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1. Introductie 
Omschrijving 
De DiVR unit is een digitale recorder welke gebruik maakt van het Operating Systeem 
Windows XP en de videofragmenten opslaat op een harde schijf. Het gebruik van deze 
digitale unit is zeer gebruiksvriendelijk.  
 
Bij stroomstoring zal de unit zichzelf weer opnieuw opstarten en doorgaan met de opname. 

Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 
 
Hieronder een afbeelding van de digitale unit, door in het midden van het klepje te drukken 
gaat deze open. Hieronder alle onderdelen uitgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. HDD Led: Op het moment dat deze led brandt, is de unit druk bezig met het  
 schrijven van data of ophalen van data. Hierdoor kan de unit  
 vertraagd reageren. 
2. Power Led: Indien de unit is ingeschakeld, brandt deze led constant. 
3. CD-RW station: Hier moet een lege CD in geplaatst worden om videofragmenten  
 op CD te zetten. Met de knop kan de CD lade worden geopend. 
4. Diskette station: Indien u bepaalde beelden op diskette wilt zetten, kunt u hiervan  
 gebruik maken. Met de knop kan de diskette verwijderd worden. 

 
De “Power” en de “Reset” knop is niet aangesloten 
doordat hierdoor het systeem gemakkelijk uitgeschakeld 
zou kunnen worden door derden. 
 
Indien de unit opnieuw gestart moet worden, zal de 
stekker aan de achterzijde verwijderd moeten worden 
en na ongeveer 30 seconden er opnieuw in geplaatst 
moeten worden. De unit start nu direct opnieuw op. 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 

4
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2. Algemeen 
Opstarten systeem 
Zodra het Operating Systeem Windows XP is opgestart, komt u direct in het programma 
Diginet. Deze software staat garant voor de opname.  

Live bekijken videobeelden 
Op het moment dat het programma opgestart is, komt u direct in de live weergave terecht. 
De indeling is gelijk aan de indeling die bij het afsluiten actief was. Hieronder is het DiVR 
programma te zien met een beeldweergave van 4 beelden.  

Om 1 beeld “fullscreen” weer te geven, dubbelklik met de linkermuisknop op dat desbetref-
fende beeld. Klik met de rechtmuisknop het beeld om terug te keren naar de vorige 
weergave. Onder in het scherm zijn de mogelijkheden aanwezig om het aantal beelden te 
wijzigen. Hieronder nader toegelicht: 
 
  
 
 
 
 
 

1. Toon 4 live beelden. 
2. Toon 6 live beelden. 1 live beeld wordt vergroot weergegeven. 
3. Toon 9 live beelden. 
4. Toon 10 live beelden waarvan 2 beelden vergroot worden weergegeven. 
5. Toon 13 live beelden waarvan 1 beeld vergroot wordt weergegeven. 
6. Toon 16 live beelden. 
7. Toon het beeld “Full Screen” Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig 

camerabeeld om terug te gaan naar de vorige weergave. 
8. Toont de beelden circulerend. Hierdoor wordt er gewisseld van beelden om de 5 

seconden. (tijd is instelbaar) 
9. Object watch 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Uitleg overige knoppen 
De overige knoppen in het live beeld zullen hieronder uitgelegd worden.  

Onder in het scherm zijn de actieve camera’s weergegeven achter de tekst “Camera”. Bij 
bovenstaande afbeelding zijn dus 16 camera’s in gebruik. De knoppen achter de tekst 
“Sensor” lichten op indien er alarmcontacten aangesloten zijn op uw camera’s en deze actief 
worden. Achter de tekst “Control” is zichtbaar welke camera’s op afstand bekeken kunnen 
worden. 

 
Door de knop “Search” aan te klikken met de linkermuisknop wordt het 
“Search” scherm geopend. In “Search” kunnen de opgenomen beelden 
bekeken en bewerkt worden. Het terugkijken van beelden komt in 
hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde. 
 
De knop “Setup” is bestemd voor uw servicemonteur om geavanceerde 
instellingen te wijzigen in het systeem. 
 
 
Door de knop “Quit” aan te klikken met de linkermuisknop wordt het 
systeem afgesloten. Om nu het systeem weer in te schakelen, zult u op 
de linkermuisknop moeten drukken. 
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3. Playback 
Fragmenten terug kijken 
Het systeem neemt alle bewegende beelden op en deze zijn uiteraard op een eenvoudige 
manier terug te kijken. Klik hiervoor in het live weergave beeld op met de linkermuisknop op 
de knop “Search”. Onderstaand dialoogvenster wordt zichtbaar. 

 
Geef bij User uw gebruikersnaam in en uw paswoord ( zie blz. 14 ). Het is mogelijk om 
meerdere gebruikers aan te maken met verschillende rechten. Vraag naar de mogelijkheden 
bij de servicemonteur of neem contact op met GTC.  
 
Het “Search” dialoogvenster wordt geopend en hier kunnen de opgenomen beelden terug te 
kijken. De mogelijkheden zullen nader toegelicht worden. 

  
 
Om terug te komen in de live weergaven klik met de linkermuisknop op de knop 
“Display”.
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In de rechterkolom van het scherm staat de kalender (zie onderstaande afbeelding).Bij het 
terug kijken kan er geselecteerd worden op datum en op tijd.  
 

 
 Selecteer als eerste het jaar en de maand waarin terug gekeken 

dient te worden.  
 Er is wordt een overzicht zichtbaar van de maand en hierin staan 

de dagen rood gekleurd waarbij opname aanwezig is. Klik de dag 
aan waarvan teruggekeken dient te worden. 

 Door nu een uur en minuut te selecteren, kan hier precies 
afgestemd worden op dat gedeelte dat u terug wilt zien. 

 
 
 
 

 
Links onderin het venster staat het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Met deze functie kan gescrold worden tussen de camera’s. 
2. Selecteer de camera waarvan beelden terug gekeken dienen te worden. Het is 

mogelijk om meerdere camera’s tegelijk terug te zien. Op het moment dat er een 
camera geselecteerd wordt veranderd de knop van kleur. 

3. Hier zijn de tijden af te lezen. De tijdsbalk heeft drie verschillende indelingen van de 
tijd. Hiertussen is te wisselen door met de linkermuisknop te klikken op de tijdsbalk. 

4. Hier wordt de opgeslagen data weergeven. Afhankelijk van de kleur is na te gaan hoe 
de data is opgeslagen: 

•  Paars betekent continu recording. 
•  Blauw betekent motion detection (alleen opname bij beweging) 
• Geel betekent dat er opname is geweest naar het actief worden van een 

alarmingang. 
• Groen betekent “Pre alarm” 

5. Met de verticale lijn is te verschuiven tussen de tijden van de opgenomen beelden. 
Deze lijn verspringt ook indien er een andere tijd wordt ingegeven aan de rechterzijde 
van het scherm. 

6. Met deze knop kan gekozen worden hoeveel beelden er tegelijk weergegeven 
moeten worden. Deze indeling is gelijk aan de verschillende beeldweergaven bij live 
weergaven. 

1 

2 3 

4 5 

6 
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Met deze knoppen kunnen de beelden afgespeeld worden die geselecteerd zijn op de tijdlijn. 
Hieronder de knoppen uitgelegd.  

Ga naar het begin van de geselecteerde dag. 

Selecteer 1 fragmentje terug.  

Speel beelden terug af. 

Stop met afspelen. 

Speel beelden vooruit af. 

Selecteer 1 beeldje vooruit. 

Ga naar het eind van de geselecteerde dag 

Met deze knop kunnen er meerdere beelden tegelijk weergegeven worden. 

Zet de camerabeelden achter elkaar bij het afspelen van één camera 

Geef één camerabeeld vergroot weer. Selecteer wel eerst de desbetreffende camera. 

Druk op deze knop om in te zoomen ( zie blz ... ) 

5. Als er tijdens het afspelen doorgegaan wordt met het opnemen, kan door deze knop 
de opgenomen beelden weer geactualiseerd worden in het “Search” venster. 

Hiermee kan een stilstaand camerabeeld uitgeprint worden. 

Maak een video back-up ( zie blz ... ) 

Op het moment dat u belangrijke beelden heeft gevonden, kan van de positie een 
notitie gemaakt worden. Op het moment dat u het belangrijke fragment gevonden 
heeft, druk op de “Stop” knop en druk vervolgens op deze “Bookmark” knop. Het 
dialoogvenster “Bookmark” wordt geopend en door in dit scherm op de “Add” knop te 
drukken komt dit tijdstip erbij. U kunt nu zelf een beschrijving aan dit opgeslagen 
tijdstip geven. Druk op de “Ok” knop en u komt weer terug in het Search dialoog. 
Indien u de opgeslagen tijd notitie wil openen druk op deze “Bookmark” knop, klik het 
desbetreffende tijdstip aan en druk op de “Goto” knop.  

Volume instellen van het opgenomen geluid 

Hiermee kan de huidige recording stop gezet worden. 

Door deze schuifbar naar rechts te verschuiven, zal het beeld sneller 
afgespeeld worden door een x aantal beelden over te slaan. 

Door deze schuifbar naar rechts te verschuiven, worden de beelden 
trager afgespeeld. 

 
Past de helderheid aan. Past het contrast aan. 

Maak de objecten helderder. Maak de objecten vager. 

Draai en zoom in. Geef meer kleur. 

Draai het camerabeeld. Alle instellingen ongedaan maken. 



 GTC Bewakingssystemen B.V. 
 
 Doornseweg 2a Tel. nr.: 0183 401634 E-mail: info@gtc-observatie.nl 
 4255 GZ Nieuwendijk Fax nr.: 0183 401573 Website: www.gtc-observatie.nl 

 -    -   8

Het is mogelijk om een bepaald type van opname te selecteren en alleen die 
camera’s weer te geven. Druk hiervoor op deze knop en u kunt kiezen tussen: Pre-
alarm, sensor en motion detection.  

 

Op het moment dat u aan de rechterzijde van het scherm een tijd ingevoerd heeft, 
kunt u ook alle opgenomen beelden zichtbaar maken in een lijst. Druk daarvoor op 
deze knop. Het is mogelijk om de lijst te selecteren op: camera, type van opname, 
tijd. 
 
Druk op deze knop om de beelden “full screen” weer te geven. Door met de 
rechtermuisknop op een willekeurige plaats te klikken, komt u weer terug in de vorige 
weergave. 

  

Object Search 
Het is mogelijk om de beelden terug te zoeken met object search. Dit houdt in dat het 
camerabeeld verdeeld kan worden in een raster. In dit raster zijn een aantal cellen te 
selecteren waarin gezocht kan worden wanneer daar beweging is geweest. 
 

Druk op deze knop om het raster weer te geven in het desbetreffende camerabeeld. 
 

 
De cellen zijn te selecteren met de linkermuisknop en te 
deselecteren met de rechtermuisknop.  
Aan de rechterzijde kan de tijd ingegeven worden waar tussen de 
beelden terug gezocht moeten worden. 
 

Door op deze knop te klikken, wordt er op de geselecteerde cellen tussen de 
betreffende tijd gezocht naar beweging. 
Door op deze knop te klikken, kan de lijst met gevonden beelden weergegeven of 
verborgen worden. 
Door op deze knop te klikken, kunnen de geselecteerde cellen weergegeven of 
verborgen worden. 
Door op deze knop te klikken, kan de selectie verwijderd worden. 
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Beelden bewerken 
Het is mogelijk om stilstaande beelden te bewerken. Hieronder zijn de mogelijkheden 
toegelicht: 
 
Gebruik deze “Zoom” knop om tijdens het afspelen het beeld in-, uit te zoomen en om het 
beeld te verschuiven. Op het moment dat u het beeld heeft gevonden dat u nauwkeuriger wil 
bekijken, druk dan op de “Stop” knop. Druk nu 1 keer met de linkermuisknop op het 
desbetreffende beeld en deze wordt nu gecentreerd weergegeven. Om deze nu fullscreen 
weer te geven, druk op de knop. Door met de linker muis knop op deze “Zoom” knop te 
klikken, wordt deze van functie veranderd. Hieronder de functies uitgelegd. 
 

Inzoomen 
Door met de rechtermuisknop in het camerabeeld te klikken, wordt het beeld 
vergroot. 

Uitzoomen 
Door met de rechtermuisknop in het camerabeeld te klikken, wordt het beeld 
verkleind tot het begin positie (schermvullend). 

Beeld verschuiven 
Op het moment dat het camerabeeld is ingezoomd, kan het beeld met de 
rechtermuisknop verschoven worden. 
 

Indien er bij bepaalde camerabeelden ook geluid opname is, kan dit beluisterd worden bij het 
afspelen. 

 
Het geluidniveau is per camerakanaal te regelen. Selecteer eerst aan de 
rechterzijde het camerakanaal en “Enable” het geluid links bovenin. Nu 
kan met de “Volume control” het geluidsniveau per kanaal aangepast 
worden. 
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4. Back-up maken 
 
Op het moment dat er bepaalde videofragmenten bewaard dienen te blijven voor back-up of 
fragmenten aangeleverd dienen te worden aan derden, is dit mogelijk. Hiervoor zullen de 
volgende handelingen uitgevoerd moeten worden:  
 

Zijn de juiste beelden gevonden die gebrand dienen te worden, noteer dan deze tijden 
en de desbetreffende camera. 
Klik op het diskette icoontje. Onderstaand dialoog-venster wordt geopend: 
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AVI Back-up 
Hierbij worden de beelden in een “AVI” formaat weggeschreven. Het voordeel is dat de 
beelden nu op ieder willekeurige computer bekeken kunnen worden. 
 

• Kies in het dialoogvenster Back-up voor “AVI Back-up”. 
• Bij “Date / Time” moet bij “Start” eerst de dag geselecteerd worden. Selecteer 

vervolgens de eerder genoteerde tijd voor de begintijd van de fragmenten die 
opgeslagen moeten worden. 

• Bij “Date / Time” moet vervolgens bij “End” de dag en de eerder genoteerde tijd 
geselecteerd worden tot wanneer de back-up opgenomen moet worden. ( Dit dient 
niet langer te zijn als 3 minuten )  

• Bij “Option” kan gekozen worden voor “Delete old data when there is not enough 
space”. Hierdoor wordt de oude back-up overschreven wanneer er niet genoeg 
ruimte is op de harde schijf. 

• Kies bij “Camera” voor de desbetreffende camera’s waarvan een back-up gemaakt 
moet worden. 

• Bij “Back-up Media” kan de locatie geselecteerd worden waar het back-up bestand 
moet komen te staan. Klik hier op “Select Media” ( groen ) Dit opent een nieuw menu: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
• Druk hier op de puntjes ( blauw ) om een folder te selecteren. Kies voor “Mijn 

documenten”. 
• Druk vervolens op “OK” (rood) button om dit menu te sluiten, het “Backup menu” 

wordt nu weer zichtbaar.  
• Druk dan op de “OK” button. 

 
 
Let op! : Op het scherm wat u nu voor u ziet verschijnt een groen logo (lijkt op een 
videoband), wacht tot dit verdwijnt voor u verder gaat (backup wordt op systeem 
opgeslagen). 
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Back-up wegschrijven naar CD 
 
Indien nu via de bovenstaande handelingen de back-up is gemaakt, kan deze op CD 
gebrand worden. Volg hiervoor onderstaande handelingen: 
Open de cd lade (rood aangegeven) van de systeemkast en plaats een lege CD-R in de cd-
speler.  

 
 
Automatisch verschijnt nu in beeld een Windows Pop-up venster: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klik op “Map van beschrijfbare cd openen” , deze zal blauw oplichten  en klik vervolgens op 
“OK”. 
 
Nu zal de Windows verkenner gestart worden.  
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Vervolgens voert u de volgende handelingen uit: 
 

• Selecteer deze computer in linkerkolom (zie afbeelding volgende pagina // rood),. 
• Dubbelklik op de map “Mijn documenten” 
• Dubbelklik op  de naam van de hardware (reeks met letters/nummers) 
• Als er meerder zijn selecteer de juiste file de bestanden zijn opgemaakt uit  

dag/maand/jaar dan uren/minuten/seconden bijv. 07202007-135049 07-20-2007-
135130 betekent dat hij op 20-07-2007 van 13:50:49 tot en met 13:51:30 
opgenomen heeft. 

 
 
 
 
 
 
Let op!!, Staan er teveel backup bestanden op de harde schijf kan het systeem trager 
worden, houd daarmee rekening mee. 
 
 
Als de juiste backup is geselecteerd dient u bij videotaken aan de linkerzijde van het 
getoonde beeld op “naar cd kopiëren” te klikken. 
 
 Hierbij worden de bestanden naar een cd gekopieerd en volgt er rechts onderin het scherm 
de volgende melding : “Er staan bestanden klaar om gebrand te worden” , klik hierop, 
hierbij wordt de map van de cd geopend. Mocht u deze melding niet krijgen navigeer dan via 
mijn computer naar de cd-rom (dit kunt u teruglezen op pagina 7). In plaats van C:\ kiest u 
dan uw cd-rom schijf meestal aangegeven met een cd icoon).  
 
 
 
 
 
Onderstaand venster wordt zichtbaar, Klik in de linker menu balk op “Deze bestanden op 
cd zetten”. Hierbij wordt de cd gebrand en deze komt vanzelf uit het systeem het branden 
voltooid is. 

 
  
 
 
Let op!!, Staan er teveel backup bestanden op de harde schijf kan het systeem trager 
worden, houd daarmee rekening mee. 
 
Als de juiste backup is geselecteerd dient u bij videotaken aan de linkerzijde van het 
getoonde beeld op “naar cd kopiëren” te klikken. 
 
Hierbij worden de bestanden naar een cd gekopieerd en volgt er rechts onderin het scherm 
de volgende melding : “Er staan bestanden klaar om gebrand te worden” , klik hierop, hierbij 
wordt de map van de cd geopend. Mocht u deze melding niet krijgen navigeer dan via mijn 
computer naar de cd-rom. In plaats van C:\ kiest u dan uw cd-rom schijf meestal aangegeven 
met een cd icoon).  
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Onderstaand venster wordt zichtbaar, Klik in de linker menu balk op “Deze bestanden op cd 
zetten”. Hierbij wordt de cd gebrand en deze komt vanzelf uit het systeem het branden 
voltooid is. 
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Het venster “Cd wizard” wordt nu geopend, hierin kan een naam opgegeven worden, 
eventueel kan er gebruik gemaakt worden van de datum van desbetreffende dag (maximaal 
15 karakters). Klik hierna op volgende en de cd wordt voor gebrand. `  

 
Mocht de cd overhandigt worden aan de politie en is het daarom nodig nog een cd te 
branden voor eventueel naslagwerk, dan kunt u dit doen door de gebrande cd eruit te halen 
en deze te vervangen voor een nieuwe cd. Selecteer hierna “Dezelfde bestanden ook op een 
andere cd zetten”  en herhaal hierna de stappen op pagina 9.  
 
Mocht dit proces voltooid zijn kan u de systeemkast deur weer sluiten en verder gaan met 
het systeem. 
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5. Storing 
Bij het systeem worden producten gebruikt van hoge kwaliteit. Mocht u desondanks toch een 
probleem hebben met het systeem staan hieronder een aantal problemen uitgewerkt. 

Camera’s geven geen beeld. 
Indien niet alle camera’s beeld geven, voer dan de volgende handelingen uit: 

• Klik onderin het scherm op een andere weergaven van de camerabeelden. Probeer 
zoveel mogelijk beelden zichtbaar te krijgen.  

• Indien u nog geen beeld heeft of nog een aantal geven geen beeld, druk dan 
rechtsonder in het menu op de knop “Quit”. Selecteer de user die u is toegewezen en 
vraag aan uw servicemonteur het wachtwoord.  

• Het systeem sluit zich geheel af en zal naar 1 minuut weer automatisch opstarten. U 
zult direct in Diginet komen en de camera’s zullen weer zichtbaar zijn. 

Geen beweging van camerabeeld 
Indien de beelden van de camera’s niet meer bewegen, voer dan de volgende handelingen 
uit: 
 

• Klik onderin het scherm op een andere weergaven van de camerabeelden. Probeer 
zoveel mogelijk beelden zichtbaar te krijgen.  

• Indien u nog geen beeld heeft of nog een aantal geven geen beeld, druk dan 
rechtsonder in het menu op de knop “Quit”. Selecteer de user die u is toegewezen en 
vraag aan uw servicemonteur het wachtwoord.  

• Het systeem sluit zich geheel af en zal naar 1 minuut weer automatisch opstarten. U 
zult direct in Diginet komen en de camera’s zullen weer zichtbaar zijn. 

Systeem staat vast 
Indien het systeem nergens meer op reageert, voer dan de volgende handelingen uit: 
 

• Achter in de unit zit een voeding stekker en deze moet verwijderd worden (zie 
hoofdstuk 1). 

• Wacht ongeveer 30 seconden en doe de stekker er weer in.  
• Het systeem start zich automatisch weer op. En u zult automatisch weer ingelogd 

worden bij Diginet. 
 
Probleem nog niet verholpen? 
Indien met bovenstaande handelingen de problemen niet verholpen zijn, bel dan met GTC 
0183 40 16 34. Wij proberen telefonisch met u het probleem te verhelpen of er zal een 
technische medewerker bij u langskomen.  
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7. Belangrijke gegevens 
 
Bij het systeem wordt er een inlog gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt. Indien het 
systeem gekoppeld is aan een breedband verbinding moet het IP adres bekend zijn om 
verbinding te maken van buitenaf. Tevens moet de sitecode en wachtwoord bekend zijn. 
Hieronder is er ruimte om deze gegevens eventueel in te vullen. 
 

Gebruikersnaam 
 

Wachtwoord 
 

IP adres 
 

Sitecode 
 

Wachtwoord 
 

 
 
 


