
meldingen het IP-adres zijn van de locatie van de 
TruVision Navigator Server-services 
(Meldingenschrijver en Meldingenverwerker). De 
standaardwaarde van de meldingspoort is 5001 en 
is bewerkbaar. Zorg ervoor dat deze poort 
overeenkomst met de poort op het tabblad 
Meldingen in het dialoogvenster Eigenschappen 
van TruVision Navigator Server.  
Om het apparaat zodanig in te stellen dat het TCP-
meldingen naar het apparaat zelf verstuurt (bijv. 
Schijf vol en Schijffout), klikt u in het deelvenster 
Navigator met de rechtermuisknop op het apparaat 
en selecteert u Apparaat configureren. Zorg ervoor 
dat voor elk meldingstype “stuur mij een melding” is 
geselecteerd op het tabblad Meldingen. Herhaal dit 
voor elk meldingstype en klik op Opslaan. 
Zorg ervoor dat de meldingpoort op het apparaat 
overeenkomt met de meldingpoort van TruVision 
Navigator Server, zoals hierboven beschreven. 
Start de Notification Processor-service 
(Meldingenverwerker) voor TruVision Navigator 
opnieuw om de meldingen te verwerken. 
E-mailmeldingen worden op apparaatniveau niet 
ondersteund. 

Conditiediagnose IP-adres 
MAC-adres 
Modelnaam 
Serienummer 
Firmwareversie 
Apparaatdatum/tijd 
Totale apparaatconditie 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
Vaste-schijfstatus 
Vaste-schijfcapaciteit 
Camera’s met videoverlies 
Camera’s in alarmtoestand 
Huidige clientverbindingen 
Opnamestatus 

Firmware 
uploaden 

Ja  

Meerdere 
firmwares 
uploaden 

Ja  

Apparaat-
configuratie 

Ja  

Massa-
configuratie 

Ja  

Ondersteuning 
van apparaatlog-
boeken 

Ja  

Extern opnieuw 
opstarten 

Ja  

 

TruVision TVR41 / TVR42 (DVR) 
 
Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Standaardpoorten Video = 8000 (bewerkbaar) 
Bediening en besturing = 8000 
(bewerkbaar) 
Configuratie = 8000 (bewerkbaar) 
Meldingen = 5001 (bewerkbaar) 
Firmware-upload = 8000 
(bewerkbaar) 

 

Standaardge-
bruikersnaam/-
wachtwoord 

admin/1234 Wij raden aan dit standaardwachtwoord tijdens de 
installatie te wijzigen. 

Compressie H.264  

Verbindingstypen TCP 
UDP 

 

Beperkingen 64 live- of playback-streams tegelijk, 
waaronder die door het webalarm 

Als de verbindingslease naar de gebruikers 
overgedragen wordt zodra de verbindingslimiet 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
streaming worden gebruikt. bereikt is, wordt de verbinding van het apparaat 

van de gebruiker die gekozen wordt, verbroken en 
worden alle video’s gesloten - zie 
Verbindingsbeheer. 

Streamoverlay Cameranaam 
Datum en tijd 
 

 

Hoge/lage 
bandbreedte 

Nee  

Dual-streaming Ja  

Naamgeving 
streams 

De hoofdstream wordt aangeduid 
als: 
 
Weergave op het scherm = 
Tijdvertraging 
Webbrowser = Hoofdstream 
TruVision Navigator = Hoofdstream 
 
De substream wordt aangeduid als: 
 
Weergave op het scherm = N.v.t. 
Webbrowser = Substream 
TruVision Navigator = Substream 

Gebeurtenisstream wordt niet op het apparaat 
ondersteund. 
 

Afspeelbediening Afspelen 
Pauze 
Frame vooruit 
Vooruitspoelen (1x, 2x, 4x, 8x,16x) 
Langzaam afspelen (1,0x, 0,5x, 
0,25x, 0,125x, 0,0625x) 
terugspoelen (1x, 2x, 4x) - 8 tegelijk 

De video springt 4 seconden terug nadat het 
afspelen wordt hervat na vooruitspoelen en frame 
vooruit. 
Wanneer er bij het vooruitspoelen wordt ingelopen 
op wat er op dat moment wordt opgenomen (of live-
video), blijft de video in het weergavesegment 
gepauzeerd tot de gebruiker op de Live-knop in de 
controller klikt. Geen enkel ander 
afspeelbedieningselement werkt tot de knop 
Live geselecteerd is. 

Digitale zoom Ja  

Momentopname Ja  

Lokale opname Ja  

Direct herhalen Ja  

Schijfanalyse Alarm 
Beweging 
Opgenomen 
Onbekend 

Bij schijfanalyse wordt video-uitval niet 
ondersteund. 
Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gegevens op het apparaat neemt de schijfanalyse 
ongeveer 15-45 seconden in beslag. 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Video exporteren Ja Vóór de opgegeven starttijd zal ongeveer 
4 seconden extra videobeeld geëxporteerd worden. 

TruVision 
Navigator Player 

Ja  .mp4 oorspronkelijke bestandsindeling. 

PTZ-besturing Ja  

Brandpuntsafstan
d, irisbediening 

Ja  

Presets Ja  

Trajecten Ga naar 
Opnemen 

Slechts 1 traject wordt ondersteund (deze is ‘hard’ 
gecodeerd in Traject 1 op de PTZ-camera). 

Camera zoeken Alarm 
Gebeurtenis 
Beweging 
Tekst 

 

Slim zoeken Ja Alleen browser 

POS-tekst Ja  

Beweging Ja 
 

Haal de configuratie op voor dit apparaat via 
TruVision Navigator en stel de geactiveerde 
ingangen voor elke camera in via de optie Motion 
Configuration (Bewegingsconfiguratie) voor elke 
camera.  

Audio Ja Er zijn 4 audio-ingangen per apparaat. De ingang 
kan aan elke camera op het apparaat worden 
toegewezen door de audio op die camera in te 
schakelen. U opent de instelling door naar de 
apparaatconfiguratie te gaan en de audio-optie 
voor elke camera in te schakelen op het tabblad 
Recording (Opname). Indien ingeschakeld, wordt 
het geluid van een camera afgespeeld, zodra deze 
is toegevoegd aan de TruVision Navigator en is 
geselecteerd. 

Bidirectionele 
audio 

Ja  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Meldingen Alarm 
Videoverlies 
Beweging 
Schijf vol 
Schijffout 

Om het apparaat zodanig in te stellen dat het TCP-
meldingen voor camera’s verstuurt, klikt u in het 
Navigator-deelvenster met de rechtermuisknop op 
het apparaat en selecteert u Apparaat configureren. 
Selecteer in de sectie Gebeurtenis op het tabblad 
Camera de gebeurtenissen die u per camera 
wilt ontvangen en stel indien nodig de schema’s in. 
Zorg ervoor dat voor elk gebeurtenistype “stuur mij 
een melding” (stuur mij een melding) is 
geselecteerd in de sectie Regels van het tabblad 
Camera. Herhaal dit voor elk gebeurtenistype. Op 
het tabblad Meldingen moet het IP-adres voor 
meldingen het IP-adres zijn van de locatie van de 
TruVision Navigator Server-services 
(Meldingenschrijver en Meldingenverwerker). De 
standaardwaarde van de meldingspoort is 5001 en 
is bewerkbaar. Zorg ervoor dat deze poort 
overeenkomst met de poort op het tabblad 
Meldingen in het dialoogvenster Eigenschappen 
van TruVision Navigator Server.  
Om het apparaat zodanig in te stellen dat het TCP-
meldingen naar het apparaat zelf verstuurt (bijv. 
Schijf vol en Schijffout), klikt u in het deelvenster 
Navigator met de rechtermuisknop op het apparaat 
en selecteert u Apparaat configureren. Zorg ervoor 
dat voor elk meldingstype “stuur mij een melding” is 
geselecteerd op het tabblad Meldingen. Herhaal dit 
voor elk meldingstype en klik op Opslaan. 
Zorg ervoor dat de meldingpoort op het apparaat 
overeenkomt met de meldingpoort van TruVision 
Navigator Server, zoals hierboven beschreven. 
Start de Notification Processor-service 
(Meldingenverwerker) voor TruVision Navigator 
opnieuw om de meldingen te verwerken. 
E-mailmeldingen worden op apparaatniveau niet 
ondersteund. 

Conditiediagnose IP-adres 
MAC-adres 
Modelnaam 
Serienummer 
Firmwareversie 
Apparaatdatum/tijd 
Totale apparaatconditie 
Vaste-schijfstatus 
Vaste-schijfcapaciteit 
Camera’s met videoverlies 
Camera’s in alarmtoestand 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
Huidige clientverbindingen 
Opnamestatus 

Firmware 
uploaden 

Ja  

Meerdere 
firmwares 
uploaden 

Ja  

Apparaat-
configuratie 

Ja  

Massa-
configuratie 

Ja  

Ondersteuning 
van apparaatlog-
boeken 

Ja  

Extern opnieuw 
opstarten 

Ja  

TruVision Generic TVR/TVN en TVN70 / 
TVR12HD / TVR44HD 
 
Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Standaardpoorten Video = 8000 (bewerkbaar) 
Bediening en besturing = 8000 
(bewerkbaar) 
Configuratie = 8000 (bewerkbaar) 
Meldingen = 5001 (bewerkbaar) 
Firmware-upload = 8000 
(bewerkbaar) 

 

Standaardge-
bruikersnaam/-
wachtwoord 

admin/1234 Wij raden aan dit standaardwachtwoord tijdens de 
installatie te wijzigen. 

Compressie H.264  

Verbindingstypen TCP 
UDP 

 

Beperkingen 
streaming 

16 live- en 4 playback-streams   

Streamoverlay Nee  

Hoge/lage Nee  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
bandbreedte 

Dual-streaming Ja  

Naamgeving 
streams 

De hoofdstream wordt aangeduid 
als: 
 

Weergave op het scherm = 
Tijdvertraging 
Webbrowser = Hoofdstream 
TruVision Navigator = Hoofdstream 
 

De substream wordt aangeduid als: 
 

Weergave op het scherm = N.v.t. 
Webbrowser = Substream 
TruVision Navigator = Substream 

Gebeurtenisstream wordt niet op het apparaat 
ondersteund. 
 

Afspeelbediening Afspelen 
Pauze 
Frame vooruit 
Vooruitspoelen (1x, 2x, 4x, 8x) 
Langzaam afspelen (1,0x, 0,5x, 
0,25x, 0,125x, 0,0625x) 
De snelheden voor frame achteruit 
en terugspoelen zijn afhankelijk van 
de werkelijke 
apparaatmogelijkheden. 

De video springt 4 seconden terug nadat het 
afspelen wordt hervat na vooruitspoelen en frame 
vooruit. 
Wanneer er bij het vooruitspoelen wordt ingelopen 
op wat er op dat moment wordt opgenomen (of live-
video), blijft de video in het weergavesegment 
gepauzeerd tot de gebruiker op de Live-knop in 
de controller klikt. Geen enkel ander 
afspeelbedieningselement werkt tot de knop 
Live geselecteerd is. 

Digitale zoom Ja  

Momentopname Ja  

Lokale opname Ja  

Direct herhalen Ja  

Schijfanalyse Alarm 
Beweging 
Opgenomen 
Onbekend 

Bij schijfanalyse wordt video-uitval niet 
ondersteund. 
Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gegevens op het apparaat neemt de schijfanalyse 
ongeveer 15-45 seconden in beslag. 

Video exporteren Ja Vóór de opgegeven starttijd zal ongeveer 
4 seconden extra videobeeld geëxporteerd worden. 

TruVision 
Navigator Player 

Ja  .mp4 oorspronkelijke bestandsindeling. 

PTZ-besturing Ja  

Brandpuntsafstan
d, irisbediening 

Ja  

Presets Ja  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Trajecten Ga naar 
Opnemen 

Slechts 1 traject wordt ondersteund (deze is ‘hard’ 
gecodeerd in Traject 1 op de PTZ-camera). 

Camera zoeken Alarm 
Gebeurtenis 
Beweging 
Tekst 

 

Slim zoeken Nee  

POS-tekst Ja  

Beweging Nee 
 

 

Audio (Audio) Ja Er zijn 4 audio-ingangen per apparaat. De ingang 
kan aan elke camera op het apparaat worden 
toegewezen door de audio op die camera in te 
schakelen. U opent de instelling door naar de 
apparaatconfiguratie te gaan en de audio-optie 
voor elke camera in te schakelen op het tabblad 
Opname. Indien ingeschakeld, wordt het geluid van 
een camera afgespeeld, zodra deze is toegevoegd 
aan de TruVision Navigator en is geselecteerd. 

Bidirectionele 
audio 

Nee  

Meldingen Nee  

Conditiediagnose IP-adres 
MAC-adres 
Modelnaam 
Serienummer 
Firmwareversie 
Apparaatdatum/tijd 
Totale apparaatconditie 
Vaste-schijfstatus 
Vaste-schijfcapaciteit 
Camera’s met videoverlies 
Camera’s in alarmtoestand 
Huidige clientverbindingen 
Opnamestatus 

 

Firmware 
uploaden 

Ja  

Meerdere 
firmwares 
uploaden 

Nee  

Apparaat-
configuratie 

Nee  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Massa-
configuratie 

Nee  

Ondersteuning 
van apparaatlog-
boeken 

Nee  

Extern opnieuw 
opstarten 

Ja  

TruVision TVR60 (Hybrid DVR) 
 
Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Standaardpoorten Video = 8000 (bewerkbaar) 
Bediening en besturing = 8000 
(bewerkbaar) 
Configuratie = 8000 (bewerkbaar) 
Meldingen = 5001 (bewerkbaar) 
Firmware-upload = 8000 
(bewerkbaar) 

 

Standaardge-
bruikersnaam/-
wachtwoord 

admin/1234 Wij raden aan dit standaardwachtwoord tijdens de 
installatie te wijzigen. 

Compressie H.264  

Verbindingstypen TCP 
UDP 

 

Beperkingen 
streaming 

48 Live- of Playback-streams 
tegelijk met een maximum van 
6 streams per kanaal. 

Als de verbindingslease naar de gebruikers 
overgedragen wordt zodra de verbindingslimiet 
bereikt is, wordt de verbinding van het apparaat 
van de gebruiker die gekozen wordt, verbroken en 
worden alle video’s gesloten - zie 
Verbindingsbeheer. 

Streamoverlay Cameranaam 
Datum en tijd 

 

Hoge/lage 
bandbreedte 

Nee  

Dual-streaming Ja  

Naamgeving 
streams 

De hoofdstream wordt aangeduid 
als: 
Weergave op het scherm = 
Tijdvertraging 
Webbrowser = Tijdvertraging 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
TruVision Navigator = Hoofdstream 
De Substream wordt aangeduid als: 
Weergave op het scherm = Alarm 
Webbrowser = Alarm 
TruVision Navigator = Substream 
 

De gebeurtenisstream wordt 
aangeduid als: 
Weergave op het scherm = N.v.t. 
Webbrowser = Gebeurtenis 
TruVision Navigator = Gebeurtenis 
 

De schemastream wordt aangeduid 
als: 
Weergave op het scherm = Schema 
Webbrowser = Schema 
TruVision Navigator = Planning 

Afspeelbediening Wisselen naar live 
Wisselen naar afspelen 
Afspelen 
Pauze 
Frame vooruit 
Snel vooruitspoelen (2x,4x,8x,16x) 

Frame-achteruit-, terugspoel- en afspeelsnelheden 
worden niet ondersteund. 
De video springt 4 seconden terug nadat het 
afspelen wordt hervat na vooruitspoelen en frame 
vooruit. 
Wanneer er bij het vooruitspoelen wordt 
ingelopen op wat er op dat moment wordt 
opgenomen (of live-video), blijft de video in het 
weergavesegment gepauzeerd tot de gebruiker 
op de Live-knop in de controller klikt. Geen enkel 
ander afspeelbedieningselement werkt tot de 
knop Live geselecteerd is. 

Momentopname Ja  

Lokale opname Ja Onderbreken tijdens lokaal opnemen wordt niet 
ondersteund. 

Direct herhalen Ja In het apparaat bevindt zich een 2 t/m 5 minuten 
durende videobuffer. Terwijl de video zich in de 
buffer bevindt, kan deze niet worden bekeken. 
Zodra de buffer is gevuld, wordt de video naar de 
harde schijf geschreven en kan deze afgespeeld 
worden. Dit heeft invloed op de knoppen Instant 
Herhaling en Afspelen in TruVision Navigator. Via 
de door de gebruiker te definiëren configuratie-
instellingen op het tabblad Eigenschappen van 
TruVision Navigator Server kan de tijd voor deze 2 
functies verhoogd worden. Stel deze 
tijdsverhoging daarom in op meer dan 5 minuten 
om zeker te zijn. Als u videobeelden zoekt die nog 
in de buffer zitten, dan wordt u naar live video 
doorgeleid. 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Schijfanalyse Alarm 
Beweging 
Opgenomen 
Onbekend 

Bij schijfanalyse wordt video-uitval niet 
ondersteund. 
Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gegevens op het apparaat neemt de schijfanalyse 
ongeveer 45 tot 90 seconden in beslag. 

Video exporteren Ja Vóór de opgegeven starttijd zal ongeveer 
4 seconden extra videobeeld geëxporteerd 
worden. 

TruVision 
Navigator Player 

Ja  .mp4 oorspronkelijke bestandsindeling. 

PTZ-besturing Ja  

Brandpuntsaf-
stand, 
irisbediening 

Ja Het PTZ-protocol ge RS-485 ondersteunt in deze 
release geen focus- en irisopdrachten.  

Presets Ja  

Trajecten Ga naar 
Opnemen 

Slechts 1 traject wordt ondersteund (deze is ‘hard’ 
gecodeerd in Traject 1 op de PTZ-camera). 

Camera zoeken Alarm 
Gebeurtenis 
Beweging 

Tekst zoeken wordt niet op het apparaat 
ondersteund. 

Beweging Ja 
 

Haal de configuratie op voor dit apparaat via 
TruVision Navigator en stel de geactiveerde 
ingangen voor elke camera in via de optie 
Bewegingsconfiguratie voor elke camera.  

Audio Ja Er zijn 16 audio-ingangen per apparaat 
(1 per kanaal). Het inschakelen van audio op 
het apparaat is een instelling die per kanaal 
geconfigureerd moet worden. U opent de 
instellingen door naar de apparaatconfiguratie 
te gaan en de audio-optie voor elke camera in te 
schakelen op het tabblad Opname. Indien 
ingeschakeld, wordt het geluid van een camera 
afgespeeld, zodra deze is toegevoegd aan de 
TruVision Navigator en is geselecteerd. 

Meldingen Alarm 
Videoverlies 
Beweging 
Schijf vol 
Schijffout 

Om het apparaat zodanig in te stellen dat het 
TCP-meldingen voor camera’s verstuurt, klikt u in 
het Navigator-deelvenster met de rechtermuisknop 
op het apparaat en selecteert u Apparaat 
configureren. Selecteer in de sectie Gebeurtenis 
op het tabblad Camera de gebeurtenissen die u 
per camera wilt ontvangen en stel indien nodig de 
schema’s in. Zorg ervoor dat voor elk 
gebeurtenistype “stuur mij een melding” is 
geselecteerd in de sectie Regels van het tabblad 
Camera. Herhaal dit voor elk gebeurtenistype. Op 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
het tabblad Meldingen moet het IP-adres voor 
meldingen het IP-adres zijn van de locatie van de 
TruVision Navigator Server-services 
(Meldingenschrijver en Meldingenverwerker). De 
standaardwaarde van de meldingspoort is 5001 en 
is bewerkbaar. Zorg ervoor dat deze poort 
overeenkomst met de poort op het tabblad 
Meldingen in het dialoogvenster Eigenschappen 
van TruVision Navigator Server.  
Om het apparaat zodanig in te stellen dat het 
TCP-meldingen naar het apparaat zelf verstuurt 
(bijv. Schijf vol en Schijffout), klikt u in het 
deelvenster Navigator met de rechtermuisknop op 
het apparaat en selecteert u Apparaat 
configureren. Zorg ervoor dat voor elk 
meldingstype “stuur mij een melding” 
is geselecteerd op het tabblad Meldingen. Herhaal 
dit voor elk meldingstype en klik op Opslaan. Zorg 
ervoor dat de meldingpoort op het apparaat 
overeenkomt met de meldingpoort van TruVision 
Navigator Server, zoals hierboven beschreven. 
Start zowel de Meldingenschrijver als de 
Meldingenverwerker van TruVision Navigator 
opnieuw op om de meldingen te verwerken. 

Conditiediagnose IP-adres 
MAC-adres 
Modelnaam 
Serienummer 
Firmwareversie 
Apparaatdatum/tijd 
Totale apparaatconditie 
Vaste-schijfstatus 
Vaste-schijfcapaciteit 
Camera’s met videoverlies 
Camera’s in alarmtoestand 
Huidige clientverbindingen 
Opnamestatus 

 

Firmware uploaden Ja  

Meerdere 
firmwares 
uploaden 

Ja  

Apparaat-
configuratie 

Ja  

Massaconfiguratie Ja  

Extern opnieuw Ja  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
opstarten 

IP-camera’s UTC CamPlus2 IP-modellen - 
Firmware: 
UTCC-IP2VD-DN - V1.00E3 
UTCC-IP2VD-DNP - V1.00E3 
UTCC-IP2D - V1.00E2 
UTCC-IP2D-P - V1.00E2) 
UTCC-IP2B - V1.00E2) 
UTCC-IP2B-P - V1.00E2) 
 
UTC UltraView IP - Firmware: 
UVC-IP-EVRDN-HR - 4.2.1, 53820 
UVD-IP-EVRDNR - 4.2.1, 53820 
UVC-IP-EVRDN-HR-P - 4.2.1, 
53820 
UVD-IP-EVRDNR-P - 4.2.1, 53820 
UVC-IP-XP3DN-HR - 4.2.1, 53820 
UVD-IP-XP3DNR - 4.2.1, 53820 
UVC-IP-XP3DN-HR-P - 4.2.1, 
53820 
UVD-IP-XP3DNR-P - 4.2.1, 53820 
 
UTC UltraView Encoder - Firmware: 
 
UVE-101/DC105 (NTSC) - 4.2.1, 
53820 
UVE-101/DC105 (PAL) - 4.2.1, 
53820 
 
Panasonic I-Pro-netwerkcamera’s – 
Firmware:   
NW484S - 1.50E2 
NF284 - 1.50E2 
NP-244 - 1.80E4 

Het via TruVision Navigator toevoegen van de 
Ultraview IP-camera of -encoder aan het apparaat 
duurt 10-20 seconden. 
De UltraView IP of encoder kan 10-20 seconden 
nodig hebben om video te streamen zodra de 
configuratie gewijzigd is. 
Motion-JPEG wordt niet ondersteund op de 
CamPlus2. 
Als IP-camera’s via het scherm of de webbrowser 
van het apparaat worden toegevoegd, dan 
MOETEN deze camera’s opeenvolgend aan de 
16 beschikbare sleuven op het apparaat worden 
toegevoegd (d.w.z. 1, 2, 3 en 4). 
Het apparaat ondersteunt maximaal 8 
IP-camera’s. 
Schakel in geval van de TruVision H.264 IP-
camera Weergavenaam en Weergavescherm via 
de webbrowser van de camera uit. Als u dat niet 
doet worden dubbele datum-/tijdstempels boven 
de videobeelden weergegeven – 1 van de camera 
en 1 van TruVision Navigator. 
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TruVision TVN10/20/21/50 (NVR) 
 
Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Standaardpoorten Video = 8000 (bewerkbaar) 
Bediening en besturing = 8000 
(bewerkbaar) 
Configuratie = 8000 (bewerkbaar) 
Meldingen = 5001 (bewerkbaar) 
Firmware-upload = 8000 
(bewerkbaar) 

 

Standaardgebruike
rsnaam/-
wachtwoord 

admin/1234 Wij raden aan dit standaardwachtwoord tijdens de 
installatie te wijzigen. 

Compressie H.264  

Verbindingstypen TCP 
UDP 

 

Beperkingen 
streaming 

TVN20: 48 Live- of Playback-
streams tegelijk met een maximum 
van 6 streams per kanaal. 
TVN21/50: 128 Live- of Playback-
streams tegelijk met een maximum 
van 6 streams per kanaal. 

Als de verbindingslease naar de gebruikers 
overgedragen wordt zodra de verbindingslimiet 
bereikt is, wordt de verbinding van het apparaat 
van de gebruiker die gekozen wordt, verbroken 
en worden alle video’s gesloten - zie 
Verbindingsbeheer. 
 

Streamoverlay Cameranaam 
Datum en tijd 

 

Hoge/lage 
bandbreedte 

Nee  

Dual-streaming Ja  
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Naamgeving 
streams 

De hoofdstream wordt aangeduid 
als: 
Weergave op het scherm = 
Tijdvertraging 
Webbrowser = Tijdvertraging 
TruVision Navigator = Hoofdstream 
 
De Substream wordt aangeduid als: 
Weergave op het scherm = Alarm 
Webbrowser = Alarm 
TruVision Navigator = Substream 
 
De gebeurtenisstream wordt 
aangeduid als: 
Weergave op het scherm = N.v.t. 
Webbrowser = Gebeurtenis 
TruVision Navigator = Gebeurtenis 
 
De schemastream wordt 
aangeduid als: 
Weergave op het scherm = 
Schema 
Webbrowser = Schema 
TruVision Navigator = Planning 

 
 
 

Afspeelbediening Wisselen naar live 
Wisselen naar afspelen 
Afspelen 
Pauze 
Frame vooruit 
Snel vooruitspoelen (2x,4x,8x,16x) 
Langzaam afspelen (1,0x, 0,5x, 
0,25x, 0,125x, 0,0625x) 

Frame achteruit en terugspoelsnelheden worden 
niet ondersteund. 
De video springt 4 seconden terug nadat het 
afspelen wordt hervat na vooruitspoelen en frame 
vooruit. 
Wanneer er bij het vooruitspoelen wordt ingelopen 
op wat er op dat moment wordt opgenomen (of 
live-video), blijft de video in het weergavesegment 
gepauzeerd tot de gebruiker op de Live-knop in de 
controller klikt. Geen enkel ander 
afspeelbedieningselement werkt tot de knop 
Live geselecteerd is. 

Digitale zoom Ja Live-weergaven en afspelen 

Momentopname Ja  

Lokale opname Ja Onderbreken tijdens lokaal opnemen wordt niet 
ondersteund. 

Direct herhalen Ja In het apparaat bevindt zich een 2 t/m 5 minuten 
durende videobuffer. Terwijl de video zich in de 
buffer bevindt, kan deze niet worden bekeken. 
Zodra de buffer is gevuld, wordt de video naar de 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 
harde schijf geschreven en kan deze afgespeeld 
worden. Dit heeft invloed op de knoppen Herhaling 
en Afspelen in TruVision Navigator. Via de door de 
gebruiker te definiëren configuratie-instellingen op 
het tabblad Eigenschappen van TruVision 
Navigator Server kan de tijd voor deze 2 functies 
verhoogd worden. Stel deze tijdsverhoging daarom 
in op meer dan 5 minuten om zeker te zijn. Als 
u videobeelden zoekt die nog in de buffer zitten, 
dan wordt u naar live video doorgeleid. 

Schijfanalyse Alarm 
Beweging 
Opgenomen 
Onbekend 

Bij schijfanalyse wordt video-uitval niet 
ondersteund. 
Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
gegevens op het apparaat neemt de schijfanalyse 
ongeveer 45 tot 90 seconden in beslag. 

Video exporteren Ja Vóór de opgegeven starttijd zal ongeveer 
4 seconden extra videobeeld geëxporteerd 
worden. 

TruVision 
Navigator Player 

Ja  .mp4 oorspronkelijke bestandsindeling. 

PTZ-besturing Ja  

Brandpuntsafstand 
irisbediening 

Ja Het PTZ-protocol ge RS-485 ondersteunt in deze 
release geen focus- en irisopdrachten.  

Presets Ja  

Trajecten Ga naar 
Opnemen 

Slechts 1 traject wordt ondersteund (deze is ‘hard’ 
gecodeerd in Traject 1 op de PTZ-camera). 

Camera zoeken Alarm 
Gebeurtenis 
Beweging 

Tekst zoeken wordt niet op het apparaat 
ondersteund. 

Beweging Ja Haal de configuratie op voor dit apparaat via 
TruVision Navigator en stel de geactiveerde 
ingangen voor elke camera in via de optie 
Bewegingsconfiguratie voor elke camera.  

Audio Ja Er zijn 16 audio-ingangen per apparaat 
(1 per kanaal). Het inschakelen van audio op 
het apparaat is een instelling die per kanaal 
geconfigureerd moet worden. U opent de 
instellingen door naar de apparaatconfiguratie 
te gaan en de audio-optie voor elke camera in te 
schakelen op het tabblad Opname. Indien 
ingeschakeld, wordt het geluid van een camera 
afgespeeld, zodra deze is toegevoegd aan de 
TruVision Navigator en is geselecteerd. 

Bidirectionele 
audio 

Nee  
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Meldingen Alarm 
Videoverlies 
Beweging 
Schijf vol 
Schijffout 

Om het apparaat zodanig in te stellen dat het TCP-
meldingen voor camera’s verstuurt, klikt u in het 
Navigator-deelvenster met de rechtermuisknop 
op het apparaat en selecteert u Apparaat 
configureren. Selecteer in de sectie Event 
(Gebeurtenis) op het tabblad Camera de 
gebeurtenissen die u per camera wilt ontvangen 
en stel indien nodig de schema’s in. Zorg ervoor 
dat voor elk gebeurtenistype “stuur mij een 
melding” is geselecteerd in de sectie Regels van 
het tabblad Camera. Herhaal dit voor elk 
gebeurtenistype. Op het tabblad Meldingen moet 
het IP-adres voor meldingen het IP-adres zijn van 
de locatie van de TruVision Navigator Server-
services (Meldingenschrijver en 
Meldingenverwerker). De standaardwaarde van de 
meldingspoort is 5001 en is bewerkbaar. Zorg 
ervoor dat deze poort overeenkomst met de poort 
op het tabblad Meldingen in het dialoogvenster 
Eigenschappen van TruVision Navigator Server.  
Om het apparaat zodanig in te stellen dat het TCP-
meldingen naar het apparaat zelf verstuurt (bijv. 
Schijf vol en Schijffout), klikt u in het deelvenster 
Navigator met de rechtermuisknop op het apparaat 
en selecteert u Apparaat configureren. Zorg ervoor 
dat voor elk meldingstype “stuur mij een melding” 
is geselecteerd op het tabblad Meldingen. Herhaal 
dit voor elk meldingstype en klik op Opslaan. Zorg 
ervoor dat de meldingpoort op het apparaat 
overeenkomt met de meldingpoort van TruVision 
Navigator Server, zoals hierboven beschreven. 
Start zowel de Meldingenschrijver als de 
Meldingenverwerker van TruVision Navigator 
opnieuw op om de meldingen te verwerken. 

Conditiediagnose IP-adres 
MAC-adres 
Modelnaam 
Serienummer 
Firmwareversie 
Apparaatdatum/tijd 
Totale apparaatconditie 
Vaste-schijfstatus 
Vaste-schijfcapaciteit 
Camera’s met videoverlies 
Camera’s in alarmtoestand 
Huidige clientverbindingen 
Opnamestatus 
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Functie Ondersteuning Opmerkingen 

Firmware uploaden Ja  

Meerdere 
firmwares 
uploaden 

Ja  

Apparaat-
configuratie 

Ja Voor de TVN21 en TVN50 moet de optie IP-
camera synchroniseren zijn ingeschakeld om de 
cameraparameters volledig toe te passen. 

Massaconfiguratie Ja  

Extern opnieuw 
opstarten 

Ja  

IP-camera’s UTC CamPlus2 IP-modellen - 
Firmware: 
UTCC-IP2VD-DN - V1.00E3 
UTCC-IP2VD-DNP - V1.00E3 
UTCC-IP2D - V1.00E2 
UTCC-IP2D-P - V1.00E2) 
UTCC-IP2B - V1.00E2) 
UTCC-IP2B-P - V1.00E2) 
 
UTC UltraView IP - Firmware: 
UVC-IP-EVRDN-HR - 4.2.1, 53820 
UVD-IP-EVRDNR - 4.2.1, 53820 
UVC-IP-EVRDN-HR-P - 4.2.1, 
53820 
UVD-IP-EVRDNR-P - 4.2.1, 53820 
UVC-IP-XP3DN-HR - 4.2.1, 53820 
UVD-IP-XP3DNR - 4.2.1, 53820 
UVC-IP-XP3DN-HR-P - 4.2.1, 
53820 
UVD-IP-XP3DNR-P - 4.2.1, 53820 
UTC UltraView Encoder - Firmware: 
 
UVE-101/DC105 (NTSC) - 4.2.1, 
53820 
UVE-101/DC105 (PAL) - 4.2.1, 
53820 
UTC TruVision H.264 
TVC-M1120-1-N 
TVD-M1120V-3-N 
TVC-M2110-1-N 
TVD-M2110V-3-N 
TVD-M2110-2-N 

Zie “Matrix met apparaatfuncties” op 
www.interlogix.com voor bijgewerkte informatie. 
 
Het via TruVision Navigator toevoegen van de 
Ultraview IP-camera of -encoder aan het apparaat 
duurt 10-20 seconden. 
De UltraView IP of encoder kan 10-20 seconden 
nodig hebben om video te streamen zodra de 
configuratie gewijzigd is. 
Motion-JPEG wordt niet ondersteund op de 
CamPlus2. 
Als IP-camera’s via het scherm of de webbrowser 
van het apparaat worden toegevoegd, dan 
MOETEN deze camera’s opeenvolgend aan de 
16 beschikbare sleuven op het apparaat worden 
toegevoegd (d.w.z. 1, 2, 3 en 4). 
Het apparaat ondersteunt maximaal 8 
IP-camera’s. 
Schakel in geval van de TruVision H.264 
IP-camera Weergavenaam en 
Weergavescherm via de webbrowser van 
de camera uit. Als u dat niet doet worden 
dubbele datum-/ tijdstempels boven de 
videobeelden weergegeven – 1 van de 
camera en 1 van TruVision Navigator. 

http://www.interlogix.com/


Bijlage A: Apparaatdetails 

122 TruVision Navigator 6.0 Gebruikershandleiding 

Functie Ondersteuning Opmerkingen 
 
Panasonic I-Pro-netwerkcamera’s – 
Firmware: 
NW484S - 1.50E2 
NF284 - 1.50E2 
NP-244 - 1.80E4 

Ondersteuning van 
apparaatlogboeken 

Ja  
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