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Deze gids is een verkorte versie van de Mirasys NVR software User's Guide.  
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MEER INFORMATIE:  Voor meer informatie over het installeren, configureren, en gebruik van het 

systeem, verwijzen wij u naar de volgende gidsen:  

 

• Installation Guide. Hoe installeer ik het systeem en andere apparaten, bijvoorbeeld, dome 

camera's.  

 

• Administrator's Guide. Hoe gebruik je de System Manager-programma voor configureren van het 

systeem instellingen.  

 

• User's Guide. Hoe gebruikt u het Workstation-programma voor video en audio toezicht.  

De gidsen staan op de DVMS Installatie CD in PDF formaat. U kunt ook toegang tot de Administrator's 

Guide verkrijgen door te klikken op Help in System Manager. De gebruikersgids is te openen door te 

klikken op “help” in de Workstation. 
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Inloggen  
Inloggen op de Workstation:  

1 Voer een van de volgende opties uit:  

• Dubbelklik op de snelkoppeling (pictogram) DVMS Workstation op het bureaublad.  

• Klik op Start, wijs Programma's aan en vervolgens naar DVMS. Klik daarna op DVMS Workstation.  

2 Het login-scherm verschijnt. Selecteer de Master DVR waarmee u verbinding  wilt maken via het 

System address pull-down menu. 

3 Typ uw gebruikersnaam in het vak Gebruikersnaam en uw wachtwoord in het Vak Wachtwoord.  

OPMERKING: De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.  

4 Als de End User License Agreement wordt weergegeven, kunt u accepteren door te klikken op 

Voorwaarden accepteren. Schakel het selectievakje “Do not show this dialog box again”  uit 

wanneer u wilt dat de license agreement niet meer verschijnt. 

5 Klik op login. Een voortgangsbalk wordt weergegeven op het scherm terwijl het programma start.  

Afmelden bij de Workstation:  

1 Voer één van de volgende opties uit: 

• Op de menubalk, klik op Bestand en vervolgens op Afsluiten.  

• Op de menubalk op Gebruikersaccounts en vervolgens Meld u af.  

• Op de statusbalk, klikt u op de Exit Mirasys Workstation knop (rechtsonder in het scherm).  

2 In het dialoogvenster Afmelden klikt u op een van de keuzerondjes:  

• Als u een andere gebruiker wilt laten inloggen, klikt u op Afmelden huidige gebruiker.  

• Om de Workstation te stoppen, klikt u op Afsluiten Workstation.  

3 Klik op OK.  
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Gebruikersinterface  

 

De gebruikersinterface bevat de volgende elementen:  

A. Titel balk. Toont de naam van het programma, Minimaliseren, Maximaliseren en Sluiten.  

B. Menubalk. De menubalk geeft toegang tot, bijvoorbeeld, gebruikersinstellingen. Verbergen  

is mogelijk door het Weergave-menu.  

C. Profiel selectie. U kunt naar een beschikbaar profiel navigeren(of overschakelen naar een  

geopend archief-bestanden) via het Profile pull-down menu. Na het kiezen van een profiel krijgt 

u toegang tot de apparaten, bijvoorbeeld, camera's, weergegeven in de navigator tree (H).  

D. Master DVR selectie. Als uw systeem is geconfigureerd voor ondersteuning van verschillende  

master-recorders, kunt u overschakelen naar een nieuwe master-recorder via het systeem  

pull-down menu.  

E. Werkbalk. Klik op de knoppen om onderdelen van de user interface in of uit te schakelen. 

F. Camerabeeldenvenster.  Video, audio en andere venster  alsmede groep specifieke Minimaliseren, 

Maximaliseren en Sluiten knoppen. OPMERKING: U kunt ook maximaliseren door te dubbelklikken 

op het venster titelbalk.  

G. Map Tool. Toont plattegrond van de gekozen locatie. Door te klikken op de  

pictogrammen krijgt u direct toegang tot de apparaten.  

H. Navigator. De Navigator bevat de apparaten opgenomen in het geselecteerde profiel.  

I. Alarmlijst. Toont actieve alarmen. Op het tabblad Zoeken kunt u ook zoeken in de geschiedenis.  

J. statusbalk. Toont de datum en tijd (of alleen de tijd), knoppen voor het afmelden  

van het programma en voor het vergrendelen van het programma, een knop voor het weergeven van 

hulp,  en de naam van de gebruiker. Verbergen mogelijk via het weergave-menu. 

K. werkruimte. Dit is het scherm waar video en andere apparaten weergegeven worden.  
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Real-time monitoring 

Voor het monitoren van real-time video voor één camera:  

1 Selecteer het profiel dat u wilt gebruiken in de Navigator.  

 

2 Klik met de rechtermuisknop en kies Real-timeweergave tonen  

 

Voor het monitoren van real-time video voor meerdere camera’s:  

• Klik met de rechtermuisknop op een groep in de Navigator en kies Toon Real-Time View. Dit  

opent een venster dat een real-time video van alle camera's bevat (in die groep).  

 

OPMERKING: U kunt ook camera’s en camera groepen handmatig verslepen naar de werkruimte. 
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Weergavemodus  

U kunt gebruikmaken van automatische lay-outs om snel de inhoud van het camera venster te 

organiseren. 

1 Klik met de rechtermuisknop op het camera venster en kies Weergavemodus.  

2 Selecteer de lay-out uit de lay-out lijst, of selecteer Dynamisch om lay-outs uit te schakelen.  

 

OPMERKING:  Wanneer  u de automatische lay-outs gebruikt dan kunt u geen invloed uitoefenen op 

de vorm of de afmetingen van het camera venster. Als u de vorm of de afmetingen van het camera 

venster wilt aanpassen, selecteer  Dynamische lay-out uit de lijst.  
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PTZ Camera besturen  

Als u een pan-tilt-zoom camera heeft aangesloten op uw Mirasys systeem, dan kunt u deze ook in de 

Workstation besturen. Om de besturing te activeren klikt u rechts bovenin op de besturing button 

(deze vindt u onder het kruisje waarmee u het venster sluit).  

Er komt nu een pijltje midden in uw beeld te staan. Door deze aan te klikken met uw linkermuisknop 

en deze dan een richting in te slepen beweegt u de camera. Door te scrollen kunt u in en uit zoomen. 

Dit kunt u ook doen met de + / - onder in het beeld. 

Het is ook mogelijk om met een usb-joystick de camera te besturen.  

  

Presets 

 

Als de besturing geactiveerd is, dan vindt u in het eigenschappen 

venster onder koepebesturing de opties voor de presets. U kunt 

hier presets toevoegen en deze in een tour zetten. Ook kunt u hier 

een ‘home’ positie aangeven. 
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Afspelen van Video 

Terugkijken van één camera:  

• Klik met de rechtermuisknop op de camera in de Navigator en kies voor “afspeelweergave tonen”.  

 

Tegelijkertijd meerdere camera’s terugkijken 

• Klik met de rechtermuisknop op de groep in de Navigator en kies voor “afspeelweergave tonen”. 

 

Opmerking: u kunt ook meerdere camera’s van het werkgebied slepen naar het terugkijk venster. 

Voor meer info kijk ook in de Mirasys user’s guide. 
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Afspeelopties 

Het afspelen start automatisch wanneer u een venster opent. Gebruik de onderstaande knoppen  

om het afspelen te bedienen.  

 

 

A. Klik om een afbeelding of media clip op te slaan of af te drukken 

B. Geeft de vorige afbeelding weer 

C. Toont de volgende afbeelding 

D. Start of pauzeert spelen 

E. Sleep de schuifregelaar om de weergave snelheid en richting te veranderen  

F. Toont de huidige afspeelsnelheid  

G. Klik voor toegang tot een van de zoekfuncties in de opgenomen data.  
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Zoeken  
Er zijn drie methoden om te zoeken, u kunt kiezen uit :  

• Zoeken naar activiteit - snel opgenomen video en audio opzoeken via een staafdiagram.  

• Zoeken op tijd –zoeken van de dichtstbijzijnde opgenomen beelden van een opgegeven tijdstip.  

• Zoeken naar beweging  – zoeken naar beelden met beweging in een bepaald vooraf gespecificeerd 

gebied  

 

Zoeken naar activiteit 

Activity Search weergeven:  

• Klik met de rechtermuisknop op de camera in de Navigator of klik op de knop Zoeken op de  

“afspelen” venster en kies zoeken naar activiteit.  

 

 

Het zoeken naar activiteit venster toont opgenomen video-of audio-als een staafdiagram.  
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De horizontale as geeft de tijd weer en op de verticale staat de hoeveelheid opgenomen video of 

audio. Door te kijken naar de hoogte van de bars, kunt u meteen zien of er sprake is van een activiteit 

in de camera scene. Dit vereist dat de opname gemaakt is op basis van bewegingsdetectie.  

 

Als video continu wordt opgenomen heeft de staafdiagram overal dezelfde hoogte. Om 

evenementen hierin te vinden kunt u het beste de functie “motion search” gebruiken. 

Gebruiken van Zoeken naar activiteit:  

1 Klik op de maanden tab en daarna op de maand (verticale balk) die u wilt onderzoeken. Klik 

vervolgens op het tabblad Dagen te kiezen voor de dag, en vervolgens de Hours  en Minutes tab 

(indien nodig) om het uur en de minuut te selecteren.  

2 Het geselecteerde staafdiagram is in blauw / oranje weergegeven  en de eerste afbeelding van de 

video verschijnt is het video venster.  

3 Voor het afspelen van de video gebruik de knoppen onder de video. 

OPMERKING: Om de juiste afbeelding te vinden kunt u van beeld tot beeld navigeren met behulp van 

de next en previous knoppen. 

U kunt tegelijkertijd 8 verschillende camera’s in ‘activity search’ bekijken. Voor meer informatie over 

het gebruik van MultiView zoeken, zie de Mirasys NVR gebruikers Guide.  

 

Zoeken op tijd  

Gebruik Time Search voor zoeken van de dichtstbijzijnde opgenomen beelden van een opgegeven 

tijdstip. 
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Gebruiken van zoeken op tijd:  

1 In zoeken naar activiteit, klikt u op de zoeken op tijd knop. Zoeken op tijd verschijnt.  

2 Selecteer het jaar en een maand uit de menu's. Selecteer vervolgens de datum van de  

kalender door te klikken op een datum en hierna de tijd. 

3 Klik op OK. Het programma vindt de dichtstbijzijnde opgenomen beeld van de geselecteerde  

tijd (voor en na). Het beeld wordt weergegeven in camerabeelden venster, en de grafiek  

is ook bijgewerkt.  

 

Zoeken naar beweging  

Gebruik zoeken naar beweging om te zoeken naar beelden met beweging in een bepaald vooraf 

gespecificeerd gebied. 

 

• Klik met de rechtermuisknop de camera in de Navigator of klik op de knop Zoeken op de  

afspelen venster en kies zoeken naar beweging.  

 

 

 

Gebruiken van zoeken naar beweging:  

1 In het venster zoeken naar beweging, kleur het gebied waarin u geïnteresseerd bent rood met 

behulp van de pen tool of de andere tekengereedschappen. Het geselecteerde gebied wordt 

weergegeven in rood.  

2 Stel de gevoeligheid van de bewegingsdetectie en de benodigde hoeveelheid  

beweging in.   

3 Stel de begin-en eindtijd van de zoekopdracht en de andere zoekmogelijkheden.  

4 Klik op de knop Zoeken. Een voortgangsbalk wordt samen getoond met de Bookmarks lijst. 

Beelden die overeenkomen met de zoekopdracht worden toegevoegd aan de lijst.  

5 U kunt stoppen met het zoeken door te klikken op de knop Stop Zoeken in de voortgangsbalk . Zo 

niet, dan zoekt het systeem tot het einde van de opnames of het aangegeven eindpunt.  

6 De zoekresultaten worden weergegeven in de Bookmarks. Het afspelen van een gebeurtenis, 

selecteer de bookmark uit de lijst en klik op de knop Ga naar Bladwijzer.  
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Voor meer info raadpleeg de uitgebreide gebruiksaanwijzing.  
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Exporteren 

U kunt videoclips en afzonderlijke beelden opslaan en afdrukken vanuit het terugspeelvenster. 

Gebruik een van de zoekfuncties om de beelden eerst vinden. Voor informatie over de zoekfuncties, 

zie "Zoeken" op pagina 9. 

 

 

Exporteren van een media-clip 

1 Om op te slaan op een CD of DVD, plaatst u de schijf in de cd / dvd-rw-station. Om op te slaan op 

een verwijderbaar apparaat plug het  apparaat in op de PC. Als het Windows dialoogvenster  

verschijnt klik op geen actie. Het programma zal de clip automatisch schrijven (opslaan).  

2 Open een afspeelvenster van de camera’s waarvan u een clip wilt exporteren.  

Als u een gesynchroniseerde clip uitvoer van meer dan één camera wilt uitvoeren dan moeten deze 

zich in dezelfde device window staan.  

3 Zoek de afbeelding die u wilt starten vanaf de clip.  

4 Klik op de knop Exporteren in de afspeelvenster en kies voor Clip opslaan. Het 

Media Clip Instellingen dialoogvenster wordt weergegeven.  
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• Selecteer waar u de clip wilt opslaan. Als u de clip op de lokale harde  

schijf wilt opslaan, selecteert u Mijn documenten\Clips. Als u de clip op CD-R/RW of CD-

R/RW, wilt opslaan kies dan voor Selecteer CD / DVD Drive. Voor opslaan op een 

verwijderbaar apparaat, selecteert u Removable Drive. 

• In Bestandsnaam, typt u een bestandsnaam voor de clip 

• Pas eventueel de maximale grootte aan 

• Bij formaat selecteert u welk formaat u uw clip wilt hebben, u kunt kiezen uit. ASF, AVI of 

Matroska.  

 

ASF is het standaard formaat voor het exporteren van Mirasys beelden. ASF is ook het enige 

formaat waarin de naam, tijd en datum van de camera als een watermerk mee geëxporteerd 

worden. ASF bestanden kunnen als geauthentificeerde video beelden worden afgespeeld 

met de Mirsays Media Player.  

 

AVI en Matroska is een stuk sneller met opslaan maar ondersteunt geen details zoals tijd en 

datum en kan niet met de Mirasys Media Player worden afgespeeld.  

 

• Bij Start, selecteert u de starttijd van de clip door te klikken op de knop.  

• Bij Einde, selecteert u de eindtijd van de clip door op de knop te klikken of door de 

schuifregelaar te gebruiken. 
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• Als u de media clip opslaat op een cd of dvd, kiest u eerst voor Formatteer CD / DVD  

als u de schijf wilt formatteren(voor opslaan).   

• Als u dezelfde cd / dvd-schijf wilt gebruiken om later media clips op te slaan, markeert u de 

bestanden Later toevoeging van clips toestaan (multisessiedisk) checkbox. 

OPMERKING: Als u de optie Dit dialoogvenster niet meer tonen heeft aangevinkt in Instellingen 

mediaclip, dan exporteert het programma automatisch naar de opgegeven instellingen.  

Media-clip instellingen wijzigen:  

1 Op de menubalk, klik op Instellingen en kies Instellingen mediaclip.  

2 Pas de instellingen aan  

 

Afdrukken van een afbeelding 

• In het afspeelvenster, klik op Exporteren en vervolgens Beelden afdrukken. De afbeelding wordt 

verstuurd naar de standaard printer.  

 

Exporteren van een afbeelding  

1 In het afspeelvenster, klik op Exporteren en vervolgens Beeld werd opgeslagen. Het Afbeelding 

opslaan dialoogvenster wordt weergegeven.  

 

2  Selecteer eerst de schijf waarop u wilt opslaan, daarna de doelmap.  Klik op de knop nieuwe map 

wanneer u een nieuwe map wilt maken. Om naar een map in een hoger niveau te navigeren klik op 

het pijltje omhoog. Typ een naam voor de afbeelding, kies het beeldformaat en klik op OK.  
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Afspelen van geëxporteerde video clips  
De opgeslagen clips kunnen met Windows media-player (WMV) weer terug worden bekeken, 

Behalve de beelden die in Matroska formaat zijn opgeslagen. Die hebben weer Mirasys media player 

nodig. 

Voor de clips af te spelen met Windows Media Player (WMV) Heeft u minimaal Versie WMV 10 of 

hoger nodig. 

Mirasys Media Player. Gebruik de knoppen aan de onderkant van het venster om af te spelen. 

 

Afspelen van een media-clip van een CD of DVD gebruikmakende van Mirasys Media Player: 

• Plaats de cd of dvd in het cd / dvd-station. Mirasys Media Player start automatisch en begint de clip 

te spelen.  

• Alternatief: U kunt ook dubbelklikken op het bestand MediaPlayer.exe om de Mirasys Media player 

op te starten. Klik daarna op Bestand, Bestand openen  om een bestand te openen. Selecteer het 

WMV bestand dat u terug wilt kijken en klik op openen om af te spelen. De media clip begint te 

spelen.  

 

Afspelen van een media-clip gebruikmakende van Windows Media Player 10 of hoger. 

• Klik met de rechtermuisknop op het mediaclip bestand (WMV-bestand), kies Openen met en 

vervolgens Windows Media Player. Wilt i standaard deze media-player ook gebruiken en geen 

andere selecteer dan onder het schermpje “Dit Bestand altijd met dit programma openen”  De clip 

word nu alleen geopend met dat programma. Klik op OK en uw filmpje word afgespeeld. Wilt u een 

ander media player selecteren klikt u openen met en dan kunt u weer de stap herhalen.  

 


