Snabbguide för Användare
Klientprogramvaran består av tre funktionslägen: Live, Sök och Konfiguration. För att växla mellan
funktionsläge klickar du på respektive ikon som visas till vänster i verktygsfältet.
Live Sök Konfig.

Liveläge låter dig visa live-video och göra enklare exacqReplay-sökningar.
Sökläge låter dig söka efter och se på inspelad video. I detta läge gör du även exporter.
Konfigurationsläge används av Administratör för att konfigurera systemet.
Detta dokument inkluderar de vanligaste funktionerna i lägena Live och Sök.
Liveläge
Du kan enkelt övervaka kameror i den layout som passar dig bäst. Klicka på en av de blåa ikonerna
överst i verktygsfältet för att växla mellan vyer.

Dra och släpp önskad kamera från trädet till vänster till videopanelen.
Du kan byta önskad kamerabild till en annan genom att dra in och
släppa en ny kamera från trädet till vänster.
När du har dragit in kameror och skapat en vy som du vill behålla kan du
klicka på Spara Vy uppe till vänster ovanför kameravyn för att snabbt
kunna komma åt den senare.
Skriv in namn och beskrivning
på vyn du vill spara.

För att öppna en sparad vy klickar du på Vyer nere till vänster under Live Kameror. Klicka sedan på
den vy du vill visa.

Tips! För att snabbt visa en kamera i helbild kan du dubbelklicka på valfri kamera i Liveläget.
Dubbelklicka igen för att komma tillbaka till vyn som visades innan.

Digital PTZ
Det går att zooma digitalt på alla kameror. Aktivera Digital PTZ genom att högerklicka någonstans i
bilden och välja Digital PTZ i menyn (det går också att trycka Alt+Z på tangentbordet).
Använd PTZ-kontrollen genom att med mushjulet
zooma in/ut och övervaka olika delar av bilden
genom att klicka åt det håll du vill övervaka.
Du kan också använda Page Up/Page Down för att
zooma in/ut samt piltangenterna på tangentbord för
att flytta dig i bilden.
Zooma in i en del av bilden genom att hålla in Ctrl och
samtidigt klicka med musen och dra ut en rektangel
runt området du vill zooma in. När du släpper
musknappen zoomas valt område in.
För att avsluta Digital PTZ högerklickar du i bilden och väljer Digital PTZ alternativt trycker Alt+Z.
exacqReplay
Du behöver inte lämna Liveläget för att göra en snabb sökning upp till 15 minuter tillbaka i tiden.
Högerklicka någonstans i en kamerabild och välj
exacqReplay från menyn.

Klicka sedan på hur långt tillbaka du vill se inspelad
video (upp till 15 minuter).

Inspelad video kommer sedan att visas i ett
popupfönster där du kan övervaka den inspelade
videon samt göra export av videomaterial.

Detta görs på samma sätt som i Sökläget och
beskrivs i nästa del av detta dokument.

Sökläge
För att starta en sökning på inspelat material väljer du en eller flera
kameror i trädvyn till vänster genom att bocka i den/de kameror du vill se
video från.
För att snabbt välja alla kameror i systemet klickar du på systemets namn.

Sedan ändrar du start och sluttid för sökningen genom att välja ett
Sökomfång till vänster under kameravyn.

Klicka sedan på Sök för att starta sökningen.

En tidslinje visas nu i nederdel av bilden. Inspelad video representeras av streck i tre olika färger.

Blått indikerar att video har spelats in baserad på rörelsedetektering.
Rött indikerar att video har spelats in baserad på triggat alarm (alarmingång, händelselänkning).
Grönt indikerar att kameran spelat in konstant.
Vitt indikerar att det inte finns någon inspelad video.
Visas det gröna streck med jämnt mellanrum betyder detta att Time Lapse-inspelning är aktiverad.
Du kan visa inspelad video från en eller flera kameror samtidigt i Sökläget. För att se video från en
kamera dubbelklickar du på röd, blå eller grön markering på tidslinjen för vald kamera. Video laddas
ner och visas då ovanför tidslinjen.
För att visa video från flera kameror samtidigt håller du in Ctrl eller
Shift på tangentbordet och väljer de kameranamn till vänster om
tidslinjen som du vill visa.
Dubbelklicka sedan på färgmarkering i tidslinjen för att börja ladda
ner och visa video.

Efter att video har laddats ner kan du gå framåt, tillbaka, spela upp i högre hastighet genom att
använda Uppspelningskontrollerna ovanför kameranamnen. Pilarna visas åt vänster för att spela
bakåt och åt höger för att spela upp framåt.
Stega Snabbt Normal Pausa Normal Snabbt Stega

Du kan också röra dig fram och tillbaka i inspelad video genom att klicka och dra markeringen
ovanför det gröna fältet.

Tips! Digital PTZ kan användas på samma sätt i inspelad video som i Livevyn.
Exportera Video
När du har sökt i inspelat material kan du enkelt exportera video som en fil på din dator eller
ansluten USB-enhet.
Dra markeringen ovanför det gröna fältet till den tid du vill starta
exporten.

Högerklicka i bilden och välj Markera Export Start.

Dra sedan markeringen ovanför det gröna fältet till den tid du vill
sluta exporten.
Högerklicka i bilden och välj Markera Export Slut.

Högerklicka i bilden och välj sedan Ladda ner och exportera video.
Är denna gråmarkerad betyder det att en Start eller Sluttid ej är vald.
Gör då om stegen innan.
Du kan också klicka på

uppe i menyn för att starta exporten.

En dialogruta kommer då upp där du väljer var du vill spara videoklippet samt väljer ett Filnamn.
Vi rekommenderar att spara videoklippet i Filformatet Fristående Exe då detta inte kräver någon
mediaspelare eller codecs för att se på det inspelade videoklippet.
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