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O této příručce 
 

Úvod 
 

Tato příručka představuje MAXPRO® NVR. 

MAXPRO® NVR je síťový videorekordér (NVR) postavený na platformě MAXPRO® 
VMS. MAXPRO NVR je síťový videorekordér (NVR) postavený na platformě 
MAXPRO®VMS. MAXPRO NVR se prodává v následujících dvou variantách: 

• řešení v jedné krabici 

• softwarové řešení 

 

Rozsah 
 

Tato příručka poskytuje informace o vlastnostech a funkcích, které jsou společné 
pro obě varianty MAXPRO NVR. Tato příručka se nezabývá technickým aspektem 
MAXPRO NVR.  

 

Zamýšlená cílová skupina 
 

Tato příručka je zamýšlena pro operátory MAXPRO NVR. 
 

Struktura této příručky 
 

Následující tabulka popisuje obsah jednotlivých kapitol této příručky. 
 

Číslo Kapitola Popis 

1 O MAXPRO®NVR Představuje MAXPRO NVR. 

2 PRŮVODCE MAXPRO NVR Popisuje tříkrokového rychlého 
průvodce MAXPRO NVR k živému 
videu. 

3 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ Popisuje licenční a registrační 
informace MAXPRO NVR. 

4 Přihlašování a seznamování Popisuje proceduru přihlašování do 
MAXPRO NVR a seznamuje 
s uživatelským rozhraním. 

5 Konfigurace MAXPRO NVR Popisuje možnosti konfigurace 
MAXPRO NVR. 

6 Monitorování místa Popisuje postupy pro prohlížení 
živého a nahraného videa a operace, 
které lze s videem provádět. 
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Číslo Kapitola Popis 

7 Prohledávání nahraného 
videa v MAXPRO NVR 

Popisuje možnosti vyhledávání 
v MAXPRO NVR. 

8 Generování hlášení Popisuje různá hlášení, která se dají 
v MAXPRO NVR vygenerovat. 

 

Typografické konvence 

Tento dokument používá následující typografické konvence: 

Font  Co představuje Příklad 

Swiss721 BT Slova či znaky, které musíte vepsat. 
Slovo „enter“ se používá v případech, 
kdy musíte vepsat text a následně 
stisknout klávesu „enter“ či „return“. 

Zadejte heslo. 

Názvy menu a jiné prvky, které 
vybírá uživatel. 

Poklepejte na Otevřít z nabídky Soubor. 

Tlačítka, jejichž klikáním provádíte 
akce. 

Klikněte na tlačítko Exit, čímž program vypnete. 
 

Kurziva 
Zástupné symboly – slova, jejichž 
význam se mění podle situace. 

Uživatelské jméno 
 

 Odkaz na externí zdroj Podívejte se do Příručky administrátora systému. 

 Odkaz na jiné místo v dokumentu. Viz Instalace. 
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O MAXPRO®NVR 
 

Představujeme MAXPRO® NVR 

Řada MAXPRO NVR od společnosti Honeywell obsahuje komplexní řešení, která 
nabízejí 8 až 32 kanálů a softwarová řešení s rozsahem 4 až 32 kanálů. Podporuje 
standardy přenositelnosti ONVIF a PSIA a také RTSP. Je vybavena nativní 
integrací s kamerami a kodéry od firem Honeywell, Axis a jiných výrobců, což z ní 
činí skutečně otevřený systém. Pokročilé IP video činí MAXPRO NVR 
jednoduchým na instalaci a používání, s tříkrokovým průvodcem k živému videu. 
Následující tabulka ukazuje všechny možné dostupné varianty MAXPRO NVR. 

 

MAXPRO NVR XE 
(XpressEdition) 

MAXPRO NVR SE 
(Standard Edition) 

 

MAXPRO NVR PE 
(Professional 
Edition) 

MAXPRO NVR 
Software 

Popis 
• Jednoduchý a 

cenově dostupný 
NVR 

• Flexibilní, 
škálovatelný NVR 

• NVR podnikové 
třídy 

• Flexibilní 
softwarový NVR 

Kanály • 8 až 16 • Až 32 • Až 32 (brzy 64) • 4, 8, 16, nebo 32 

Maximální počet 
snímků za 
sekundu (FPS) 
 
Při 4CIF/VGA 
 
Při 720p 

• 240 FPS 
 

• 960 FPS 
 

• 960 FPS 
 

• Záleží na 
serverovém 
hardwaru. 
Doporučujeme 
dbát na 
minimální 
hardwarové 
specifikace. 
 

 
• 80 (při 8 

kanálech)/160 (při 
16 kanálech) FPS 

 
• 640 FPS 
• 480 FPS 

 
• 640 FPS 
• 480 FPS 

Úložný prostor 

• 1 TB (při 8 
kanálech) 

• 1 a 2 TB (při 16 
kanálech), fixní 
interval 

 

• 1 - 12 TB, 
vyjímatelné 
přihrádky 

 

• Až 20 TB RAID 
5/6, vyjímatelné 
přihrádky 

 

• Záleží na 
serverovém 
hardwaru. 

Konstrukce 
• Desktop • Workstation/Server 

 

• Server 

 

• Záleží na 
serverovém 
hardwaru. 
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  Poznámka:  Dostupnost konfigurací ve vašem regionu se může různit. 
Kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Honeywell pro bližší 
informace. 

 
 

MAXPRO NVR - řešení v jedné krabici 
 

MAXPRO NVR - řešení v jedné krabici je dostupný ve třech edicích: 

• MAXPRO NVR XE (XpressEdition) – základní NVR s podporou až 16 IP 
kamer  

• MAXPRO NVR SE (Standard Edition) – NVR střední třídy s podporou až 
32 IP kamer  

• MAXPRO NVR PE (Professional Edition) podporuje až 32 IP kamer.  

 
MAXPRO NVR v krabici je ideálním řešením pro vstup do IP sledovacích systémů. 
Používá kamery Honeywell s vysokým rozlišením, pomocí kterých vytváří výkonný 
IP nahrávací a zabezpečovací systém monitorování. Na MAXPRO NVR je 
předinstalován veškerý potřebný software a licence je nastavena na požadované 
kanály v závislosti na edici MAXPRO NVR, kterou si zakoupíte. 
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MAXPRO NVR - softwarové řešení 
 

MAXPRO NVR software společnosti Honeywell je flexibilní, škálovatelný a 
otevřený sledovací systém IP videa. Řada MAXPRO NVR je výkonný IP nahrávací 
a zabezpečovací systém monitorování pro celou řadu různých využití, který je 
podporován kamerami Honeywell s vysokým rozlišením a širokou integrací s IP 
kamerami a kodéry třetích stran. Software MAXPRO NVR zaručuje flexibilitu IT 
oddělení při výběru NVR hardwaru, zatímco pro koncového uživatele bude 
konfigurace a používání stejně jednoduché jako videorekordér. Software MAXPRO 
NVR je otevřená platforma, která podporuje širokou integraci se zařízeními třetích 
stran s podporou standardů PSIA a ONVIF, standardního protokolu RTSP a nativní 
integrací se zařízeními. MAXPRO NVR poskytuje uživatelsky přístupné stolní 
klienty a mobilní aplikace - MAXPRO®Mobile. Software MAXPRO NVR obsahuje 
všechny potřebné aplikace a licenci pro 4, 8, 16, či 32 kanálů, což při růstu vašeho 
systému umožňuje využít až 32 kamer. Pro IT oddělení jsou poskytnuty minimální 
hardwarové specifikace pro každou úroveň nahrávacího a monitorovacího výkonu, 
což jim umožňuje vybrat příslušnou hardwarovou platformu. V kombinaci 
s jednoduchými průvodci pro vyhledávání a nastavení systému se IP systémy 
s vysokým rozlišením dají rychle a efektivně nainstalovat bez jakýchkoliv 
odborných znalostí. Jednoduché a logické konfigurační stránky znamenají 
naprosto pohodovou instalaci i pro začátečníky. 

Funkce 
Softwarové řešení MAXPRO NVR nabízí následující klíčové funkce, které ho 
odlišují od ostatních IP sledovacích systémů. 
 
Průmyslové standardy 
Software MAXPRO NVR je otevřená platforma, která podporuje širokou integraci 
se zařízeními třetích stran se svou podporou standardů PSIA a ONVIF, 
standardního protokolu RTSP a nativní integrací se zařízeními.MAXPRO NVR 
poskytuje uživatelsky přístupné stolní klienty a mobilní aplikace - 
MAXPRO®Mobile. 
 
Flexibilní licencování 
Software MAXPRO NVR obsahuje všechny potřebné aplikace a licenci pro 32 
kanálů, což při růstu vašeho systému umožňuje využít až 32 kamer. Pro IT 
oddělení jsou poskytnuty minimální hardwarové specifikace pro každou úroveň 
nahrávacího a monitorovacího výkonu, což jim umožňuje vybrat příslušnou 
hardwarovou platformu. 
 
Systém oprávnění operátorů založený na rolích 
Software MAXPRO NVR nabízí systém oprávnění operátorů založený na rolích 
podporující Windows a lokální uživatele. 
 
Jednoduchá konfigurace 
Rychlý a jednoduchý tříklikový průvodce pro nastavení systému s automatickou 
konfigurací a automatickým vyhledáváním IP kamer, konfigurací nahrávání a 
monitorování – to vše znamená, že IP systémy s vysokým rozlišením se dají rychle 
a efektivně nainstalovat bez jakýchkoliv odborných znalostí. Jednoduché a logické 
konfigurační stránky znamenají naprosto pohodovou instalaci i pro začátečníky. 
 
Uživatelské rozhraní s jednoduchým ovládáním a množstvím funkcí 
Uživatelské rozhraní softwaru MAXPRO NVR je založené na uživatelském rozhraní 
MAXPRO® VMS, které nabízí příjemné uživatelské prostředí s množstvím funkcí. 
Použití známého uživatelského rozhraní umožňuje znovu využít znalosti z dalších 
produktů firmy Honeywell principem „naučte se jeden, znáte všechny
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Operace nahrávání a přehrávání 
Software MAXPRO NVR podporuje současné nahrávání, přehrávání živého videa 
a playback, vyhledávání a systémovou správu až 32 IP kamer včetně formátů 
vysokého rozlišení – to vše v jedné serverové instanci. 
 
Obohacený zážitek prohlížení videa 
Software MAXPRO NVR nabízí obohacený zážitek prohlížení videa pomocí 
intuitivního enginu vykreslování videa, který optimalizuje využití procesoru 
měněním FPS videa. 
 
Efektivní možnosti zobrazování událostí a alarmů 
Software MAXPRO NVR poskytuje možnost prozkoumání událostí a alarmů tím, že 
umožňuje zobrazování alarmových videí v různých stádiích. U každého alarmu si 
uživatel může prohlédnout video před alarmem, při alarmu a po alarmu a také živé 
video z kamery, která alarm spustila. 
 
Současné nahrávání a přehrávání videa 
Software MAXPRO NVR podporuje více současných operací jako je nahrávání a 
přehrávání videa, či zobrazování monitorování alarmů na serveru bez nutnosti 
použití jiné pracovní stanice. Software také podporuje vzdálené monitorovací 
klienty. Uživatelé si mohou prohlížet živé video a zároveň vyhledávat. 
 
Vícejazyčná podpora 
Software MAXPRO NVR podporuje více jazyků, jako například angličtinu, čínštinu, 
francouzštinu a němčinu. Výchozím jazykem je angličtina. 
 
Podpora klávesnice 
Software MAXPRO NVR podporuje standardní klávesnice jako UltraKey Plus a 
UltraKey Lite přes ethernet. 
 
Export klipů 
Software MAXPRO NVR podporuje export klipů a obrázků ve formátech .wmv a 
.bmp. Pro další analýzu mohou být klipy podepsány digitálními podpisy. 
 
Emailové notifikace 
Software MAXPRO NVR podporuje emailové notifikace při událostech kamery, 
systému a operátora. 
 
Funkce Video Surround 
Software MAXPRO NVR nabízí funkci Video Surround, funkci patentovanou firmou 
Honeywell, která umožňuje sledovat pohyb subjektů mezi prostorami sledovanými 
sousedícími kamerami pouhým poklepáním na panel, kde je subjekt momentálně 
viditelný. 
 
Hlášení 
Pomoci software MAXPRO NVR můžete vygenerovat hlášení o historii událostí a 
hlášení o záznamu operátora, z nichž každé má vlastní význam. Tato hlášení 
mohou být exportována do .pdf, CrystalReports a formátů Excelu a Wordu. 
 
Možnosti integrace 
Pomocí distribuované architektury a integrace se softwarem MAXPRO prohlížeče 
pro více míst, nebo podnikovým systémem pro správu videa MAXPRO VMS, se dá 
propojit více jednotek MAXPRO NVR. 
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MAXPRO NVR - architektura řešení v jedné 
krabici 
MAXPRO NVR SE - diagram systému 
Následující obrázek ukazuje diagram systému MAXPRO NVR SE. 

 

 

Poznámka:  Diagramy dalších NVR (XE a PE) jsou podobné diagramu pro 
 MAXPRO NVR SE s tím rozdílem, že na místě NVR je ten, který 
 patří do daného systému. 
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MAXPRO NVR - architektura softwarového 
řešení 
MAXPRO NVR - architektura samostatného 
systému 
Následující obrázek ukazuje diagram samostatného systému MAXPRO NVR. 

 

 

MAXPRO NVR - architektura distribuovaného 
systému 
Následující obrázek ukazuje diagram architektury distribuovaného systému 
MAXPRO NVR. 
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PRŮVODCE MAXPRO NVR 
Průvodce MAXPRO NVR je jednoduchá tříkroková procedura 
k živému videu. Tento průvodce se spustí po každém zapnutí 
systému MAXPRO NVR. 

Průvodce MAXPRO NVR obsahuje následující tři kroky. 

1.  Krok 1 – Objeví se obrazovka KONFIGURACE. 

 
Obrázek 1 – 1 Obrazovka KONFIGURACE 

• Chcete-li změnit výchozí nastavení, vyberte „ANO“ nebo „NE“ u 
příslušného pole popsaného v tabulce níže, nebo klikněte na KROK 2, 
pokud chcete použít výchozí nastavení a přejít na obrazovku 
VYHLEDÁVÁNÍ KAMER v kroku 2.

 

Pole Popis 

KONFIGURAČNÍ NASTAVENÍ 

Formát videa Vyberte „NTSC“ či „PAL“ podle místního regionu. 

Počátek nahrávání Nahrávání začne, jakmile bude kamera přidána. Pro 
všechny kamery je zapnuto nepřetržité nahrávání 24/7. 

Dynamická 
synchronizace IP 
adres 

Software MAXPRO NVR automaticky synchronizuje 
změny v IP adrese kamery. 

Například je-li kamera restartována a dostane tak novou 
IP adresu, software MAXPRO NVR automaticky novou 
adresu detekuje a synchronizuje, takže není narušeno 
zobrazování živého záznamu a nahrávání. 

Automaticky přidat Nově připojené kamery jsou automaticky nalezeny a 
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Pole Popis 
nalezené kamery 
 

přidány do seznamu kamer. 

NASTAVENÍ VYHLEDÁVÁNÍ 

Vybrat síť kamer Dovoluje vybrat síť kamer z rozbalovací nabídky. 

Klikněte na tlačítko aktualizace   pro aktualizaci 
nabídky. 

Automatické 
přiřazování IP adres 

Přiřadí validní adresy kamerám s APIPA. 

Poznámka: Tuto volbu použijte pouze, pokud nemáte 
DHCP server a chcete přiřadit IP adresu v rozsahu sítě 
počítače kamerám. 
Rozsah pro přiřazení IP adres: Systém MAXPRO NVR 
automaticky detekuje všechny kamery v tomto rozsahu 
na síti. 

Od, do: Napište rozsah IP adres. 

Filtrovat nalezené 
kamery 

Umožňuje filtrovat nalezené kamery podle modelu a 
rozsahu IP adres. 

• Filtrovat podle typu kamery: Zatrhněte políčko a pak 
vyberte model kamery z rozbalovací nabídky 
zatrháváním příslušných políček 

• Filtrovat podle rozsahu IP adres: Zatrhněte políčko 
a napište rozsah IP adres do políček „Od“ a „Do“. 

 
• Vyberte požadovaný jazyk z rozbalovací nabídky. Podporované jazyky jsou 

francouzština, němčina, ruština, italština, španělština a angličtina. Výchozí jazyk 
je angličtina (americká). 

• Zatrhněte políčko Zapnout průvodce po startu systému Windows, chcete-li 
aby se průvodce zobrazoval při každém startu systému Windows 
 
 

 
Poznámka:  klikněte na RESET, pokud chcete znovu nastavit výchozí hodnoty. 
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2.  Krok 2 – Objeví se obrazovka VYHLEDÁVÁNÍ KAMER 

 
Obrázek 1 - 2 Obrazovka VYHLEDÁVÁNÍ KAMER 

• Všechna nastavení uložená na obrazovce KONFIGURACE jsou zde 
vypsána, společně s nalezenými kamerami. Když je připojená kamera 
nalezena (všimněte si zprávy v pravém dolním rohu vašeho monitoru), je 
přidána do seznamu. Seznam zmizí, když jsou kamery přidány do software 
MAXPRO NVR. 

 
Obrázek 1 - 3 Nalezené kamery 

 

Poznámka:  Tlačítko PŘIDAT na obrazovce VYHLEDÁVÁNÍ KAMER se objeví, 
pouze pokud jste na obrazovce KONFIGURACE nastavili hodnotu 
Automaticky přidat nalezené kamery na „NE“. Kliknutím na 
tlačítko PŘIDAT přidejte vámi vybrané kamery do software 
MAXPRO NVR. Zatrhněte políčka příslušných kamer ze seznamu a 
klikněte na PŘIDAT. 

 
• Klikněte ZPĚT, pokud se chcete vrátit na stránku KONFIGURACE, 

nebo klikněte na HOTOVO, když se počet připojených kamer 
rovná počtu nalezených kamer. 
 

 

Upozornění:  Průvodce MAXPRO NVR hledá a přidává pouze kamery 
Honeywell. Pokud chcete přidat jiné kamery vyhovující standardu 
PSIA/ONVIF, podívejte se na Přidávání PSIA, ONVIF a AXIS 
kamer třetích stran na straně 70. Chcete-li přidat kamery RTSP, 
musíte vypsat RTSP nastavení, viz Nastavení RTSP na straně 66 
políčka příslušných kamer ze seznamu a klikněte na PŘIDAT. 
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3.  Krok 3 - Objeví se obrazovka INSTALACE 

 
Obrázek 1 - 4 obrazovka INSTALACE 

• Klikněte na ZAPNOUT. Objeví se přihlašovací dialog MAXPRO NVR. 
Počkejte, až vás systém automaticky přihlásí jako přihlášeného uživatele 
systému Windows. Spustí se MAXPRO NVR a objeví se záložka 
Prohlížeč. V okně Zařízení vlevo je seznam všech nalezených kamer. 

 

 

Poznámka:  Video je viditelné, jakmile přetáhnete kamery do panelů (či 
 rozmístění salvy) na prohlížeči. Pro více informací viz Živé video.  

 
 



 

 MAXPRO NVR Příručka operátora  23 

 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

V této kapitole... 

Sekce Strana 
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LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
Prohlížení informací o verzi a licenci MAXPRO NVR 

24 MAXPRO NVR Příručka operátora   

2 

Prohlížení informací o verzi a licenci 
MAXPRO NVR 

 

 

Upozornění:  Řešení v krabici od firmy Honeywell mají všechny kamery 
 licencované – toto se různí u MAXPRO NVR SE/XE/PE. 

 
 

Softwarová licence MAXPRO NVR má šedesátidenní aktivační období. Během 
tohoto období vám NVR umožňuje přidat až 32 kamer. Chcete-li po 60 dnech 
pokračovat v používání softwaru, musíte jej zaregistrovat. Při registraci je licence 
limitovaná na počet licencí kamer zakoupených se softwarem.  
 
Informace o verzi a licenci softwaru MAXPRO NVR lze zobrazit z menu Uživatel. 

 
Pro zobrazení informací o verzi a licenci 

 

1. Z menu Uživatel  vpravo nahoře klikněte na O MAXPRO NVR 
z rozbalovací nabídky. Objeví se informace o verzi MAXPRO NVR. 

 

 
Obrázek 2 - 1 O MAXPRO NVR 
2.  Klikněte na Licence. Objeví se dialog Konzola pro zprávu licencí.
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Obrázek 2-2 Konzola pro zprávu licencí 

 
Konzola pro zprávu licencí zobrazuje počet dní zbývajících v šedesátidenním 
aktivačním období od instalace softwarU. Chcete-li MAXPRO NVR nadále 
používat, musíte zakoupit licenci. 
 

Registrace a licencování 
Registrování softwaru vyžaduje následující: 

• Soubor s Host ID serverového počítače. Toto je unikátní ID vygenerované 
počítačem. 
 

• Voucher ID vytištěné na obalu DVD se softwarem. 
 
• Informace o dealerovi a místu: jméno, email, kontaktní informace. 

 
• Přístup k webovým stránkám Honeywell:www.honeywellvideo.com  

 
 

Poznámka:  Pro informace o registraci a licencování se podívejte do  MAXPRO 
NVR – Začínáme. 
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Tato stránka je záměrně prázdná 
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Přihlašování pomocí profilů 
 

Adresy serveru MAXPRO NVR jsou uloženy v profilech. Před přihlášením musíte 
vybrat profil. Profil může být nastaven jako výchozí. Je-li profil nastaven jako 
výchozí, nemusíte jej pokaždé před přihlášením vybírat. Profily lze také upravovat 
a mazat. 

Přihlašování do MAXPRO NVR 
 

 

Upozornění:  Na systémech dodaných společností Honeywell je 
 přednastavený uživatel systému Windows „Administrator“ a 
 heslo „Password1“ a jste tak přihlášeni automaticky. 

 
Pro přihlášení do MAXPRO NVR 

1. Poklepejte na  na ploše. Objeví se přihlašovací dialog. 
 Nebo 
 Klikněte na Start  Programy Honeywell  MAXPRO NVR. Objeví se 

přihlašovací dialog. 

 
Obrázek 3 - 1 MAXPRO NVR přihlašovací dialog 

2. Klikněte na Jazyk, pak vyberte požadovaný jazyk z rozbalovací nabídky. 
Podporované jazyky jsou francouzština, němčina, ruština, italština, 
španělština a angličtina. Výchozí jazyk je angličtina (americká). 

 
3. Vyplňte uživatelské jméno. Výchozí uživatelské jméno je „Admin“. 
 
4. Vyplňte heslo. Výchozí heslo je „trinity“. 

 

 

Poznámka:  Chcete-li se přihlašovat pomocí uživatelského jména a hesla 
systému Windows, zatrhněte Přihlášený uživatel systému 
Windows. Pokud je pole Přihlášený uživatel systému 
Windows nezatrhnuté, používá se pro autentizaci uživatelské 
jméno a heslo MAXPRO NVR. 

 
5. Není-li nastavený výchozí profil, vyberte Profil, který náleží k serveru 

MAXPRO NVR, ke kterému se chcete připojit.
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Poznámka:  Máte-li více jednotek MAXPRO NVR, nastavte profil a vyberte 
jednotku, ke které se chcete připojit. 

 
6. Zatrhněte Ukázat video v alarmu, pokud chcete prohlížeč jako monitor 

alarmů. 

7. Zmáčkněte ENTER nebo klikněte na . Objeví se záložka Prohlížeč. 

Ukládání adresy serveru v profilu 
Nahrávání 

1. Na klientské pracovní stanici, poklepejte na na ploše, což zobrazí 
přihlašovací dialog. 
 

2. Klikněte na Nastavení serveru. Objeví se dialog Nastavení serveru. 

 
Obrázek 3 – 2 Dialog nastavení serveru 
 
3. Klikněte na Přidat. 

 
4. Vepište Název profilu pro identifikaci daného profilu 

 
5. Vepište Název/IP adresu serveru (číselnou IP adresu, nebo síťový název 

serveru MAXPRO NVR). 
 

6. Klikněte na Uložit. 
 

7. Klikněte na OK. Adresa serveru je uložená v profilu. 
 

 

Poznámka:  Kliknutím na Nastavit jako výchozí v dialogu Nastavení serveru 
nastavíte ten profil jako výchozí. 

Nastavení výchozího profilu 
Pro nastavení výchozího profilu 

 
1. Vyberte profil, který chcete nastavit jako výchozí před přihlášením do 

MAXPRO NVR. 
 
2. V menu Uživatel (jméno právě přihlášeného uživatele je zobrazeno v menu 

vpravo nahoře), klikněte na Profily a vyberte Nastavit jako výchozí profil. 
Profil je nastavený jako výchozí. Výchozí profil se objeví jako vybraný 
v nabídce Profil v přihlašovacím dialogu. 
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Obrázek 3 - 3 Nastavování výchozího profilu 

Upravování profilů 
U uloženého profilu můžete změnit jeho název a adresu serveru. 

Pro upravení profilu 
 

1. Na klientské pracovní stanici poklepejte na  na ploše, zobrazí se 
přihlašovací dialog. 

 
2. Klikněte na Nastavení serveru. Objeví se dialog Nastavení serveru. 
 
3. V poli Vybrat profil vyberte ten profil, který chcete upravit. Detaily se objeví v 

Konfiguraci v dialogu Nastavení serveru. 
 
4. Změňte Název profilu dle možností. 
 
5. Změňte IP adresu/název serveru dle možností. 
 
6. Klikněte na Uložit. 
 
7. Klikněte na OK. Profil byl upraven. 

Mazání profilů 
Pro smazání profilu 

1. Na klientské pracovní stanici poklepejte na  na ploše, zobrazí se 
přihlašovací dialog. 

 
2. Klikněte na Nastavení serveru. Objeví se dialog Nastavení serveru. 
 
3. V poli Vybrat profil vyberte ten profil, který chcete smazat. 
 
4. Klikněte na Odstranit. 
 
5. Klikněte na OK. Profil byl smazán. 
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Úprava portů 
Uživatelské rozhraní MAXPRO NVR umožňuje změnit číslo portu u následujících 
komponentů: 

• Trinity Server 
• TrinityController 
• NeoEngine Server 

Pro úpravu portů 

1. V dialogu Nastavení serveru klikněte na Změnit porty. Čísla portů asociovaná 
s IP/názvem serveru, IP/názvem controlleru a IP/názvem enginu uložiště jsou 
editovatelné. 

 
Obrázek 3 - 4 Úprava portů 
 
2. Změňte čísla portů podle možností. 
 
3. Klikněte na Uložit. 
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Přesměrování portů 

Funkce přesměrování portů se obecně používá v případech, kdy se internetový 
klient chce připojit k určitému počítači v privátní LAN síti. Tato funkce je umožněna 
definováním pravidel v routeru. Definováním těchto pravidel můžete posílat data 
přes určitý rozsah portů na straně Internetu do portu na IP adrese na privátní LAN 
síti. 
 
Scénáře pro přesměrování portů 
Scénář 1 – služby namapované na různé porty 
Dva NVR na privátní LAN síti jsou nakonfigurované za routerem a všechny služby 
na NVR běží na výchozích portech. V sekci přesměrování portů na routeru musíme 
namapovat porty pro každou službu běžící na jednotkách NVR. Internetový klient 
MAXPRO NVR se k NVR může připojit přes veřejnou IP adresu routeru a příslušné 
porty v tabulce přesměrování portů v routeru. 

 
Obrázek 3 - 5 Přesměrování portů – scénář 1 

 
V obrázku výše: 
MAXPRO NVR 1 a MAXPRO NVR 2 mají výchozí čísla portů 20007, 26026, 10000 
nakonfigurovaná pro následující služby: 

• Trinity Server 
• TrinityController 
• StorageEngine 

V tabulce přesměrování portů v routeru jsou výchozí čísla portů pro tyto služby 
namapované na veřejná čísla portů (8001, 8002, 8003) na routeru. 

Externí MAXPRO NVR klient může přistupovat k jednotkám MAXPRO NVR 
pomocí následujícího nastavení: 

IP adresa serveru: 199.63.245.84 
Port serveru:8001 
IP adresa controlleru:199.63.245.84 
Port controlleru: 8002 
IP adresa StorageEngine:199.63.245.84 
Port StorageEngine:8003 

 

Poznámka:  Mapování portů 8001, 8002, 8003 na porty 20007, 26026, 
 10000 pomáhá externímu internetovému klientovi MAXPRO 
 NVR připojit se k systému MAXPRO NVR. 
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Scénář 2: Služby namapované na stávající porty 
 
Za routerem je nakonfigurovaný jeden NVR a všechny služby na NVR jedou na 
výchozích portech. V sekci přesměrování portů na routeru jsou specifikované 
výchozí porty. Internetový klient může specifikovat veřejnou IP adresu a výchozí 
porty pro připojení k NVR. Nevýhoda mapování výchozích portů je, že za routerem 
může být pouze jediný NVR. 

 
Obrázek 3 - 6 Přesměrování portů – scénář 2 

 
Na obrázku výše: 
Existuje jedna jednotka MAXRPO NVR 1 s výchozími čísly portů 20007, 26026, 
10000 nakonfigurovanými pro následující služby: 

• Trinity Server 
• TrinityController 
• StorageEngine 

 
V tabulce přesměrování portů v routeru jsou pro tyto služby specifikovaná výchozí 
čísla portů. 

Externí MAXPRO NVR klient může přistupovat k jednotce MAXPRO NVR pomocí 
následujícího nastavení: 
IP adresa serveru: 199.63.245.84 
Port serveru:2007 
IP adresa controlleru:199.63.245.84 
Port controlleru:26026 
IP adresa StorageEngine: 199.63.245.84 
Port StorageEngine:10000 
 

 

Poznámka:  Jelikož v tomto scénáři nejsou porty namapované v routeru, je 
 možné se z externího klienta připojit pouze k jedné jednotce 
 MAXPRO NVR. 

Odhlašování 
Z MAXPRO NVR se můžete odhlásit pomocí menu Uživatel. Jméno právě 
přihlášeného uživatele je zobrazeno v menu vpravo nahoře. 

Pro odhlášení z MAXPRO NVR 

1. Klikněte na menu Uživatel. Objeví se možnosti menu. 
2. Klikněte na Odhlásit. Po odhlášení z MAXPRO NVR se objeví přihlašovací 
dialog. 
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Zavírání uživatelského rozhraní MAXPRO NVR 
 

Uživatelské rozhraní MAXPRO NVR můžete zavřít pomocí menu Uživatel. Jméno 
právě přihlášeného uživatele je zobrazeno v menu vpravo nahoře. 
 
Pro zavření MAXPRO NVR 

1. Klikněte na menu Uživatel. Objeví se možnosti menu. 
 

2. Klikněte na Zavřít. Objeví se dialog žádající potvrzení. 
 

3. Klikněte na Ano. 
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Seznamování s uživatelským rozhraním 
MAXPRO NVR 
 
Uživatelské rozhraní MAXPRO NVR je snadno ovladatelné díky intuitivním ikonám 
a uživatelsky příjemným funkcím. Pomocí rozhraní MAXPRO NVR můžete 
nakonfigurovat zařízení ve sledovací video síti. Rozhraní se skládá ze záložek, 
stromových struktur, lišty statusu, plovoucích oken a ikon. Při otevření rozhraní 
uvidíte tyto čtyři záložky: Prohlížeč, Konfigurátor, Vyhledávání a Hlášení. Další 
okna, stromové struktury a různá relevantní nastavení se na obrazovce objeví 
podle toho, jakou záložku zvolíte. 
 
Stavová lišta je zobrazena na spodu uživatelského rozhraní. Obsahuje následující: 
status připojení k serveru a kontroleru MAXPRO NVR, status vytváření klip, roli 
uživatele, počet nepotvrzených alarmů a aktuální čas. 
 

Záložka Prohlížeč 
Následující obrázek ukazuje záložku Prohlížeč. 

 

Obrázek 3 - 7 Záložka Prohlížeč 
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Na obrazovce jsou zobrazeny následující komponenty. 

Komponenta Popis 

Okno Zařízení/místo Plovoucí okno, které zobrazuje rekordéry a kamery 
ve stromové struktuře. Můžete vybrat zařízení 
z okna Zařízení pro prohlížení videa v rozložení 
salvy. 
Vyhledávání Intellisense 
Možnost vyhledávání Intellisense zjednodušuje 
hledání kamer. Po napsání části názvu kamery do 
pole, Vyhledávání Intellisense zobrazí seznam 
kamer připojených k MAXPRO NVR v okně 
Zařízení. Například pokud hledáte zařízení Kamera 
2, které je připojeno k MAXPRO NVR, napište do 
pole Ka. Zobrazí se seznam kamer, které mají 
v názvu „ka“. 

Vyhledávání Intellisense rovněž podporuje žolíky. 
Například: 
• ka* - názvy kamer, které začínají na „ka“ 
• *ka – názvy kamer, které končí na „ka“ 
• *ka* - názvy kamer, které obsahují „ka“ 
• ! ka – názvy kamer, které nemají v názvu „ka“ 

Vyberte požadovaný filtrovací řetězec a klikněte na 
filtrovací tlačítko. Mezi filtrovaným a nefiltrovaným 
režimem můžete přepnout pomocí  nebo pravým 
kliknutím na  a vybráním buď Zapnout filtr či 
Vypnout filtr. Klávesová zkratka pro zapnutí 
vyhledávání Intellisense je F4. 

Pokračování okna 
Zařízení/místo 

Možnosti kontextového menu v okně Zařízení 
zahrnují: 
• Ukázat živě – zobrazí živé video 
• Náhled – zobrazí náhled živého videa 
• Obnovit – obnoví stav kamery 
• Obnovit ze zařízení – obnoví stav kamery ze 

zařízení 
• Ukázat ID zařízení – zobrazí ID zařízení 
• Skrýt ID zařízení – skryje ID zařízení 
• Seřadit podle názvu – seřadí seznam 

zařízení podle názvu. Při výchozím 
nastavení jsou jména seřazena vzestupně. 

Okno Alarmy Kliknutím zobrazíte plovoucí okno se seznamem 
alarmů. Z tohoto okna můžete potvrdit a odstranit 
alarmy. Viz Alarmy.  
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Komponenta Popis 

Okno Obrázky/klipy Kliknutím zobrazíte plovoucí okno se seznamem 
obrázků a klipů v stromové struktuře. Můžete vybrat 
obrázky a klipy, které chcete zobrazit. 
Pravým kliknutím na složku obrázků nebo na 
samotné obrázky vyvoláte kontextové menu. 
Možnosti kontextového menu zahrnují: 
• Obnovit – obnoví obrázky/klipy v příslušné 

složce 
• Ukázat video – ukáže video 
• Smazat – smaže obrázek 
• Ukázat ve složce – ukáže složku, ve které 

jsou klipy uložené viz Obrázky a klipy.  
Okno Sekvence Kliknutím zobrazíte plovoucí okno se seznamem 

sekvencí. Pomocí akce sekvence můžete sekvenci 
přehrát. 
Pravým kliknutím na zařízení vyvoláte kontextové 
menu. Možnosti kontextového menu zahrnují: 
• Přehrát sekvenci – přehraje libovolnou 

sekvenci 
• Ukázat ID zařízení – zobrazí ID zařízení 
• Seřadit podle názvu – seřadí seznam 

sekvencí podle názvu. Při výchozím nastavení 
jsou jména seřazena vzestupně viz 
Konfigurace sekvencí.   
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Komponenta Popis 

Okno prohlížečů Plovoucí okno se seznamem prohlížečů salvy. 
Okno prohlížečů se skládá ze sekcí Moje 
prohlížeče salvy a Sdílené prohlížeče salvy. 
Prohlížeče příslušící přihlášenému uživateli jsou 
zobrazeny v sekci Moje prohlížeče salvy v okně 
Prohlížeče. Prohlížeč salvy můžete překopírovat ze 
sekce Moje prohlížeče salvy do sekce Sdílené 
prohlížeče salvy přetažením nebo pravým 
kliknutím a vybráním možnosti Přidat do Sdílených 
prohlížečů salvy. Podobně můžete přetažením 
zkopírovat položku ze Sdílených prohlížečů salvy 
do Mých prohlížečů salvy. Zařízení v sekci Sdílené 
prohlížeče salvy jsou zobrazeny na všech 
klientských stanicích bez ohledu na přihlášeného 
uživatele. 
Chcete-li přidat prohlížeč salvy do Sdílených 
prohlížečů salvy, klikněte pravým tlačítkem na 
prohlížeč salvy a klikněte na Přidat do Sdílených 
prohlížečů salvy. Prohlížeč můžete zkopírovat ze 
Sdílených prohlížečů do Mých prohlížečů 
přetažením. 
Pravým kliknutím na prohlížeč salvy vyvoláte 
kontextové menu. Možnosti kontextového menu 
zahrnují: 
• Zobrazit – zobrazí prohlížeč salvy 
• Přejmenovat – přejmenuje prohlížeč salvy 
• Odstranit – odstraní prohlížeč salvy 
• Uložit – uloží prohlížeč salvy 
• Přidat do Sdílených prohlížečů salvy – 

přidá prohlížeč do Sdílených prohlížečů salvy 
• Ukázat ID zařízení – zobrazí ID zařízení 
• Skrýt ID zařízení – skryje ID zařízení 
• Obnovit – obnoví prohlížeče salvy v seznamu 
• Seřadit podle názvu – seřadí seznam 

prohlížečů podle názvu. Při výchozím 
nastavení jsou jména seřazena vzestupně. 
Viz Prohlížeč salvy.   

Rozložení salvy Uspořádání panelů, ve kterých je zobrazeno video. 
Viz Rozmístění a panely salvy, strana84. 

Okno Časová osa Okno, které vám umožňuje prohlížet video 
z určitého data. Obsahuje také další funkce, 
například začátečních a koncových označených 
bodů a selektivní prohlížení pomocí oblíbených 
položek. Také můžete vytvářet klipy z nahraného 
videa. Můžete vybrat mezi režimem scrubberu a 
plné časové osy pomocí ikony  Viz Nahrávání a 
prohlížení videa.   
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Záložka Konfigurátor 
 
Následující obrázek ukazuje záložku Konfigurátor. 

 
Obrázek 3 - 8 Záložka Konfigurátor 

Nastavení v záložce Konfigurátor umožňují přidávání a konfiguraci video zařízení 
a nastavení systému MAXPRO NVR. 

Komponenta Popis 

 Pomáhá nakonfigurovat informace systémové 
úrovně MAXPRO NVR. 

záložka Disky Pomáhá nakonfigurovat nastavení disků pro 
ukládání videa. 

záložka Kamera Pomáhá nakonfigurovat nastavení kamer. 

Záložka Rozvrhy Pomáhá nakonfigurovat rozvrhy živého videa. 

Záložka IO Pomáhá nakonfigurovat vstupy a výstupy kamer. 

Záložka Sekvence Pomáhá při výběru kamer pro živé video. 

Záložka Uživatel Pomáhá při správě uživatelů. 
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Záložka Vyhledávání 
Následující obrázek ukazuje záložku Vyhledávání. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 3 - 9 Záložka Vyhledávání 

V záložce Vyhledávání můžete hledat nahrávky videa a události v MAXPRO NVR. 
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Záložka Hlášení 
Následující obrázek ukazuje záložku Hlášení. 
 

 

 

Obrázek 3 -10 Záložka Hlášení 
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Nastavování předvoleb 
 
Možnost Předvolby v menu Uživatel vám umožňuje nakonfigurovat obecná 
nastavení a nastavení OSD (On Screen Display). V obecných nastaveních můžete 
nakonfigurovat FPS pro panely, které nejsou vybrány v rozložení salvy, nastavení 
vykreslování videa, video zobrazované pro alarmy a nastavení hranice alarmů. 
Nastavení OSD mohou změnit vlastnosti fontu, například písmo, barvu a velikost 
textu, který se zobrazuje přes video v panelech. 

Pomocí možnosti Předvolby můžete také vybrat výchozí hodnoty pro obecná 
nastavení a nastavení OSD. 

Nastavení vykreslování videa 
Existují dva typy vykreslovacích režimů – Výchozí a Bez zobrazování videa. 
Výchozí vykreslování je doporučený režim, který umožňuje uživateli prohlížení 
živého videa z několika kamer při optimální kvalitě. Vybráním režimu Bez 
zobrazování videa se nezobrazí žádné video. Můžete rovněž nastavit FPS pro 
panely, které nejsou vybrány v rozložení salvy. FPS pro panely, které nejsou 
vybrané, může být nastaveno tak, aby zlepšilo přenos signálu videa přes sítě 
s nižší šířkou pásma. 

Pro výběr režimu vykreslování: 

1. Klikněte na Předvolby v menu Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. Při 
výchozích hodnotách se zobrazí záložka Obecná nastavení. 

 
Obrázek 3 – 11 Záložka Obecná nastavení 
 
2. Klikněte na záložku Nastavení vykreslování. 

 
Obrázek 3 - 12 Záložka Nastavení vykreslování 

 
3. Vyberte Možnost vykreslování (Výchozí/bez zobrazování videa). 
 
4. Zatrhněte Spravovat vytížení procesoru (omezení FPS), pokud chcete 

omezit FPS v případě, že vytížení procesoru dosáhne 90 %. 
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5. Zatrhněte Zobrazit časové razítko pro živé video, pokud chcete přes živé 
video zobrazit název kamery a čas. 

 
6. Zatrhněte Zrušit prokládání vybraného panelu, pokud chcete zrušit 

prokládání obrazu ve vybraném panelu. 
 
7. Zatrhněte pole vedle Nastavit limit FPS pro nevybrané panely. 
 
8. Nastavte limit FPS. Výchozí FPS je 5, což je doporučená hodnota pro 

nevybrané panely.  
 
9. Klikněte na Použít. 
 
10. Klikněte na OK pro ukončení dialogu. 

Pozastavování vykreslování videa 
Vykreslování videa můžete na chvíli zastavit, když není zobrazena záložka, ve 
které se přehrává video (například když je vybraná záložka Hlášení, vykreslování 
videa může být pozastaveno, čímž se zlepší výkon aplikace). Vykreslování videa 
se znovu zapne vybráním jiné záložky v uživatelském rozhraní. 

Pro vybrání záložky, která pozastavuje vykreslování videa: 

1. Klikněte na Předvolby v menu Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. Při 
výchozích hodnotách se zobrazí záložka Obecná nastavení. 

 
2. U textu Pozastavit vykreslování videa, zatrhněte názvy záložek, které 

chcete vybrat. 

 
Obrázek 3 - 13 Nastavení pozastavení vykreslování videa 
 
3. Klikněte na Použít. 
 
4. Klikněte na OK pro ukončení dialogu. 

Nastavení panelu pro náhled alarmů 
Když se přehraje video spojené s alarmem v okně Alarmy, změní se rozložení 
salvy na rozložení se čtyřmi panely. Můžete definovat zobrazení videa v každém 
panelu, jmenovitě před alarmem, po alarmu, živý obraz a při alarmu. Následující 
tabulka tyto možnosti definuje. 
 

Možnost Popis 
Před alarmem. Video před výskytem události, která spustila alarm. 

Po alarmu Video po výskytu události, která spustila alarm. 
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Možnost Popis 
Živý obraz Přehrává se živé video. 

Při alarmu Video při výskytu události, která spustila alarm. 

 

 

Poznámka:  Video spojené s alarmy si můžete prohlížet u kamer 
připojených k MAXPRO NVR. Sekce před alarmem, po alarmu 
a při alarmu jsou přehrány jen v případech, kdy je pro dané 
datum a čas dostupná nahrávka videa. 

 
Pro definování videa, které se v každém panelu přehrává: 
 
1. Klikněte na Předvolby v menu Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. Při 

výchozích hodnotách se zobrazí záložka Obecná nastavení. 
 
2. Vyberte možnost videa pro každý panel, který přísluší k panelu náhledu. Při 

výběru možnosti před alarmem a po alarmu se objeví dialog. Vyberte čas 
v sekundách, pro který chcete video před a po alarmu a klikněte na OK. 

 
Obrázek 3 - 14 Nastavení panelu pro náhled alarmů 
 
3. Klikněte na Použít. 
 
4. Klikněte na OK pro ukončení dialogu. 

 

Nastavení hodnoty hranice alarmů 
Při konfiguraci událostí rekordéru a kamery můžete pro každou událost nastavit 
tzv. hodnotu vážnosti. Když dojde k události, porovná se hodnota vážnosti 
s hodnotou hranice alarmů v dialogu Předvolby. Alarm se spustí, pouze pokud je 
hodnota vážnosti větší než hodnota hranice alarmů. 

Například se alarm spustí, pokud je hodnota vážnosti události 50 a hodnota 
hranice alarmů je 40. 

Pro nastavení hranice vážnosti alarmů: 

1. Klikněte na Předvolby v menu Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. Při 
výchozích hodnotách se zobrazí záložka Obecná nastavení. 

 
2. Vepište hranici vážnosti alarmů do Nastavení úrovní serveru 
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Obrázek 3 - 15 Nastavení hranice alarmů 

3. Klikněte na Použít. 
 
4. Klikněte na OK pro ukončení dialogu. 

 

Konfigurace nastavení snímků exportu klipů 
Můžete nastavit časový interval exportovaných snímků. 

Pro konfiguraci časového intervalu exportovaných snímků: 

1. Klikněte na Předvolby v menu Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. Při 
výchozích hodnotách se zobrazí záložka Obecná nastavení. 

 
2. Pod Konfigurací nastavení snímků exportu klipů vyberte čas exportu 

klipu v sekundách. 

 
Obrázek 3 - 16 Nastavení snímků exportu klipů 

3. Klikněte na Použít. 
 
4. Klikněte na OK pro ukončení dialogu. 

 

Konfigurace nastavení OSD nabídky 
Můžete nakonfigurovat nastavení OSD, které změní vlastnosti jako například 
písmo, barvu a velikost textu, který se zobrazuje přes video v panelech. 
 
Pro nastavení vlastností fontu: 

1. Klikněte na Předvolby v nabídce Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. 
 
2. Klikněte na záložku Nastavení OSD. 
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Obrázek 3 - 17 Záložka Nastavení OSD 
3. Klikněte na Upravit a vyberte vlastnosti fontu a barvy v dialogu. 
 
4. Klikněte na OK, čímž zavřete dialog vlastností fontu. 
 
5. Klikněte na Použít v dialogu Předvolby. 
 
6. Klikněte na OK pro ukončení dialogu Předvolby. 

 

Konfigurace nastavení časové osy 
Pro konfiguraci nastavení časové osy: 

1. Klikněte na Předvolby v nabídce Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. 
 
2. Klikněte na záložku Nastavení časové osy. 

 

 

Obrázek 3 - 18 Záložka Nastavení časové osy 

 
3. Pod Konfigurace ovládacího prvku časového skoku nastavte čas pro 

intervaly (Interval 1 až Interval 6) podle možností. 
 
4. Pod Nastavení doby trvání snímku vyberte Denní nebo Hodinové podle 

možností. 
 
5. Pod Čas snímku ve vyhledávání kalendáře v režimu měsíců vepište 

preferovaný čas a vyberte dopoledne nebo odpoledne podle možností. 
 
6. Klikněte na Použít. 
 
7. Klikněte na OK pro ukončení dialogu Předvolby. 
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Konfigurace diagnostických nastavení 
Pro konfiguraci diagnostických nastavení: 

1. Klikněte na Předvolby v nabídce Uživatel. Objeví se dialog Předvolby. 
 

2. Klikněte na záložku Diagnostická nastavení 

 

Obrázek 3 – 19 Záložka Diagnostická nastavení 

3. Pod Změna nastavení úrovně záznamů zatrhněte záznamy podle možností. 
 

4. Klikněte na Použít. 
 

5. Klikněte na OK pro ukončení dialogu Předvolby. 

Konfigurace výchozích nastavení 
Pro konfiguraci výchozích nastavení: 

1. Klikněte na Reset pro obnovení výchozího nastavení při konfiguraci 
předvoleb. 

 
2. Klikněte na Systémová výchozí nastavení pro obnovení výchozího 

nastavení při konfiguraci předvoleb. 
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Přehled 
 
Konfigurační úlohy MAXPRO NVR může provádět pouze uživatel s rolí „NVR 
Administrator“. Je to první úloha po nastavení systému MAXPRO NVR. 
 

 
Poznámka:  Pro uživatele s rolí „Operátor“ je obsah této kapitoly referencí. 

 
 

Konfigurace MAXPRO NVR zahrnuje následující úlohy: 
• Konfigurace nastavení systému 
• Konfigurace nastavení správy disků 
• Konfigurace kamer 
• Konfigurace rozvrhů 
• Konfigurace vstupu a výstupu kamery 
• Konfigurace sekvencí 
• Správa uživatelů 
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Konfigurace systémových nastavení 
 
Systémová nastavení umožňují konfigurovat následující: 

• Obecná nastavení systému 
• Nastavení nahrávání událostí 
• Nastavení emailu 
• Nastavení prázdnin/výjimek pro rozvrhy 

 
Pro konfiguraci systémových nastavení 

• Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví 
stránka Systém.  

 
Obrázek 4 - 1 Stránka Systém 

Obecná systémová nastavení 
V obecných nastaveních se konfiguruje adresa zařízení, název zařízení a popis 
zařízení MAXPRO NVR. 
 
Pro konfiguraci obecných systémových nastavení: 
 
1. V Obecných nastaveních 

 
• Při výchozím nastavení se zobrazí Adresa zařízení. Podle potřeby smíte 

vepsat novou adresu. 
• Při výchozím nastavení se zobrazí Název zařízení. Podle potřeby smíte 

vepsat nový název. 
• Při výchozím nastavení se zobrazí Popis zařízení. Podle potřeby smíte 

vepsat nový popis. 
 

 
Poznámka:  Je nutné vyplnit informace v Adrese zařízení a Názvu zařízení. 
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Nastavení nahrávání událostí 
Nastavení nahrávání událostí umožňují konfiguraci časů asociovaných s detekcí 
pohybu videa a uživatelským nahráváním. 
 
2. V Nastavení nahrávání událostí 

 
• Čas před událostí (doba (v sekundách) nahrávání před detekcí pohybu) 

se zobrazuje při výchozím nastavení. Podle možností vyberte nový čas 
před událostí. 

• Pole Nahrávat po (doba (v sekundách) nahrávání po detekci pohybu) se 
zobrazuje při výchozím nastavení. Podle možností vyberte nový čas 
Nahrávat po. 

• Pole Čas uživatelského nahrávání (doba nahrávání po uživatelské akci) 
se zobrazuje při výchozím nastavení. Podle možností vyberte nový čas 
uživatelského nahrávání. Uživatelské nahrávání je takové, které uživatel 
sám iniciuje a týká se všech kamer připojených k MAXPRO NVR. 

 

 

Poznámka:  Pro uživatelské nahrávání klikněte pravým tlačítkem na panel, 
 který zobrazuje živé video a klikněte na Začít nahrávání. Pro 
 zastavení nahrávání klikněte pravým tlačítkem na panel, který 
 zobrazuje živé video a klikněte na Skončit nahrávání. 

 

Nastavení emailu 
Nastavení emailu umožňují konfiguraci SMTP nastavení serveru pro emailovou 
komunikaci a události. 
 
3. V Nastavení emailu 

 
• vepište Název SMTP serveru 
• Při výchozím nastavení se objeví port. Dle možností vepište nové číslo 

portu. 
• Vepište uživatelské jméno uživatele 
• Vepište heslo uživatele 

 

 

Poznámka:  Zatrhněte Použít výchozí ověření identity, pokud chcete 
 použít údaje, které jste použili při přihlašování. 

 
 
 

 

Poznámka:  Zatrhněte Zastavit emailovou službu, pokud nechcete 
 pomocí nakonfigurovaných nastavení posílat emaily. 

 

Nastavení prázdnin/výjimek 
Nastavení prázdnin/výjimek umožňují nastavovat prázdniny a výjimky pro 
nahrávání videa podle rozvrhu. 
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4. V Prázdniny/výjimky 
 
Pro nastavení prázdnin a výjimek: 
 
• Vyberte den v kalendáři a klikněte na Nastavit jako prázdniny, pokud 

chcete den nastavit jako prázdniny. Vybrané prázdniny se zobrazí 
v Seznamu prázdnin. 

• Vyberte den v kalendáři a klikněte na Nastavit jako výjimku, pokud 
chcete den nastavit jako výjimku. Vybraná výjimka se zobrazí 
v Seznamu výjimek. 

 
Pro odebrání prázdnin a výjimek: 
• V Seznamu prázdnin zatrhněte prázdniny, které chcete odstranit a 

klikněte na Odstranit prázdniny. 
• Zatrhněte výjimku, kterou chcete odstranit a klikněte na Odstranit 

výjimku. 
 

5. Klikněte na Uložit pro uložení informací, nebo klikněte na Reset, čímž 
vymažete nové informace. 
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Konfigurace nastavení správy disků 
 

Správa disků pomáhá nakonfigurovat nastavení disků pro ukládání nahraného 
videa. Všechny disky dostupné systému MAXPRO NVR jsou automaticky přidány 
na stránce Správa disků. 
 
Pro konfiguraci nastavení Správy disků: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém.  
 

2. Klikněte na záložku Disky, což otevře stránku Správa disků 

 
Obrázek 4 - 2 Stránka Správa disků 

 
Jsou zobrazeny všechny disky dostupné ze systému MAXPRO NVR. 

 

 

Poznámka:  Při výchozím nastavení jsou zatržené všechny disky kromě 
 C:\. C:\ je vyhrazen pro data operačního systému. 

 
 

3. Ve Správě disků se zobrazí následující informace. 
 
• název disku – zobrazuje název disku jako C:\, D:\, atd. 
• typ disku – zobrazuje typ disku (fixní či síťový) 
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Poznámka:  Při výchozím nastavení se zobrazují jen fixní disky. Podívejte se na 
krok 5 pro explicitní přidání síťového či fixního disku. 

 
• Cesta k úložišti – zobrazuje výchozí cestu pro ukládání nahraného videa. 

Můžete napsat novou cestu pro ukládání videa. 
• Používat jako úložiště – při výchozím nastavení jsou takto zatrženy 

všechny fixní disky kromě C:. Chcete-li vypnout nahrávání videa na určitý 
disk, odškrtněte u něj pole Používat jako úložiště. 

• Celkové místo (GB) – zobrazuje celkové místo na disku. 
• Volné místo (GB) – zobrazuje volné místo na disku. 
• Aktuální nahrávací disk – zobrazuje indikátor stavu, který indikuje, zda se 

na tento disk právě nahrává. „Zelená“ označuje, že se na disk právě ukládá 
video. 

 
4. V Místo na disku 
 

Celkové statistiky disku specifikované pro nahrané video v jakémkoliv bodě 
v čase jsou indikovány následujícími poli: 

 
• celkové dostupné místo na disku – zobrazuje celkové místo dostupné 

na discích, na které se ukládá video 
• využité místo (ne video) – zobrazuje místo využité na discích daty jinými 

než video 
• využité místo (video) – zobrazuje místo využité na discích nahraným 

videem 
• volné místo – zobrazuje volné místo na discích 

 
Můžete se také podívat na grafickou verzi statistik s legendou pro každé 
z políček výše. 

 
Obrázek 4 – 3 Grafická verze 
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• Napište novou hodnotu do pole Recyklovat nahrávky při. Recyklace 
znamená smazání nejstarších nahrávek v případě, že není místo na nové 
nahrávky 

• Napište hodnotu do pole Alarm o nedostatku místa na disku při. Alarm o 
nedostatku místa znamená, že se využité místo na discích blíží kapacitě 
těchto disků. 

 

 

Upozornění:  Hodnota Alarm o nedostatku místa na disku při musí být vždy 
vyšší než hodnota Recyklovat nahrávky při. 

 
 
 

 

Poznámka:  Kdykoliv můžete kliknout na Obnovit pro obnovení informací o 
místě na discích. 

 
 

5. Klikněte na Přidat disk pro přidání fixního či síťového disku. 
 
• Fixní disk musí být dostupný v systému MAXPRO NVR, jinak se ve sloupci 

Celkové místo (GB) zobrazí text „Neplatný disk“. 
• Síťové disky se přidávají v následujícím formátu: \\<IP adresa>\<název 

složky>, například \\192.168.1.12\Nahrané klipy. 
 
 

 

Poznámka:  Přidaný síťový disk musí být validní a musí mít nastavená 
správná oprávnění složek pro nainstalovaného výchozího 
uživatele, jinak se ve sloupci Celkové místo (GB) zobrazí text 
„Neplatný disk“. 

 
 
6. Klikněte na Uložit pro uložení informací, nebo klikněte na Reset, čímž 

vymažete nové informace. 
 

 

 

Poznámka:  Pro odstranění disku zatrhněte disk, který chcete odstranit a 
klikněte na Smazat. 
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Konfigurace kamer 
 
Kamery jsou zdrojem pro video vstup pro MAXPRO NVR. V MAXPRO NVR lze 
nakonfigurovat maximálně 32 kamer. 

Přidávání kamer 
Průvodce MAXPRO NVR automaticky vyhledá kamery firmy Honeywell na síti a 
přidá je do uživatelského rozhraní MAXPRO NVR. Můžete také vyhledat a přidat 
podporované kamery do MAXPRO NVR v záložce Kamera. 
 
Pro přidání kamer: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 
 

2. Klikněte na záložku Kamera, což otevře stránku Kamera. 

 
Obrázek 4 - 4 Stránka Kamera 

 

Poznámka:  Všechny kamery Honeywell, které jsou nalezeny a přidány pomocí 
průvodce MAXPRO NVR se objeví při první návštěvě stránky 
Kamera. 

 
 

3. V Nalézt kamery zde 
 

• Klikněte na  pro vyhledání kamer na síti. Při výchozím nastavení jsou 
zatržené všechny nalezené kamery. 
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Poznámka:  Kamery jsou přidány podle Pokročilých nastavení nalézání. 
Pro více informací viz Konfigurace pokročilých nastavení 
nalézání.  

 
• Klikněte na Přidat, čímž přidáte všechny nalezené kamery. Chcete-li přidat 

jen vybrané kamery, odškrtněte nejdříve ty kamery, které přidat nechcete a 
pak klikněte na Přidat. Vybrané kamery se objeví na panelu Kamera. 
 

 

 

Poznámka:  Přidané kamery mají pro všechny parametry výchozí 
nastavení. 

 
 
4. V panelu Kamera vyberte kameru, u které chcete změnit následující výchozí 

nastavení. 
 
• Zapnout/vypnout - Zapíná či vypíná kamery pro nahrávání a živé 

prohlížení. Při výchozích nastaveních je toto pole zaškrtnuté. Chcete-li 
vypnout náhled živého videa, odškrtněte pole patřící ke kameře. Živé video 
se objeví pod Náhledem videa v pravém dolním rohu stránky Kamera. 

• Číslo - Zobrazuje číslo kamery. Číslo kamery nelze změnit. 
• Název kamery – Zobrazuje název kamery. Můžete napsat nový název 

kamery o maximální délce 50 alfanumerických znaků. 
• IP adresa – zobrazuje IP adresu kamery. Podle možností můžete napsat 

novou IP adresu kamery. 
• Typ kamery – zobrazuje typ kamery 

 
 

 

Poznámka:   

• Pro kamery typu „Obecná – RTSP“ musíte specifikovat nastavení 
RTSP v panelu Pokročilá nastavení kamery. Pro více informací viz 
Nastavení RTSP.   

• Pro přidání vícekanálových kodérů, viz Nalezení a přidávání 
vícekanálových kodérů.  
 
 

 
• Fixní/PTZ - Indikuje, zda se jedná o fixní, či PTZ kameru. 

 
 

 

Poznámka:  Při výchozích nastaveních jsou ACUIX kamery považovány za 
 PTZ. 

 
• Nepřerušené nahrávání – všechny přidané kamery mají nastaveno 

celodenní nahrávání. Můžete vybrat jinou možnost z rozbalovací nabídky. 
• Nahrávání podle událostí – výchozí hodnota je „Žádné“. Chcete-li 

nahrávat podle detekce pohybu, vyberte možnost z rozbalovací nabídky. 
• Uživatelské jméno – zobrazuje výchozí uživatelské jméno „Admin“ pro 

kameru. Podle možností můžete napsat nové uživatelské jméno. 
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Poznámka:  Změňte, pouze pokud bylo uživatelské jméno změněno na 
 kameře 

 
• Heslo – zobrazuje heslo kamery, pokud je nějaké nastavené. Podle 

možností můžete napsat nové heslo. 
 

 

 
Poznámka:  Změňte, pouze pokud bylo heslo změněno na kameře. 

 
• Číslo video kanálu – zobrazuje číslo video kanálu kamery. 

 
5. Klikněte na , čímž otevřete panel Pokročilá nastavení kamery. 

 
Obrázek 4 - 5 Panel Pokročilá nastavení kamery 

 

Poznámka:  Nejsou-li v systému dostupné kamery, panel Pokročilá 
 nastavení kamery není přístupný. 

 

6. Klikněte na Otevřít Web View pro Pokročilé nastavení pro otevření webové 
stránky kamery. Použijte webového klienta pro zobrazení nastavení IP a 
firmwaru, statistiky přenosové rychlosti, expozici kamery, nastavení vyvážení 
bílé, dne a noci; také zde nastavte detekci pohybu a jiné analytické události. 
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7. V Nastavení kvality živého přenosu 
 

• Vyberte Formát videa (NTSC či PAL). NTSC a PAL jsou často využívané 
formáty. 

• Výchozí hodnota Formátu komprese je nastavena na fixní hodnotě podle 
modelu kamery. 

• Výchozí hodnota Rozlišení je nastavena podle modelu kamery (například 
model HD3MDIP má výchozí hodnotu 1280 x 720). 

• U PTZ kamer vyberte Citlivost PTZ. Dostupné hodnoty jsou nízká, 
normální, vysoká, nejvyšší. Čím vyšší komprese, tím nižší přenos dat, 
kvalita obrazu a vyšší spotřeba energie procesoru. 

 
 

 
Poznámka:  Pole Citlivost PTZ není přístupné u fixních kamer. 

 
• Výchozí hodnota Komprese je „Střední“. Podle možností můžete vybrat 

novou hodnotu komprese. 
• Vyberte FPS kamery. FPS značí počet snímků za sekundu. FPS měří, 

kolik informací se používá k ukládání a zobrazování videa. Tento termín se 
používá u digitálního videa. Každý snímek je nepohyblivý obrázek. 
Zobrazování snímků rychle za sebou vytváří iluzi pohybu. 
 
 

 

Poznámka:  Pro živý přenos je výchozí hodnota u NTSC 30 FPS a u PAL 
 formátu je to 25 FPS. 

 
• Výchozí hodnota GOP je „5“. Podle možností vepište novou hodnotu GOP. 

Skupina obrázků (GOP) jsou jednotlivé snímky (počet obrázků), které jsou 
seskupeny dohromady a přehrány. GOP se skládá z typu obrázku 
„IFrame“, který zastupuje fixní obrázek nezávislý na jiných typech obrázků. 
Každá GOP začíná tímto typem obrázku. 

 
8. V Nastavení kvality nahrávání: 

 
• Vyberte FPS pro nahrávání na pozadí. 
• Vyberte FPS pro nahrávání podle událostí. 

 
Kvalita živého vysílání/nahrávky se může různit podle GOP. Rovnice je 
taková: FPS výsledné kvality nahrávky = (FPS živého vysílání)/(GOP*číslo 
IFrame pro nahrávku). 
 
Například pokud je v následující tabulce FPS živého vysílání nastaveno na 
„30“ a nepřerušené nahrávání je nastaveno na „Každý I snímek“ a 
nahrávání podle událostí je nastaveno na „Stejně jako živé“ s hodnotou 
GOP nastavenou na „5“, výsledek je 6 FPS při nepřerušené kvalitě 
nahrávky a 30 FPS při kvalitě nahrávky podle událostí. 

 
 

 
Poznámka:  Hodnota GOP nižší než 5 není u některých kamer dosažitelná. 
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nastavení živého 
vysílání FPS výsledné kvality nahrávky 

FPS GOP Stejně jako živé Každý I snímek Každý druhý I 
snímek 

Každý třetí I 
snímek 

30 2 30 15 7,5 5 

30 3 30 10 5 3,33 

30 5 30 6 3 2 

30 10 30 3 1,5 1 

30 15 30 2 1 0,67 

30 16 30 1,88 0,94 0,63 

30 20 30 1,5 0,75 0,5 

30 30 30 1 0,5 0,33 

 

9. V Nastavení mazání nahrávek: 
 

• Vyberte délku trvání mazání klipů pro nahrávání podle událostí. 
• Vyberte délku trvání mazání klipů pro nepřerušené nahrávání. 

 
10. Klikněte na Uložit. 

 
Konfigurace anamorfotického nastavení kamer 

 
Anamorfotický objektiv ImmerVision umožňuje 360° zorné pole (FOV). Tento 
objektiv je kompatibilní se standardními analogovými a IP kamerami 
 
Použitím anamorfotického objektivu na vašich IP/analogových kamerách můžete: 

• sledovat, nahrávat a přehrávat video se zorným polem 360x180 
• eliminovat slepá místa 
• zvýšit sledovací pokrytí 
• detekovat, sledovat a analyzovat přes celou oblast 
• přehrát nahrané video s digitálním vodotiskem pro účely předložení důkazů 

 

 

Upozornění:  Pouze certifikované kamery Immervision mohou tuto vlastnost 
 používat. Před konfigurací této vlastnosti se ujistěte, že kamera 
má anamorfotický objektiv. 
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Pro konfiguraci anamorfotického nastavení: 
 

1. Na stránce kamera v Anamorfotickém nastavení 

 
Obrázek 4 – 6 Anamorfotické nastavení 

 
• Zatrhněte Zapnout Anamorf pro zapnutí anamorfotické funkce. 
• Vyberte montážní polohu. Máte tři možnosti: stěna, strop a podlaha. 
• Vyberte pro kameru Výchozí režim. Dostupné režimy jsou PTZ, Quad a 

Perimetr. 
 

 
Poznámka:  Výchozí režim je PTZ. 

 
 

2. Klikněte na Uložit. 
 

 

 

Poznámka:   

• Pro informace o prohlížení živého videa certifikovanými 
kamerami Immervision, viz Prohlížení živého videa z kamery s 
certifikací Immervision.  

• Doporučený poměr stran pro certifikované kamery 
Immervision je 4:3. 
 

 

Konfigurace kamer Grandeye 
 

Integrace unikátních 360° IP kamer Grandeye do MAXPRO NVR umožňuje video 
monitorování, nalezení a sledování, které identifikuje podezřelé chování a 
umožňuje výslech a ověření potenciální hrozby. Takto je možno posbírat dostatek 
informací pro správnou odezvu v jakékoliv kritické situaci. Zabezpečovací řešení 
Grandeye jsou navržena tak, aby zvládla veškeré požadavky a závazky v oblasti 
zabezpečení. 
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MAXPRO NVR podporuje následující typy kamer Grandeye: 
 

• Grandeye Halocam 
• Grandeye Evolution 

 
Kamery řady Grandeye Halocam podporují následující pohledy, které napomáhají 
efektivnímu video monitorování oblasti: 
 

• Grandeye Halocam - FullPanorama(OnCam-GE-Hal-FullPanorama)  
• Grandeye Halocam - HalfPanorama1(OnCam-GE-Hal-HalfPanorama1)  
• Grandeye Halocam - HalfPanorama2(OnCam-GE-Hal-HalfPanorama2)  
• Grandeye Halocam - FishEye(OnCam-GE-Hal-FishEye)  
• Halocam - VGAFishEyeWithPan(OnCam-GE-Hal-VGAFishEyeWithPan)  
• Grandeye Halocam - Composite1 (OnCam-GE-Hal-Composite1)  
• Grandeye Halocam - Composite2 (OnCam-GE-Hal-Composite2)  
• Grandeye Halocam - VGAFishEye (OnCam-GE-Hal-VGAFishEye)  

 
Kamery řady Grandeye Evolution podporují následující pohledy, které napomáhají 
efektivnímu video monitorování oblasti: 
 

• Grandeye Evolution - FishEye(OnCam-GE-Evo-Fisheye) 
 
 

Přidávání kamer Grandeye 
 
Kamery Grandeye nejsou nalezeny automaticky v MAXPRO NVR a musíte je tak 
přidat manuálně. 
 
Pro přidání kamer Grandeye: 

 
1. Na stránce Kamera klikněte na Nová. 
 
2. Vepište následující informace 

• Název kamery 
• IP adresu 
• Typ kamery 
• Fixní/PTZ 
• Nepřerušené nahrávání 
• Nahrávání podle událostí 
• Uživatelské jméno – vepište výchozí uživatelské jméno „admin“ 
• Heslo – vepište výchozí heslo „admin“ 
• Číslo video kanálu  

 

3. Klikněte na  pro otevření panelu Pokročilé nastavení kamery. 
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4. V Nastavení panorama Grandeye 
 

 
Obrázek 4 - 7 Nastavení panorama Grandeye 

• Zatrhněte Zapnout panorama pro zapnutí nastavení panorama. 
 

  Poznámka:  Možnost Zapnout panorama není vidět u streamerů jiných než 
 FishEye. 

 
 

• Vyberte montážní polohu. Máte tři možnosti: stěna, strop a podlaha. 
• Vyberte Režim. Dostupné možnosti jsou VCam, Panorama, Široké 

panorama, Úzké panorama. 
 

  Poznámka:  Montážní polohy a Režim jsou stejné pro kamery Grandeye 
 Halocam i Grandeye Evolution. 

 
 

5. Klikněte na Uložit. 
 
 

Kombinace toku obrazu pro kamery Grandeye 
 
Každá kamera Grandeye Halocam a Grandeye Evolution funguje nejlépe, když je 
nakonfigurovaná s určitým rozlišením a FPS. Pro optimální kombinace rozlišení a 
FPS každé kamery viz Dodatek,  Kombinace toku obrazu pro kamery Grandeye.  

 
Prohlížení živého videa z kamer Grandeye 

 
Viz Prohlížení živého videa z kamer Grandeye.  
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Omezení kamer Grandeye 
 

Viz Dodatek, Omezení kamer Grandeye. 
 
 

Server VMD 
 

Pro detekci pohybu na videu (VMD) je zabudovaná inteligentní funkce, která 
umožňuje konfiguraci detekce pohybu živého videa streamovaného přes MAXPRO 
NVR pomocí připojených kamer. Konfigurace detekce pohybu zahrnuje definici 
jednoho nebo více zájmových regionů (ROI) v zorném poli. Zájmové regiony se 
specifikují pomocí nakreslených čtyřúhelníků v zorném poli, na které se soustředí 
detekční algoritmus. 
 
Jen málo kamer má zabudovanou VMD. V uživatelském rozhraní MAXPRO NVR je 
možnost manuálně nakonfigurovat VMD (známou jako Serverovou VMD) pro 
kamery, které tuto schopnost zabudovanou nemají. 

 

 

Upozornění:  Kamera může mít zapnutou buď zabudovanou VMD, nebo 
 serverovou VMD, ale nikdy obě naráz. 

 
 
 

Pro konfiguraci serverové VMD: 
 
1. Zatrhněte Zapnout serverovou VMD. 
 
2. Klikněte na Konfigurovat. Objeví se dialog Konfigurace serverové VMD. 
 
3. Klikněte na Zahrnout region a na zorném poli přetáhněte ukazatel a 

nakreslete čtyřúhelník v regionu, který chcete do detekce pohybu zahrnout. 
Toto opakujte pro další regiony. 

 
4. Klikněte na Vyloučit region a na zorném poli přetáhněte ukazatel a 

nakreslete čtyřúhelník v regionu, který chcete z detekce pohybu vyloučit. Toto 
opakujte pro další regiony. 

 
Obrázek 4 - 8 Konfigurace serverové VMD 
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Poznámka:   

• Zahrnuté a vyloučené regiony se v zorném poli rozlišují pomocí zelené 
a červené barvy. 

• Pro snadnou identifikaci mají zahrnuté a vyloučené regiony přiřazená 
čísla. 

 
 
 

5. V Nastavení alarmů 
 
• Vepište Čas pozastavení (v sekundách). Tento čas indikuje jak dlouho 

kamerou nehýbat po skončení detekce pohybu. 
• Hranice velikosti objektů (minimální velikost objektu pro aktivaci alarmu) 

je v zorném poli zobrazená žlutě 
 

 
Poznámka:  Rozmezí Času pozastavení je 0 až 30 sekund. 

 
 

6. Klikněte na Uložit. 
 

 

 

Poznámka:  Dohromady můžete nakreslit maximálně 10 regionů (zahrnutých 
a vyloučených). 

 

Nastavení RTSP 
Real Time Streaming Protocol (RTSP) je protokol ovládání pro video streamované 
přes Internet. Pro typ kamery „Obecná – RTSP“, musíte specifikovat následující 
RTSP nastavení. 

 
Obrázek 4 - 9 Nastavení RTSP 
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• Vepište RTSP URL. Klikněte na       pro informace o formátech RTSP URL 
platné u různých typů kamer. 

 

 

Poznámka:  Nápověda, která se otevře, obsahuje seznam jen několika 
výrobců. Většina kamer je RTSP a nakonfigurovány mohou 
být všechny RTSP kamery třetích stran. Není-li v seznamu typ 
RTSP URL pro určitý typ kamery, lze formát získat od výrobce. 

 
 

• Pro získání rozlišení a formátu komprese kamery klikněte na Získat 
konfiguraci. 

 

 

Poznámka:  U RTSP kamer se musí všechna nastavení, jako například 
FPS, nastavit na webové stránce kamery a musí se použít 
výchozí port 554. 

 
 

7. Klikněte na Uložit. 
 

 

 

Poznámka:  Nebyla-li určitá kamera nalezena systémem, můžete ji přidat 
manuálně kliknutím na tlačítko Nová. 

 

Nalezení a přidávání vícekanálových kodérů 
 

Kodér se připojuje k analogové kameře pomocí koaxiálního kabelu a převádí 
analogové video do digitálního, které se pak dá poslat přes IP síť. 
 
Kodéry se různí podle počtu podporovaných kanálů (kamer). Pro nejaktuálnější 
seznam podporovaných kodérů systémem MAXPRO NVR navštivte prosím 
následující adresu: http://www.security.honeywell.com/hota/. 
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MAXPRO NVR automaticky objeví podporované kodéry a zobrazí je v okně 
Nalézání, jak je ukázáno na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 4 - 10 Nalezení kodérů 

 
Kodér je nalezen jako jedno zařízení v okně Nalézání a „n“ číslo kamer (kde n je 
počet kanálů podporovaných kodérem) je přidáno pod záložku Kamera, jak je 
ukázáno na následujícím obrázku. 

 

 
Obrázek 4 - 11 Přidávání kodéru  
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Poznámka:  Pole Počet video kanálů je editovatelné, ale nedoporučuje se 
výchozí informaci měnit. 

 

Aktualizace kamer 
V nastavení kamery můžete změnit její název, IP adresu, typ kamery, fixní/PTZ, 
pokročilá nastavení kamery, atd. Měnit nastavení můžete pouze 
s administrátorským oprávněním. 
 
Pro aktualizaci kamery 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 

2. Klikněte na záložku Kamera a dostanete se na stránku Kamera. Zobrazí se 
seznam nakonfigurovaných kamer. 

3. Vyberte řádek kamery, kterou chcete upravit. 

4. Upravte nastavení jako název kamery, IP adresu, atd. 

5. Klikněte na Uložit. 

Mazání kamer 
Pro smazání kamery 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 

2.  Klikněte na záložku Kamera a dostanete se na stránku Kamera. 

3. Zatrhněte kameru, kterou chcete smazat. 

4. Klikněte na Smazat. V dolní části obrazovky se objeví zpráva vyžadující 
potvrzení. 

5. Klikněte na Ano. Vybraná kamera bude smazána. 

Konfigurace pokročilých nastavení nalézání 
Pokročilé nastavení nalézání vám umožňuje vybrat u kamer mezi formáty NTSC a 
PAL. Tato nastavení můžete nakonfigurovat pro kamery připojené k MAXPRO 
NVR. 

 
 

 

Poznámka:  Pokročilé nastavení nalézání je použitelné pouze pro kamery 
vyhovující standardům PSIA a ONVIF a pro kamery AXIS. 

 
 
Pro konfiguraci Pokročilých nastavení nalézání: 
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1. Na stránce Kamera -> panelu Pokročilá nastavení nalézání, proveďte 
následující: 

• Ze seznamu Nastavit formát videa vyberte buď „NTSC“ nebo „PAL“. 
• Vepište uživatelské jméno kamery. 
• Vepište heslo kamery. 

 
 

 

Poznámka:  U kamer PSIA, ONVIF a AXIS budete dotázáni na uživatelské 
jméno a heslo. 

 
• Klikněte na Použít pro uložení informací, nebo klikněte na Reset, čímž 

vymažete nové informace. 
 
 

 

Poznámka:  Vepsané uživatelské jméno a heslo je platné pro všechny kamery 
NTSC a PAL. U jednotlivých kamer můžete uživatelské jméno a 
heslo změnit. 

 

Přidávání PSIA,ONVIF a AXIS kamer třetích 
stran 

 
PSIA, ONVIF a AXIS kamery třetích stran, které jsou nalezeny přes uživatelské 
rozhraní MAXPRO NVR neukazují název modelu. Na stránce Kamera v okně 
Nalézání však ukazují v poli Typ kamery „ZAŘÍZENÍ ONVIF“, „ZAŘÍZENÍ PSIA“ a 
„Žádný typ streamování“. 

 
Obrázek 4-12 – Pole Typ kamery zobrazující „ZAŘÍZENÍ ONVIF“ u kamery ONVIF 

Chcete-li vidět názvy modelů, musíte kamery přidat pomocí tlačítka Přidat. Po 
přidání kamer se na název modelu můžete podívat v rozbalovací nabídce Typ 
kamery v levém panelu na stránce Kamera. 
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Pro přidání PSIA/ONVIF kamer třetích stran do MAXPRO NVR přes Vyhledávání: 
 
1. Po vyhledání jsou všechny kamery při výchozím nastavení zatržené. Pro 

přidání PSIA/ONVIF kamer třetích stran nejdříve odškrtněte všechny kamery, 
které nejsou PSIA nebo ONVIF. 

2. Vyberte kameru PSIA/ONVIF, kterou chcete přidat, a klikněte na [^], čímž 
otevřete panel Pokročilá nastavení nalézání. 

3. Vepište uživatelské jméno a heslo PSIA/ONVIF kamery podle následujícího 
obrázku. 

4. Klikněte na Použít. 

5. Klikněte na Přidat pro přidání kamery. 

 

 

Poznámka:  Po přidání kamery PISA/ONVIF můžete manuálně přidat novou 
kameru PSIA/ONVIF pomocí tlačítka Nová dole na stránce 
Kamera. 
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Konfigurace rozvrhů 
 
Rozvrh definuje datum a čas, ve který se u kamery zapnou funkce nepřetržitého 
nahrávání a analytické funkce (detekce pohybu). 

Vytvoření rozvrhu 
Můžete vytvořit rozvrh, podle kterého bude kamera v pravidelných intervalech 
natáčet. 
 
Pro vytvoření rozvrhu: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 

2. Klikněte na záložku Rozvrh, čímž se dostanete na stránku Rozvrh. Při 
výchozím nastavení podporuje MAXPRO NVR čtyři výchozí rozvrhy: 24 x 7, 
Pracovní dny, Denní, Noční. 

 
Obrázek 4-13 – Stránka Rozvrh 

 

 
Poznámka:  Výchozí rozvrhy nemůžete upravit, ani smazat. 

 

3. Klikněte na Přidat pro přidání nového rozvrhu. 

4. Nakonfigurujte detaily rozvrhu podle následující tabulky 

Typ Nastavení 
Název rozvrhu Při výchozím nastavení se objeví název rozvrhu. Podle 

možností napište nový název rozvrhu. 
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Typ Nastavení 
Popis rozvrhu Napište popis rozvrhu. 

Pokročilá nastavení rozvrhu 

Vybrat řádek Vyberte den v týdnu. 

Od Vyberte začáteční datum. 

Do Vyberte konečné datum. 
Vybrat Klikněte na Vybrat. Zadané detaily rozvrhu se objeví 

v Nastavení rozvrhů. 
Zrušit Klikněte na Zrušit pro smazání zadaných informací. 

 
 

5. Klikněte na Uložit, nebo na Reset pro zrušení změn. 

 

 
Poznámka:  V MAXPRO NVR můžete vytvořit až 50 rozvrhů. 

 

Smazání rozvrhu 
Nechcete-li nahrávat video v pravidelných intervalech, můžete rozvrh kamery 
smazat. 
 
Pro smazání rozvrhu: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 

2. Klikněte na záložku Rozvrh, čímž se dostanete na stránku Rozvrh. 

3. V seznamu Rozvrhy vyberte rozvrh, který chcete smazat. Objeví se detaily 
daného rozvrhu 

4. Klikněte na Smazat a potvrďte kliknutím na Ano. 
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Konfigurace vstupu a výstupu kamery 
 

Téměř všechny IP kamery mají jeden nebo více vstupů a výstupů, které můžete 
nakonfigurovat. Můžete například nakonfigurovat vstup kamery na senzor detekce 
pohybu a výstup na dveře. Pokud je v tomto příkladu detekován pohyb kamerou, 
dveře se automaticky otevřou. 
 
V MAXPRO NVR se vstupy a výstupy kamer konfigurují automaticky v databázi při 
přidávání kamery. MAXPRO NVR má speciální rozhraní pro výpis vstupů a výstupů 
nakonfigurovaných kamer. Výstupům kamer se také říká Relé (výstupní kontakt, 
který se dá zapnout přes MAXPRO NVR. Relé se dají připojit k zařízením, jako 
jsou kamery. Relé posílají signály, které provádějí různé úkony).  
 
Pro konfiguraci vstupů a výstupů: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 

2. Klikněte na záložku I/O, čímž otevřete stránku I/O. 

 
Obrázek 4-14 – Stránka I/O 

 
3.  Panel Vstup(y) vypisuje vstupy nakonfigurovaných kamer. 

4. Panel Výstup(y) vypisuje výstupy nakonfigurovaných kamer. 

5. V panelu Výstup(y) vyberte výstup a klikněte Zapnout pro manuální zapnutí 
relé, nebo Vypnout pro manuální vypnutí relé. 

6. Klikněte na Uložit, nebo klikněte na Reset pro stornování změn.
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Konfigurace sekvencí 
 

Sekvence je sada živých přenosů, které se budou vysílat po sobě z kamer v 
určitém časovém intervalu. Můžete vybrat kamery nebo šablony použité v 
sekvenci. Rovněž můžete zadat časový interval, po který musí video z každé 
kamery nebo šablony být zobrazeno. 
 

 

 

Poznámka:  Šablony musí být pro kamery předem definovány, jinak nemohou 
být v sekvenci použity. 

Vytváření sekvencí 
Můžete vytvořit sekvenci pro zobrazování videa nahraného různými kamerami 
v MAXPRO NVR. 
 

 

 
Poznámka:  V MAXPRO NVR můžete přidat až 50 sekvencí. 

 
Pro vytvoření sekvence: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 

2. Klikněte na záložku Sekvence, čímž otevřete stránku Sekvence. 

 

Obrázek 4-15 – Stránka Sekvence 

3. Klikněte na Přidat. 
 
4. V Detailech 

• Při výchozím nastavení se objeví Název sekvence. Dle možností můžete 
napsat nový název sekvence. 
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Poznámka:  Název sekvence se skládá z maximálně 18 alfanumerických 
znaků. 

 
• Při výchozím nastavení se objeví DwellTime (v sekundách). Můžete 

zadat nový DwellTime (v sekundách), po který musí být video z každé 
kamery zobrazeno před přepnutím na následující kameru. 

 
5. V Asociace kamer a sekvencí 
 

• V seznamu Dostupné zatrhněte ty kamery, které chcete přidat do 
sekvence a klikněte na >. Kamery se objeví v seznamu Asociované. 

• Klikněte na >> pro přesunutí všech kamer do seznamu Asociované. 
• V seznamu Asociované zatrhněte ty kamery, které chcete odebrat ze 

sekvence a klikněte na <. Kamery se objeví v seznamu Dostupné. 
• Klikněte na << pro přesunutí všech kamer do seznamu Dostupné. 
• Chcete-li v sekvenci použít šablonu, vyberte číslo šablony z rozbalovací 

nabídky ve sloupci Šablona vedle kamery. Video z každé kamery se 
objevuje sekvenčně. 

 

 

Poznámka:  Rozbalovací nabídka ve sloupci Šablona není dostupná u 
fixních kamer. 

 
 

6. Klikněte na Uložit. 

 
Změna pořadí kamer v rámci sekvence 
 
V rámci sekvence můžete měnit pořadí kamer a šablon. Po změně pořadí 
v sekvenci se změní pořadí živých přenosů podle nového pořadí v sekvenci. 
 
Pro změnu pořadí kamer: 
 
1. Zatrhněte kameru, kterou chcete přesunout v rámci sekvence. 
 
2. Klikněte Výše pro přesun kamery o řádek výše, nebo Níže pro přesun kamery 

o řádek níže. 
 
3. Klikněte na Uložit. 
 
 
Odstraňování šablon ze sekvence 
 
Šablonu, kterou v sekvenci nechcete, můžete ze sekvence odstranit. 
 
Pro odstranění šablony z kamery: 
 
1. Ve sloupci Šablona nevybírejte z rozbalovací nabídky žádnou šablonu. 
 
2. Klikněte na Uložit. 
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Aktualizace sekvence 
Aktualizováním sekvence můžete změnit sekvenci zobrazeného videa z kamer. 
 
Pro aktualizaci sekvence: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 
 
2. Klikněte na záložku Sekvence, čímž otevřete stránku Sekvence. 

 

3. Zatrhněte sekvenci, kterou chcete aktualizovat. 
 
4. Můžete změnit název sekvence, Dwelltime a sekvenci kamer. 
 
5. Klikněte na Uložit. 

 
 

Smazání sekvence 
Pro smazání sekvence: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 
 
2. Klikněte na záložku Sekvence, čímž otevřete stránku Sekvence. 
 
3. Zatrhněte sekvenci, kterou chcete smazat. 
 
4. Klikněte na Smazat. Nahoře se objeví zpráva žádající potvrzení. 
 
5. Klikněte na Ano.  
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Správa uživatelů 
 

Uživatel v MAXPRO NVR má na starost provádění různých úkonů jako sledování 
videa, ohlašování alarmů a jiné monitorovací operace. V MAXPRO NVR můžete 
vytvořit dva typy uživatelů: Lokální uživatel systému a Uživatel Windows. 

Lokální uživatel systému 
 
Lokální uživatel systému má přístup jen do MAXPRO NVR. Tento uživatel nemá 
přístup ke klientským pracovním stanicím. 

Uživatel Windows 
 
Uživatel Windows má přístup k MAXPRO NVR a klientským pracovním stanicím. 

Uživatelé a role 
 
Role jsou uživateli přiřazeny. Role zahrnují sadu oprávnění. Když je uživateli 
přiřazena role, jsou mu přiřazena i oprávnění spojená s tou rolí. 
 
Následuje seznam rolí dostupných v MAXPRO NVR: 

• administrátor NVR 
• operátor 
• vedoucí 
• internetový operátor 
• operátor živého prohlížeče 

Následující tabulka ukazuje různé role a oprávnění vztahující se k té roli. 
 

Tabulka 2-1 – Role a oprávnění uživatelů 

 Prohlížeč Konfigurátor Vyhledávání Hlášení 
administrator 
NVR 

x x x x 
operátor x - - - 
vedoucí x - x x 
internetový 
operátor x - - - 
operátor živého 
prohlížeče  x - - - 

 
 

 

Poznámka:   
- „x“ značí, že uživatelova role má toto oprávnění 
- „-“ značí, že uživatelova role nemá toto oprávnění 

 
 
Při prvotní instalaci MAXPRO NVR je vytvořen výchozí uživatel s názvem „admin“. 
Tento uživatel má přiřazenou roli „NVRAdministrator“. Pouze uživatel s oprávněním 
„NVRAdministrator“ může přidávat nové uživatele, přiřazovat role uživatelům, 
přidávat či měnit práva uživatelů a různě konfigurovat MAXPRO NVR.
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Přidání uživatele 
Můžete přidat nového uživatele, pokud mu přidělíte unikátní uživatelské jméno a 
heslo. Pouze uživatel „admin“ může do MAXPRO NVR přidávat nové uživatele. Po 
přidání nového uživatele můžete tomuto uživateli přiřadit roli. 
 
Pro přidání uživatele 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 
 
2. Klikněte na záložku Uživatel, čímž otevřete stránku Uživatel. 

 
Obrázek 4-16 – Stránka Uživatel 

3. Klikněte na Přidat. Vytvoří se nový řádek s výchozími hodnotami pro nového 
uživatele. 

 
4. Klikněte na sloupec Uživatelské jméno, kde je zobrazena výchozí hodnota. 

Podle možností můžete napsat nové uživatelské jméno. 
 
5. Ve sloupci Popis uživatele napište popis uživatele. 
 
6. Ve sloupci Role vyberte z rozbalovací nabídky roli, kterou chcete přiřadit 

k novému uživateli. 
 
7. Do sloupce Heslo napište heslo uživatele. 
 
8. Pokud jde o uživatele Windows, zatrhněte pole ve sloupci IsWindowsUser. 
 
9. Do sloupce Emailová adresa vepište emailovou adresu uživatele. 
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10. Klikněte na záložku Asociace kamer pro asociování kamer s uživatelem. 
 
• Chcete-li přidávat kamery jednotlivě, zatrhněte v seznamu Dostupné ty 

kamery, které chcete asociovat a klikněte na >. Kamery se objeví 
v seznamu Asociované. 

• Klikněte na >> pro přesunutí všech kamer do seznamu Asociované. 
• Pro odstranění asociované kamery zatrhněte v seznamu Asociované ty 

kamery, které chcete odebrat a klikněte na <. Kamery se objeví 
v seznamu Dostupné. 

• Klikněte na << pro přesunutí všech kamer do seznamu Dostupné. 

11. Klikněte na záložku Asociace událostí rekordéru pro asociování událostí 
rekordéru s uživatelem. 

• Chcete-li přidat jednu určitou událost, zatrhněte v seznamu Dostupné ty 
události, které chcete asociovat a klikněte na >. Události se objeví 
v seznamu Asociované. 

• Klikněte na >> pro přesunutí všech událostí do seznamu Asociované. 
• Pro odstranění asociované události zatrhněte v seznamu Asociované ty 

události, které chcete odebrat a klikněte na <. Události se objeví 
v seznamu Dostupné. 

• Klikněte na << pro přesunutí všech událostí do seznamu Dostupné. 
 
12. Klikněte na záložku Asociace vstupních událostí pro asociování vstupních 

událostí s uživatelem. 

• Chcete-li přidat jednu určitou událost, zatrhněte v seznamu Dostupné ty 
události, které chcete asociovat a klikněte na >. Události se objeví 
v seznamu Asociované. 

• Klikněte na >> pro přesunutí všech událostí do seznamu Asociované. 
• Pro odstranění asociované události zatrhněte v seznamu Asociované ty 

události, které chcete odebrat a klikněte na <. Události se objeví 
v seznamu Dostupné. 

• Klikněte na << pro přesunutí všech událostí do seznamu Dostupné. 
 
13. Klikněte na záložku Asociace událostí kamery pro asociování událostí 

kamery s uživatelem. 

• - Chcete-li přidat jednu určitou událost, zatrhněte v seznamu Dostupné ty 
události, které chcete asociovat a klikněte na >. Události se objeví 
v seznamu Asociované. 

• - Klikněte na >> pro přesunutí všech událostí do seznamu Asociované. 
• - Pro odstranění asociované události zatrhněte v seznamu Asociované ty 

události, které chcete odebrat a klikněte na <. Události se objeví 
v seznamu Dostupné. 

• - Klikněte na << pro přesunutí všech událostí do seznamu Dostupné. 
 
14. Klikněte na Uložit pro uložení informací. 

 
 

 
Poznámka:  V MAXPRO NVR můžete přidat až 10 uživatelů. 
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Aktualizace uživatele 
Můžete upravit nastavení uživatele změnou jeho ID, hesla, role, popisu, vlajky 
IsWindowsUser a emailové adresy. Upravovat nastavení uživatelů můžete pouze 
s administrátorským oprávněním. 
 
Pro aktualizaci uživatele: 

 

1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 
Systém. 

 
2. Klikněte na záložku Uživatel, čímž otevřete stránku Uživatel. 
 
3. Zatrhněte uživatele, kterého chcete upravit. 
 
4. Změňte nastavení jako uživatelské jméno, popis, atd. 
 
5. Klikněte na Uložit. 
 

Smazání uživatele 
Můžete odstranit uživatele z MAXPRO NVR. Odstraníte-li uživatele, odstraní se 
zároveň všechny asociace s ním spojené. 
 
Pro smazání uživatele: 
 
1. Klikněte na záložku Konfigurátor. Při výchozím nastavení se objeví stránka 

Systém. 
 
2. Klikněte na záložku Uživatel, čímž otevřete stránku Uživatel. 
 
3. Zatrhněte uživatele, kterého chcete smazat. 
 
4. Klikněte na Smazat. Nahoře se objeví zpráva žádající potvrzení. 
 
5. Klikněte na Ano.  
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Rozmístění a panely salvy 
 

Rozmístění salvy je uspořádání panelů, ve kterých je zobrazeno video. Rozmístění 
salvy můžete zobrazit vybráním záložky Prohlížeč. Naráz můžete vybrat pouze 
jedno rozmístění salvy z horního panelu nástrojů (chcete-li například zobrazit video 
ze dvou kamer, vyberte rozmístění salvy s dvěma nebo více panely). Toto jsou 
vlastnosti rozmístění salvy: 

Snadný výběr zdroje videa 
 
Do rozmístění salvy můžete přetáhnout zdroje videa, jako jsou kamery nebo 
sekvence z okna Místo. Video je zobrazeno v panelu v rozmístění salvy. Pro 
vybrání můžete také poklepat na název zdroje videa. 

Vícenásobný výběr zdrojů videa 
 
Z okna Místo můžete do rozmístění salvy přetáhnout několik zdrojů videa. 
Rozmístění salvy pak začne zobrazovat video ze zařízení v různých panelech. 
 
 

 

Poznámka:  Před přetahováním více zdrojů se ujistěte, že v rozmístění je 
dostatek panelů. Tím předejdete automatickému zavření 
současného zobrazení videa. Pokud například rozmístění 
obsahuje pouze jeden panel s videem, vyberte jiné rozmístění 
s více panely, než začnete přetahovat více zdrojů videa. 

Vícenásobný výběr panelů 
 
V rozmístění salvy můžete vybrat více panelů. To vám umožňuje provádět operace 
s více panely zároveň. Můžete například vybrat více zobrazovaných videí a začít 
nahrávat video, použít korekci barev a provádět různé podobné operace. Viz 
Možnosti ovládání videa v panelech nástrojů.  

Příkazy kontextového menu 
 
Pravým kliknutím na panel zobrazíte kontextové menu. Příkazy v menu se liší 
podle typu zobrazovaného videa, např. živé, nebo nahrané. Viz Prohlížení živého 
videa a Přehrávání nahraných videí pomocí časové osy.  

Zvětšené zobrazení 
 
Poklepáním na panel maximalizujete velikost zobrazovaného videa. Opětovným 
poklepáním vrátíte panelu jeho původní velikost. 

Sousedící kamery 
 
Funkce sousedících kamer vám umožňuje s kamerou asociovat skupinu jiných 
kamer. Tato funkce je zvláště vhodná, když chcete zároveň zobrazit video ze 
skupiny kamer, např. chcete-li zobrazit veškerá videa z jednoho prostoru. Viz 
Sousedící kamery. 

Prohlížeče salvy 
 
Prohlížeče salvy umožňují ukládání rozmístění salvy. Kamery a sekvence 
zobrazující video v rozmístění salvy jsou uloženy do prohlížeče salvy. Chcete-li se 
podívat na stejnou skupinu kamer a sekvencí znova, vyberte znovu příslušný 
prohlížeč salvy. Viz Prohlížeč salvy.
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Výměna zobrazeného videa mezi panely 
Zobrazené video v panelu se dá přetáhnout do jiného panelu. Tato funkce vám 
umožňuje měnit video mezi panely. 
 
Lišty nástrojů panelů 
Přejetím kurzoru myši přes panel se zobrazí lišta nástrojů. Lišta nástrojů panelu 
v horní části umožňuje prohlížení názvu zdroje videa a zavření zobrazeného videa. 
Lišta nástrojů v dolní části se skládá z ikon, které umožňují přibližování a 
oddalování zobrazovaného videa, překlápění, zrcadlení, zrušení digitálních PTZ 
efektů a použití korekce barev. Můžete také kameru přesunout do pozice šablony, 
uložit pozici šablony a začít nahrávat video. Viz Možnosti ovládání videa 
v panelech nástrojů.   



MONITOROVÁNÍ MÍSTA 
Prohlížeč salvy 

86 MAXPRO NVR Příručka operátora   

5 

Prohlížeč salvy 

Rozmístění salvy upravené podle vašich potřeb je prohlížeč salvy. Můžete vybrat 
kamery a sekvence, ze kterých chcete často prohlížet video a uložit je jako 
prohlížeč salvy. Prohlížeč salvy se uloží a objeví se jako možnost v okně 
Prohlížeče. Chcete-li se podívat na preferovanou skupinu kamer a sekvencí, 
vyberte příslušný prohlížeč salvy. Video z kamer a sekvencí je zobrazeno 
v rozmístění salvy. 

Vytvoření prohlížeče salvy 
Pro vytvoření prohlížeče salvy: 

1. Klikněte na záložku Prohlížeč 
 
 

 

Poznámka:  Před vytvořením prohlížeče salvy vyberte rozmístění, kamery a 
sekvence, které chcete. Vybrané rozmístění, kamery a sekvence 
se uloží do prohlížeče salvy. 

 
 
2. Klikněte pravým tlačítkem na lištu nástrojů a klikněte na Vytvořit prohlížeč 

salvy, nebo klikněte na  na liště nástrojů nahoře. Objeví se rozbalovací 
nabídka. 

 
 
Lišta salvy 
Lišta salvy se objeví nad prohlížečem salvy. Lišta indikuje název prohlížeče. Po 
změně pořadí kamer můžete uložit prohlížeč salvy pomocí tlačítka Uložit na liště 
salvy. Také můžete použít možnost Uložit jako pro uložení současného prohlížeče 
salvy s jiným názvem. Možnosti kontextového menu v liště salvy obsahují Vytvořit 
prohlížeč salvy a Na celou obrazovku.
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Sousedící kamery 
 
Pomocí funkce „Sousedící kamery“ můžete s kamerou asociovat skupinu jiných 
kamer. Tato funkce umožňuje zároveň zobrazit video ze skupiny kamer, např. 
chcete-li zobrazit veškerá videa z jednoho prostoru. 

Pro definici sousedících kamer: 

1. Klikněte na záložku Prohlížeč 

2. Klikněte na  na liště nástrojů na horní straně rozmístění salvy. Objeví se 
rozmístění salvy pro sousedící kamery. 

 
3. Z okna Zařízení vyberte kameru, se kterou chcete asociovat skupinu kamer. 

Tuto kameru přetáhněte do centrálního panelu rozmístění salvy. V panelu se 
začne zobrazovat video z kamery. 

 
4. Z okna Místo vyberte kamery, které chcete asociovat s kamerou z minulého 

kroku. Panel začne zobrazovat video z kamer. 

5. Klikněte na pro uložení sousedících kamer do rozmístění salvy. 
 
Přepnutí do prohlížeče sousedících kamer 

• Klikněte na  v panelu nástrojů. Objeví se rozmístění salvy sousedících 
kamer. Vyberte kameru z okna Místo. Rozmístění salvy sousedících 
kamer začne zobrazovat video z kamery a asociovaných kamer. 
Nebo 

• Najeďte kurzorem myši přes panel zobrazující video z kamery. Objeví se 

lišta nástrojů panelu. Klikněte na  v liště nástrojů panelu. Rozmístění 
salvy sousedících kamer začne zobrazovat video z kamery a asociovaných 
kamer. 
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Živé video 
 

Pomocí možností v MAXPRO NVR můžete prohlížet živé video a přehrát vybranou 
sekvenci. 

Prohlížení živého videa 
Panely v rozmístění salvy zobrazují video. V okně Zařízení/Místo můžete vybrat 
zdroje videa, jako jsou kamery a sekvence. 
 
Pro zobrazování živého videa: 
1. Klikněte na záložku Prohlížeč. 
 
2. Poklepejte na zdroj videa v okně Zařízení/Místo. Zdroj videa můžete do 

panelu v rozmístění salvy rovněž přetáhnout. 

 
Obrázek 5-1 – Panel zobrazující živé video 

Můžete vybrat více zdrojů videa a prohlížet živé video v různých panelech 
v rozmístění salvy. Přejetím kurzoru myši přes zobrazené video zobrazíte lišty 
nástrojů. Tyto lišty umožňují provádění různých operací jako překlápění videa, 
používání korekcí barev, atd. Viz Možnosti ovládání videa v panelech nástrojů. 
 
 

Prohlížení živého videa z kamery s certifikací 
Immervision 
Můžete přetáhnout kamery s certifikací Immervision a prohlížet živé video. Tyto 
kamery umožňují různé režimy prohlížení živého videa – jsou popsány 
v následujících sekcích. 

 
Parametrický režim 
Parametrický režim zobrazuje video v parametrické formě (rozdělené na dvě části). 
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Obrázek 5-2 – Parametrický režim 
 

Režim Quad 
V režimu Quad vidíte čtyři různé rybí pohledy v jednom panelu salvy. V každém 
pohledu můžete přibližovat, oddalovat, posouvat nahoru a dolů a otáčet nahoru a 
dolů.  

 
Obrázek 5-3 – Režim Quad 
 
Režim PTZ 
V režimu PTZ vidíte jeden pohled, který vám umožňuje přibližovat, oddalovat, 
posouvat nahoru a dolů a otáčet doleva a doprava. 
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Obrázek 5-4 – Režim PTZ 
 

Prohlížení živého videa z kamer Grandeye 
Můžete přetáhnout kamery Grandeye a prohlížet živé video. Na následujících 
obrázcích je ukázáno živé video z některých kamer Grandeye Halocam a 
Grandeye Evolution. 

 
Obrázek 5-5 – Grandeye Halocam – Režim VCam 
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Obrázek 5-6 – Grandeye Halocam – Režim panorama 
 
 

Obrázek 5-7 – Grandeye Evolution – Režim VCam 
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Obrázek 5-8 – Grandeye Evolution – Režim panorama 

Možnosti kontextového menu 
Pravým kliknutím na panel s živým videem vyvoláte kontextové menu. Následující 
tabulka obsahuje příkazy v kontextovém menu. 
 

Příkaz  Kliknutím způsobíte… 

Na celou obrazovku maximalizaci rozmístění salvy na celou 
obrazovku. Také můžete kliknout na  
v panelu nástrojů na horním okraji 
rozmístění salvy. 

Odstranit zobrazený text odstranění textu zobrazeného přes video. 
Také můžete kliknout na      v panelu 
nástrojů na horním okraji rozmístění 
salvy. 

Digitální PTZ zapnutí digitálního PTZ. Pro informace o 
digitálním PTZ viz Posouvání, naklánění a 
přibližování/ oddalování. 

Přidat do oblíbených položek přidání oblíbené položky z časové osy. 
Mezi oblíbené položky můžete přidat také 
klávesovou zkratkou CTRL + B. Viz 
Nahrávání a prohlížení videa.  

Označit začáteční bod přidání začátečního bodu do časové osy. 
Začáteční bod můžete přidat také 
klávesovou zkratkou CTRL + I. Viz 
Nahrávání a prohlížení videa.  
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Příkaz  Kliknutím způsobíte… 

Označit koncový bod přidání koncového bodu do časové osy. 
Koncový bod můžete přidat také 
klávesovou zkratkou CTRL + O. Viz 
Nahrávání a prohlížení videa.  

Uložit obrázek uložení snímku zobrazeného v panelu ve 
formátu BMP. Pro uložení obrázku ve 
formátu BMP můžete také kliknout na  
v panelu nástrojů na horním okraji 
rozmístění salvy. 

Uložit obrázek jako uložení snímku zobrazeného v panelu 
v jiných formátech, jako například JPG, 
PNG a GIF. Viz Ukládání obrázků.  

Náhled prohlížení náhledu videa v určitou dobu. 
Můžete se podívat na seznam náhledů 
videa pro určité datum a čas. Vyberte 
video náhledu a klikněte na      pro export 
klipu náhledu. 

Ukázat sousedící kamery prohlížení videa z asociovaných kamer. 
Viz Sousedící kamery.  

Kalendář otevření Vyhledávání v kalendáři, které 
umožňuje prohledávat natočené video. 
Viz Vyhledávání v kalendáři.  

Přehrávání sekvence 
Sekvence je sada živých přenosů, které se budou vysílat po sobě z kamer v 
určitém časovém intervalu. 

Pro přehrání sekvence: 

1. Klikněte na záložku Prohlížeč. 
 
2. Klikněte na okno Sekvence. 
 
3. Poklepejte na sekvenci, kterou chcete přehrát, nebo vyberte sekvenci a 

klikněte na Přehrát sekvenci. Sekvence můžete přetáhnout do panelu na 
rozmístění salvy. 
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Nahrávání a prohlížení videa  
 

Nahrávání videa 
V záložce Konfigurátor můžete nakonfigurovat nastavení nahrávání videa z kamer 
připojených k MAXPRO NVR. Pro kamery připojené k MAXPRO NVR jsou 
dostupné tři typy nahrávání – aktivované uživatelem, naplánované/na pozadí a 
nahrávání podle detekce pohybu. 
 

O nahrávacích nastaveních MAXPRO NVR 
Aktivované uživatelem 
Můžete nakonfigurovat nahrávání, které je aktivováno uživatelem při prohlížení 
živého videa. Po nakonfigurování může operátor začít nahrávat video podle 
potřeby. Video se nahrává tak dlouho, jak je zadáno v nastavení uživatelského 
nahrávání. 
Pro informace o spuštění uživatelského nahrávání videa z kamery viz Možnosti 
ovládání videa v panelech nástrojů.  
 
Nahrávání podle detekce pohybu 
Po nakonfigurování nahrávání začne kamera nahrávat video po detekci pohybu. 
 
Naplánované nahrávání 
Po nakonfigurování naplánovaného nahrávání, začne kamera nahrávat video 
v určený den a čas. 
 

Prohlížení nahraného videa 
Pro prohlížení nahraného videa můžete použít následující: 
 
Časová osa 
Pomocí časové osy a ovládacích prvků data a času můžete snadno najít a 
prohlížet nahrané video v okně Časová osa. Po vybrání kamery z okna Zařízení se 
v okně Časová osa objeví časová osa. Název patřičné kamery se objeví nalevo od 
časové osy. Pomocí funkce oblíbených položek si můžete na časové ose vyznačit 
důležité události a rovněž můžete přidat komentáře. Oblíbené položky jsou 
užitečné pro pozdější přezkoumávání nahraného videa. 
 
Na časové ose můžete také označit začáteční a koncové body. Nahrané video 
mezi těmito body se může přehrávat opakovaně. Této funkci se říká přehrávání 
smyčky. 
 
V časové ose můžete zobrazit jednotlivé snímky jako náhledy. Z nahraného videa 
můžete také vytvářet klipy. 
 
Ovládací prvky přehrávání 
Video můžete přehrávat rychlostí 1/64x až 256x. Video můžete také přehrávat 
dopředu i dozadu. V panelu si můžete prohlížet jednotlivé snímky. 
 
Pomocí funkce časového skoku můžete při prohlížení nahraného videa přeskočit 
časový interval. Tato funkce se hodí v případě, že prohlížíte velmi dlouhé video. 
 
Pro více informací o časové ose a ovládacích prvcích viz Přehrávání nahraných 
videí pomocí časové osy.  
 

  



MONITOROVÁNÍ MÍSTA 
Časová osa 

 MAXPRO NVR Příručka operátora  95 

Časová osa 
 

Přehrávání nahraných videí pomocí časové osy 
Časová osa umožňuje přehrávání videa z určitého data a času. V dolní části okna 
Časová osa je zobrazeno časové měřítko. Pomocí měřítka můžete najít nahrávku 
na časové ose. Pomocí kalendářových okýnek datum a čas v okně časové osy 
můžete vybrat datum a čas, ze kterého chcete přehrát video. 

Pomocí funkce oblíbené položky můžete do časové osy přidat komentáře a odkazy 
na důležitá místa (viz Označování zajímavých míst na časové ose pomocí 
oblíbených položek). Takto můžete najít důležité okamžiky při opětovném 
prohlížení nahraného videa. Také můžete do časové osy přidat začáteční a 
koncové označené body (viz Přehrávání nahraného videa pomocí začátečních a 
koncových bodů na časové ose), chcete-li opakovaně přehrát vybranou část videa. 
Klipy z videa nahraného v MAXPRO NVR mohou být vytvořeny z označených bodů 
na časové ose. 

Pro přehrávání videa pomocí časové osy: 

1. Klikněte na záložku Prohlížeč. 
 
2. Vyberte kameru. Pro výběr kamery poklepejte na zdroj videa v okně Místo. 

Kameru můžete také přetáhnout do panelu v rozmístění salvy. Video se 
v tomto panelu zobrazí. Můžete také kliknout na panel zobrazující video, 
chcete-li vybrat kameru, ze které chcete video prohlížet. V okně Časová osa se 
objeví časová osa a nalevo od ní se v režimu plné časové osy objeví název 
kamery.  

 
3. Následujícími způsoby přehrajte video z určitého data a času. 

 
• Klikněte na časovou osu v bodě, ze kterého chcete přehrát video. Pro 

nalezení data a času můžete využít měřítko v dolní části okna s časovou 
osou. 

 

 

Poznámka:  Pomocí posuvníku                          můžete nastavit měřítko od 
sekund po dny. Posuňte jezdce dle potřeby doleva nebo doprava. 
To vám pomůže nalézt nahrávku na časové ose. Klikněte na << 
pro zobrazení oddílů na levé straně měřítka. Klikněte na >> pro 
zobrazení oddílů na pravé straně měřítka. 

 
Nebo 

• Vyberte datum a čas v okénku kalendáře  a 
pak klikněte na .      Nahrávka videa se začne přehrávat od vybraného data 
a času. 
 
Doba, po kterou je nahrávka dostupná, je na časové ose označena 
zelenou barvou. Doba, po kterou nahrávka dostupná není, je na časové 
ose označena bílou barvou. To vám pomůže nalézt nahrávku na časové 
ose. 

 

 

Poznámka:  Časová osa zobrazuje zelenou a šedou barvu jen u kamer 
připojených k MAXPRO NVR. Kliknutím na časovou osu můžete 
přehrát nahrané video. Následující tabulka obsahuje barvy, které 
se na časové ose vyskytují. 
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Barva  Značí… 
 Nahrávka je pro dané datum a čas dostupná. 

 

Nahrávka pro dané datum a čas dostupná není. 

 
 

Prohlížení náhledů 
Pro prohlížení náhledů snímků: 
• Roztáhněte název kamery nalevo od časové osy. Objeví se náhledy snímků. 

 
Ovládací prvky přehrávače 
Pomocí ovládacích prvků přehrávače můžete provést následující: 
• přehrát video 

Pro přehrání videa klikněte na ikonu .         Ikona se změní na         . 
Kliknutím na tuto ikonu video pozastavíte. 

• Prohlížet snímky nahraného videa 
Klikněte na ikonu           pro zobrazení snímků směrem dopředu, nebo 

klikněte na  pro zobrazení snímků směrem dozadu. 
 
 

 
Poznámka:  Snímky lze zobrazit, jen když je video pozastavené. 

 
• Začít přehrávat pozastavené video 

Klikněte na ikonu           , nebo           pro přehrání videa směrem dopředu.  
 
Pro přehrání směrem dozadu klikněte na ikonu            . 

• Změnit rychlost přehrávání 

Najeďte kurzorem na , když je video zapnuté a 
posuňte jezdce pro změnu rychlosti přehrávání. 

 
 

 
Poznámka:  Jezdce můžete posunout kolečkem na myši. Posouváním nahoru 

rychlost zvětšíte, posouváním dolů rychlost zmenšíte. 

 
Když posunete jezdcem, rychlost se zobrazí v ikoně. Například 1x v ikoně 
znamená rychlost přehrávání. 

• Přeskočit časový interval pomocí ovládacího prvku časového skoku 
Pomocí přeskakování můžete při prohlížení nahraného videa rychle najít tu 
část, kterou chcete prohlížet. Tato funkce se hodí v případě, že prohlížíte 
velmi dlouhé video. 
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Klikněte na rozbalovací šipku na                                              , když je 
video zapnuté a vyberte časový interval. Klikněte na  pro skok dozadu 

a  pro skok dopředu. Video přeskočí do vybraného časového 
intervalu. 

• Synchronizovat video 
Toto umožňuje synchronizovat video z více kamer. V rozmístění salvy 
vyberte kamery a zatrhněte možnost Synchronizovat v okně časové osy, 

nebo klikněte na  na liště nástrojů nad rozmístěním salvy, čímž také 
zapnete režim synchronizovaného přehrávání. Akce jako skok, dopředu a 
převinout se odrazí na celém rozmístění salvy. Při přetažení nové kamery 
se její obraz rovněž synchronizuje. 
 

 
Možnosti kontextového menu 
Kontextové menu vyvoláte pravým kliknutím na panel zobrazující živé video. 
Následující tabulka obsahuje příkazy v kontextovém menu. 

 
Příkaz  Kliknutím způsobíte… 

Na celou obrazovku maximalizaci rozmístění salvy na celou 
obrazovku. 
Také můžete kliknout na        v panelu 
nástrojů na horním okraji rozmístění 
salvy. 

Odstranit zobrazený text odstranění textu zobrazeného přes video. 
Také můžete kliknout do panelu nástrojů 
na horním okraji rozmístění salvy. 

Digitální PTZ zapnutí digitálního PTZ. Pro informace o 
digitálním PTZ viz Posouvání, naklánění a 
přibližování/ oddalování.   

Přidat do oblíbených položek přidání oblíbené položky z časové osy. 
Mezi oblíbené položky můžete přidat také 
klávesovou zkratkou CTRL + B. 

Označit začáteční bod přidání začátečního bodu do časové osy. 
Začáteční bod můžete také přidat 
klávesovou zkratkou CTRL + I. 
Viz Nahrávání a prohlížení videa.   

Označit koncový bod přidání koncového bodu do časové osy. 
Koncový bod můžete také přidat 
klávesovou zkratkou CTRL + O. 
Viz Nahrávání a prohlížení videa.    

Uložit obrázek uložení snímku zobrazeného v panelu ve 
formátu BMP. 
Pro uložení obrázku můžete také kliknout 

na  v panelu nástrojů na horním 
okraji rozmístění salvy. Viz Ukládání 
obrázků.  
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Příkaz  Kliknutím způsobíte… 

Uložit obrázek jako uložení snímku zobrazeného v panelu 
v jiných formátech, jako například JPG, 
PNG a GIF. Viz Ukládání obrázků.  

Ukázat sousedící kamery prohlížení videa z asociovaných kamer. 
Viz Sousedící kamery.  

 

Přehrávání nahraného videa pomocí 
začátečních a koncových bodů na časové ose 
Funkce označených bodů se hodí, když chcete opakovaně přehrát určitou část 
videa. Přidáním začátečního bodu označíte začáteční datum a čas na časové ose. 
Pro označení koncového data a času přidejte konečný bod. Část videa mezi těmito 
body se nazývá smyčka. 
 
Ve smyčce si můžete také označit zajímavé momenty pomocí funkce oblíbené 
položky. Viz Označování zajímavých míst na časové ose pomocí oblíbených 
položek.  Video ve smyčce může být uloženo také jako klip. Viz Vytváření klipů.  
 
Vytváření smyček pomocí začátečních a koncových bodů na časové 
ose 
Pro vytvoření smyčky: 

1. V okně Časová osa klikněte na tu časovou osu, do které chcete přidat 
označené body. 
Nebo 
Klikněte na panel zobrazující video pro výběr příslušné časové osy. 

 
2. Pro nastavení začátečního data a času pro smyčku, přidejte začáteční bod. 

 Pro přidání začátečního bodu: 
Klikněte na bod v časové ose, do kterého chcete přidat začáteční bod a 
klikněte na . Také můžete na tento bod kliknout pravým tlačítkem a 
z kontextového menu vybrat Přidat začáteční bod. Bod se rovněž dá přidat 
z panelu zobrazujícího video. Klikněte pravým tlačítkem na panel a klikněte 
na Přidat začáteční bod v kontextovém menu. Na příslušné místo v časové 
ose se přidá začáteční bod. 

 
3. Pro nastavení konečného data a času pro smyčku přidejte koncový bod. 

 Pro přidání koncového bodu: 
Pro přidání koncového bodu klikněte na bod v časové ose, do kterého 
chcete přidat koncový bod a klikněte na . Také můžete na tento bod 
kliknout pravým tlačítkem a z kontextového menu vybrat Přidat koncový 
bod. Bod se rovněž dá přidat z panelu zobrazujícího video. Klikněte pravým 
tlačítkem na panel a klikněte na Přidat koncový bod v kontextovém menu. 
Na příslušné místo v časové ose se přidá koncový bod. 

 
 

 

Poznámka:  Do jedné časové osy můžete přidat více začátečních a koncových 
bodů. Nemůžete však přidat dva začáteční body za sebou. Za 
každý začáteční bod musíte přidat koncový bod. 
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Přehrávání videa ze smyčky 
Pro přehrání videa ze smyčky: 
1. Vyberte smyčku a klikněte kamkoliv mezi začáteční a koncový bod. 

 
 

 

Poznámka:  Když přejedete kurzorem myši přes smyčku, objeví se nápověda. 
Nápověda zobrazuje začáteční a koncový čas smyčky. 

 
 
2. Klikněte na  pro přehrání smyčky. Na smyčku můžete také kliknout pravým 

tlačítkem pro zobrazení kontextového menu a kliknout na Přehrát smyčku. 

 
Zastavení přehrávání videa 
Pro zastavení přehrávání videa: 

1. Klikněte na smyčku v okně Časová osa. 
Nebo 
Klikněte na panel zobrazující video spojené se smyčkou. Vybere se příslušná 
časová osa. 

2. Klikněte na ikonu . Na smyčku můžete také kliknout pravým tlačítkem pro 
zobrazení kontextového menu a kliknout na Zastavit smyčku. 

Označování zajímavých míst na časové ose 
pomocí oblíbených položek 
Do časové osy můžete přidat oblíbené položky k označení zajímavých míst ve 
videu. Například, pokud si všimnete události, ke které se později chcete vrátit, 
můžete ji přidat do oblíbených položek. K oblíbeným položkám můžete také 
přidávat komentáře a prohlížet jednu oblíbenou položku za druhou. Kromě toho 
můžete vyjmout a kopírovat oblíbenou položku a vložit ji do jiného bodu časové 
osy. Při opětovném prohlížení videa se komentáře k oblíbeným položkám objevují 
nad časovou osou jako nápovědy. 
 
 
Přidání do oblíbených položek 
Oblíbenou položku můžete přidat jedním z následujících způsobů: 
• Klikněte na bod na časové ose, kde chcete oblíbenou položku přidat a klikněte 

na . 
• Klikněte pravým tlačítkem na časové ose, kde chcete oblíbenou položku přidat 

a vyberte z kontextového menu Přidat do oblíbených položek. 
• Klikněte pravým tlačítkem na panel zobrazující video a klikněte na Přidat do 

oblíbených položek v kontextovém menu. Můžete také vybrat panel a použít 
klávesovou zkratku CTRL + B. Oblíbená položka je přidána na příslušné 
místo na časové ose. 

 
Přidání komentářů k oblíbené položce 
Pro přidání komentářů k oblíbené položce: 
1.  Klikněte pravým tlačítkem na oblíbenou položku na časové ose a klikněte na 

Přidat komentáře v kontextovém menu. Objeví se dialog. 

2.  Napište komentáře a klikněte na OK. Komentáře se uloží a budou se 
zobrazovat jako nápovědy, když přejedete přes oblíbenou položku kurzorem 
myši.  
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Poznámka:  Pro upravení komentářů klikněte pravým tlačítkem na oblíbenou 
položku a klikněte na Upravit komentáře v kontextovém menu. 
V dialogu upravte komentáře a klikněte na OK. 

 
 
Surfování mezi oblíbenými položkami 
Pomocí této funkce můžete přeskočit části časové osy, které nepatří k oblíbeným 
položkám. Takto můžete prohlížet jen to video na časové ose, které je v oblíbených 
položkách. 
 
Pro surfování mezi oblíbenými položkami: 

1. V okně Časová osa vyberte časovou osu. Časovou osu můžete také vybrat 
vybráním panelu, který zobrazuje video z příslušné časové osy. 

2. Klikněte na ikonu  pro prohlížení videa z další oblíbené položky, nebo na  
pro prohlížení videa z předchozí oblíbené položky. 

Nebo 
 
Klikněte pravým tlačítkem na oblíbenou položku pro zobrazení kontextového 
menu. Klikněte na Další oblíbená položka pro prohlížení videa z další 
oblíbené položky, nebo klikněte na Předchozí oblíbená položka pro 
prohlížení videa z předchozí oblíbené položky. 

 
Vyjmutí, kopírování a vkládání oblíbených položek 
Pro vyjmutí, kopírování a vkládání oblíbených položek: 

1. Klikněte pravým tlačítkem na oblíbenou položku na časové ose pro zobrazení 
kontextového menu. Podle potřeby klikněte na příkaz Vyjmout nebo 
Kopírovat v kontextovém menu. 

2. Klikněte pravým tlačítkem na místo na časové ose, na které chcete záložku 
vložit a klikněte na příkaz Vložit v kontextovém menu. 

 
Mazání oblíbených položek 
Oblíbenou položku můžete smazat následujícími způsoby: 
• Klikněte pravým tlačítkem na oblíbenou položku, kterou chcete smazat. Objeví 

se kontextové menu. Klikněte na Odebrat z oblíbených položek 
v kontextovém menu. 

• Klikněte pro vybrání oblíbené položky, kterou chcete smazat, a potom klikněte 
na ikonu , nebo zmáčkněte klávesu DELETE. 
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Ovládání videa  
 

Možnosti ovládání videa v panelech nástrojů 
Lišty nástrojů panelu se objeví při přejetí kurzorem myši přes panel. Lišta na horní 
straně panelu ukazuje název zdroje videa a také obsahuje tlačítko, kterým lze 
video vypnout. Lišta na dolní a pravé straně panelu se skládá z ikon, které 
umožňují následující akce: 
 

Ikona  Kliknutím způsobíte… 

 přiblížení videa. 

 

oddálení videa. 

 

překlopení zobrazeného videa. Můžete také 
kliknout na ikonu v panelu nástrojů nahoře 
v rozmístění salvy. 

 

zrcadlení zobrazeného videa. Můžete také 
kliknout na ikonu v panelu nástrojů nahoře 
v rozmístění salvy. 

 

reset efektů digitálního PTZ na zobrazeném 
videu. 

 

 

zobrazení okna s korekcemi barev. Pohněte 
jezdci pro nastavení svítivosti, kontrastu, odstínu 
a sytosti. Také můžete zatrhnout pole pro 
rozmazání videa a pole pro zaostření videa. 
Na tuto ikonu můžete také kliknout v panelu 
nástrojů. 

Poznámka: Pro použití pozměněného nastavení 
zatrhněte Použít změny barev. Kliknutím na 
tlačítko reset vrátíte korekce barev na původní 
hodnoty. 

 zobrazení rozbalovací nabídky šablon. Šablony 
můžete vybrat u kamer. 

Poznámka: Při zapnutém digitálním PTZ je 
rozbalovací nabídka nepřístupná. Pro výběr 
šablony musíte vypnout digitální PTZ. Pro 
informace o vypínání a zapínání digitálního PTZ 
viz Posouvání, naklánění a přibližování/ 
oddalování.  
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Ikona  Kliknutím způsobíte… 

 posunutí kamery do pozice dle šablony. 
Chcete-li posunout šablonu, vyberte její číslo 
z rozbalovací nabídky a klikněte na ikonu. 
Pozice kamery (posunutí, naklonění, přiblížení) 
se posune do vybrané šablony. 

Poznámka: Při zapnutém digitálním PTZ je 
rozbalovací nabídka nepřístupná. Pro výběr 
šablony musíte vypnout digitální PTZ. Pro 
informace o vypínání a zapínání digitálního PTZ 
viz Posouvání, naklánění a přibližování/ 
oddalování.   

 

uložení pozice kamery do šablony. 
Chcete-li uložit šablonu, vyberte číslo 
z rozbalovací nabídky a klikněte na ikonu. 
Pozice kamery (posunutí, naklonění, přiblížení) 
se uloží do vybrané šablony. 

Poznámka: Při zapnutém digitálním PTZ je 
rozbalovací nabídka nepřístupná. Pro výběr 
šablony musíte vypnout digitální PTZ. Pro 
informace o vypínání a zapínání digitálního PTZ 
viz  Posouvání, naklánění a přibližování/ 
oddalování.   

 
zobrazení videa ze sousedících kamer. Viz 
Sousedící kamery. Sousedící kamery  87 

 

posunutí vlevo. 

 

posunutí vpravo. 

 

 

naklonění nahoru. 

 

naklonění dolů. 

 

Posouvání, naklánění a přibližování/oddalování 
Video zobrazené v panelu můžete posunout, naklonit a přiblížit či oddálit 
(dohromady: PTZ). Pomocí funkce digitálního PTZ můžete v MAXPRO NVR 
provést posouvání a naklánění na živém videu, nahraném videu a v klipech. 
Zapnutá funkce digitálního PTZ vám umožňuje posouvání a naklánění přiblíženého 
či zvětšeného videa. 
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Přibližování/oddalování zobrazeného videa 
Pomocí kolečka myši můžete zvětšit (přiblížit) nebo zmenšit (oddálit) zobrazované 
video. Můžete také přejet kurzorem myši přes zobrazované video. Dole na videu se 
objeví lišta nástrojů. Klikáním můžete video přiblížit či oddálit. 
 
 
Posouvání a naklánění 
Pro použití digitálního PTZ: 
1. Klikněte pravým tlačítkem na panel zobrazující video. Objeví se kontextové 

menu. 

2. Vyberte Digitální PTZ. Pro video v tomto panelu je zapnutá funkce digitálního 
PTZ. 

3. Přibližte/oddalte zobrazované video. 

4. Klikněte prostředním tlačítkem kamkoliv na panel s videem. Objeví se bod 
s šipkami doleva, doprava, nahoru a dolů. 

5. Pohybem myší daným směrem posunete či otočíte kameru. 

6. Znovu klikněte na prostřední tlačítko pro skončení posouvání a otáčení. 
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Vyhledávání v kalendáři 
 

Funkce Vyhledávání v kalendáři vám umožňuje prohledávat video natočené určitou 
kamerou. Vyhledávání můžete omezit na měsíc, den, hodinu a minutu. Při prvním 
výběru této funkce se objeví video nahrané tento měsíc. 

Pro použití funkce Vyhledávání v kalendáři: 

1. Klikněte na ikonu kalendáře v panelu nástrojů jako na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 5-9 - Kliknutí na ikonu kalendáře 
 
Nebo 
Klikněte pravým tlačítkem na panel salvy a klikněte na Kalendář jako na 
následujícím obrázku. 

 
Obrázek 5-10 - Kliknutí pravým tlačítkem na kameru v panelu salvy 
 
Nebo 
Klikněte pravým tlačítkem na kameru ve stromu zařízení a klikněte na Kalendář 
jako na následujícím obrázku. 
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Obrázek 5-11 - Kliknutí pravým tlačítkem na kameru ve stromu zařízení 
 

Objeví se Vyhledávání v kalendáři jako na následujícím obrázku. 

 
Legendy 
 

Legenda Popis 
 Značí, že pro určený den/hodinu/minutu nejsou 

k dispozici žádné nahrávky. 

 

Značí, že pro určený den/hodinu/minutu jsou k dispozici 
nahrávky. 

 

Značí, že pro určené časové období jsou k dispozici 
nahrávky, ale ne pro tento přesný čas. 
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Poznámka   
• Při výchozím nastavení se objeví prohlížeč s nahrávkami 

z tohoto měsíce. Objeví se tedy maximálně 31 nahrávek, 
z nichž každá představuje jeden den v měsíci. 

• V dialogu Předvolby můžete změnit čas nahrávání 
v prohlížeči měsíce jako na následujícím obrázku. 

 

 
 

2. Kliknutím na příslušnou volbu v rozbalovací nabídce se můžete přepnout do 
prohlížečů dne, hodiny, či minuty jako na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 5-12 – Přepnutí do prohlížeče dne, hodiny, minuty vybráním možnosti 
z rozbalovací nabídky 

 
Do prohlížeče dne, hodiny a minuty se můžete také přepnout posunutím jezdce 
jako na následujícím obrázku. 
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Obrázek 5-13 - Přepnutí do prohlížeče dne, hodiny, minuty posouváním jezdce 
 

 

 

Poznámka:  

• Při vybrání dne se objeví maximálně 24 nahrávek, z nichž 
každá představuje hodinu. 

• Při vybrání hodiny se objeví maximálně šest nahrávek, 
z nichž každá představuje desetiminutovou nahrávku z 
vybrané hodiny. 

• Při vybrání minuty se objeví maximálně 10 nahrávek, z nichž 
každá představuje minutu. 

 

 
 

Tipy pro navigaci 

• Při prohlížení měsíčních nahrávek použijte tlačítka  a  pro přepnutí do 
předchozího či následujícího měsíce v sekvenci, kterou prohlížíte. 

 
 

 
Poznámka:  Podobný postup funguje u nahrávek dnů/hodin/minut. 

 
• Pro návrat k živému videu můžete kdykoliv kliknout na tlačítko Živého vysílání 

(viz následující ilustrace). 
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Obrázek 5-14 – Návrat k živému videu 
 

Možnosti dostupné na panelu 
Následující tabulka obsahuje možnosti, které se zobrazí po pravém kliknutí 
v prohlížeči Vyhledávání v kalendáři. 
 

Možnost Popis 

Uložit obrázek Uloží snímek zobrazeného v panelu jako obrázek ve 
formátu BMP. 

Uložit obrázek 
jako 

Uloží snímek zobrazeného v panelu jako obrázek v  jiném 
formátu např. JPG, GIF a PNG. 

Ukázat video Zobrazí video. 
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Vytváření klipů 
Z nahraného videa můžete vytvářet klipy. 

• Klikněte na ikonu Export klipu na panelu nástrojů jako na následujícím 
obrázku. 

 

Obrázek 5-15 – Vytváření klipů 
 

 

Poznámka:  Pro více informací o vytváření klipů z nahraného videa viz 
Vytváření klipů.  
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Obrázky a klipy 
 

Ukládání obrázků 
 

Při prohlížení videa v panelu můžete uložit snímek jako video či obrázek. Obrázek 
můžete uložit v následujících formátech: BitmappedGraphics (BMP), Joint 
Photographic Experts Group (JPG) format, Portable Graphics format (PNG), a 
Graphics Interchange Format (GIF). 
 
Pro uložení snímku zobrazeného v panelu jako obrázek: 
1. Klikněte na záložku Prohlížeč. 
 
2. Klikněte pravým tlačítkem na panel pro zobrazení kontextového menu. 
 
3. Pro uložení obrázku v BMP vyberte Uložit obrázek. Také můžete kliknout na 

na panelu nástrojů na horní straně rozmístění salvy. Obrázky se ukládají do 
složky ImagesAndClips na umístění na pevném disku, kde jsou nainstalovány 
soubory MAXPRO NVR, například v X:\Program 
Files\Honeywell\TrinityFramework\ImagesAndClips X je v tomto případě 
pevný disk. 

 
Nebo 
Klikněte na Uložit obrázek jako pro uložení v jiných formátech. Objeví se 
dialog Uložit jako. V poli Uložit jako typ můžete vybrat formát napsat název 
souboru. Můžete také vybrat složku, do které chcete obrázek uložit. 

Pro uložení rozmístění salvy do obrázku: 

• Klikněte na ikonu  na panelu nástrojů nahoře na rozmístění salvy. 
Rozmístění salvy se uloží jako obrázek (ve formátu .BMP) ve složce 
ImagesAndClips. 
 
 

 

Poznámka:  Obrázky uložené ve složce ImagesAndClips jsou zobrazeny v 
okně Obrázek/Klip. Pro informace o zobrazování obrázků viz 
Zobrazování obrázků a klipů. 

 

Vytváření klipů 
Z nahraného videa můžete vytvářet klipy. Tyto klipy můžete ukládat s digitálními 
podpisy. Digitální podpisy zaručují autenticitu klipů. Používají se hlavně pro 
autentizaci videa použitého u soudu jako důkaz. Digitální podpis vygeneruje 
unikátní řetězec pro klip použitím algoritmů doporučených W3C. World Wide Web 
Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium, které společně s členskými 
organizacemi a veřejností vyvíjí webové standardy. Je-li video v klipu 
modifikováno, nepovede se kontrola řetězce a bude hned známo, že s videem bylo 
manipulováno. Při uložení klipu s digitálním podpisem je pro klip vytvořen balík 
s příponou .PKG. 

Pro vytvoření klipu: 
1. Klikněte na záložku Prohlížeč. 
 
2. Vyberte smyčku, ze které chcete klip vytvořit. 
 
3. Klikněte na  v okně Časová osa. Objeví se dialog s názvy kamer, jejichž 

video je zobrazeno v rozmístění salvy.  
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Nebo 
Klikněte pravým tlačítkem na smyčku v okně Časová osa a klikněte na Export 
klipu v kontextovém menu. Objeví se dialog. 
 
4. Vyberte jednu z možností z dialogu: 

 
Možnost Vybráním příkazu… 
Zahrnout jen označenou 
oblast a automaticky rozdělit 
na mezerách v nahrávkách 

uložíte jednu nebo více smyček na 
časové ose jako klipy. 

Vytvořit klip pro celou délku budete dotázáni na přesnou dobu trvání 
videa, z něhož chcete vytvořit klip. Po 
vybrání této možnosti specifikujte datum 
a čas (začátek a konec) do políček Od a 
Do.  

 
5. V nabídce Streamy vyberte kamery. Jen video z vybraných kamer je uloženo 

do klipů. 
 
6. Vyberte požadovaný formát v nabídce Stream. 
 
7. Napište Název úkolu, nebo ponechte výchozí název přiřazený MAXPRO NVR. 
 
8. Vyberte Umístění (složku, do které chcete klip uložit). Kliknutím na  

můžete vybrat jiné umístění. 
 
9. Pro archivaci s digitálním podpisem zatrhněte Archivovat s digitálním 

podpisem. Na určeném umístění bude vytvořen balík se všemi exportovanými 
klipy.  

 
10. Napište pro úkol Komentáře. 
 
11. Kliknutím na OK vytvoříte klip. Ve stavovém řádku můžete sledovat stav 

vytváření klipu. Klip je uložen s automaticky vygenerovaným jménem. 
 
 

 

Poznámka:  Po dobu vytváření klipu je vypnut obraz z kamer, z jejichž 
záznamů se klipy vytváří a které mají omezenou schopnost 
přehrávání. Po dokončení vytváření klipů musíte obraz manuálně 
znovu zapnout. 

 
 
Pro zrušení vytváření klipu: 
1. Klikněte na stav vytvářeného klipu ve stavovém řádku. Kliknutím na Stav 

exportovaného klipu se objeví dialog. 
 

2. Pravým tlačítkem klikněte na název úkolu, který chcete zrušit a zvolte Zrušit. 
Pro zrušení všech úkolů klikněte na Zrušit vše. 

 
 
Konvence pojmenovávání klipů 
Následující tabulka vysvětluje konvence automaticky pojmenovaných klipů na 
příkladu. 
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Příklad názvu klipu: 080109125809_CameraDoor_(1).MP4. 
 

Název klipu Popis 
080109 První dvě číslice označují rok, další dvě 

měsíc a poslední dvě datum vytvoření 
klipu. 

125809 První dvě číslice označují hodinu, další 
dvě minutu a poslední dvě sekundy. 

CameraDoor Název kamery. 

(1) Přípona klipu. 

MP4 Přípona klipu. 
Poznámka: Přípona může být MP4 nebo 
WMV. 

 

Zobrazování obrázků a klipů 
Z okna Obrázky/Klipy můžete zobrazit obrázky a klipy uložené ve složce 
ImagesAndClips, která je umístěna na pevném disku, kde jsou nainstalovány 
soubory MAXPRO NVR. 

Pro zobrazení seznamu uložených obrázků a klipů: 

• Klikněte na záložku Prohlížeč a klikněte na záložku Obrázky/Klipy. 
 
• V okně Obrázky/Klipy otevřete složku Obrázky a Klipy. Objeví se složky, 

které značí data vytvoření obrázků a klipů. První dvě číslice označují datum, 
další dvě měsíc a poslední dvě značí rok. 

 
• Otevřete složku s datem příslušným pro obrázek či klip, který chcete zobrazit. 

V této složce jsou klipy uloženy ve složce Klipy a obrázky ve složce Obrázky. 
 
• Seznam v okně Obrázky/Klipy můžete obnovit pro získání nejnovějšího 

obsahu. Obnovení seznamu ukáže nejnovější názvy obrázků a klipů. Pro 
obnovení klikněte pravým tlačítkem v okně Obrázky/Klipy pro vyvolání 
kontextového menu. Klikněte na Obnovit. 

 
 
Obrázky 
Pro zobrazení obrázků: 

V okně Obrázky/Klipy klikněte pravým tlačítkem na obrázek pro zobrazení 
kontextové menu. Rozmístění salvy se změní a na obrazovce se objeví obrázek. 

 
 

 
Poznámka:  Kliknutím na  v panelu nástrojů vrátíte zpět rozmístění salvy. 

Pro opětovné prohlédnutí obrázku klikněte na . 
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Možnosti prohlížení obrázků 
 

Možnost Popis 
Velikost 
obrázku 

V panelu nástrojů můžete vybrat velikost obrázku. Dostupné 
velikosti jsou Malá, Střední a Velká. 

 
 
Zobrazování videa spojeného s obrázkem 
 
Je-li dostupné video, můžete zobrazit video z přesného okamžiku, ve kterém byl 
vytvořen obrázek. 
• V okně Obrázky/Klipy klikněte pravým tlačítkem pro zobrazení kontextového 

menu a klikněte na Zobrazit video. Video se zobrazí od času uložení obrázku. 
 
Klipy 
 
Pro zobrazení klipů: 
• V okně Obrázky/Klipy klikněte pravým tlačítkem na klip pro zobrazení 

kontextového menu a klikněte na Zobrazit video. V rozmístění salvy se 
zobrazí video. 
Nebo 

• Proveďte dvojklik na klip. 
Nebo 

• Přetáhněte klip do panelu na rozmístění salvy. 
 
Pro zobrazení složky klipů: 
• V okně Obrázky/Klipy klikněte pravým tlačítkem na složku Klipy, nebo na 

libovolný klip pro zobrazení kontextového menu a klikněte na Zobrazit ve 
složce pro zobrazení složky, kde jsou klipy uloženy. 

Můžete si nechat zobrazit první snímek klipu jako obrázek. 
 
Pro zobrazení prvního snímku klipu: 
• V okně Obrázky/Klipy klikněte pravým tlačítkem na klip pro zobrazení 

kontextového menu a klikněte na Zobrazit obrázek. Rozmístění salvy se 
změní a na obrazovce se objeví první snímek klipu. 

 

Mazání obrázků a klipů 
Z okna Obrázky/Klipy můžete smazat obrázky a klipy, které nepotřebujete. 
 
Pro smazání obrázku nebo klipu: 
1. Klikněte na záložku Prohlížeč. 
 
2. V okně Obrázky/Klipy otevřete složku, ve které jsou uloženy obrázky a klipy. 
 
3. Klikněte pravým tlačítkem na obrázek nebo klip, který chcete smazat. Objeví 

se kontextové menu. 
 
4. Klikněte na Smazat.
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Alarmy 
 

Alarmy slouží k obeznámení operátora o událostech. Můžete nastavit zapnutí 
alarmů při těchto událostech: přidání kamery, málo místa na disku pro nahrávky, 
detekce pohybu atd. Události, které zapnou alarm, se dají nakonfigurovat při 
nastavování MAXPRO NVR. 

Každý alarm prochází následujícími stavy. 

Nový či nepotvrzený 

Když se zapne alarm, objeví se v okně Alarmy. Stav alarmu po spuštění se 
nazývá nepotvrzeným. Tabulka v okně Alarmy zobrazuje všechny nepotvrzené 
alarmy. U každého nepotvrzeného alarmu jsou následující detaily. 
 

Sloupec Značí… 
 název události, která alarm spustila. Například, když kamera 

detekovala pohyb. 
Detaily 
události 

název atributu události. V tomto sloupci je zobrazen pouze 
klíčový atribut. 

Zařízení název zařízení, například videorekordér nebo kamera, která 
je s událostí spojená. Například název kamery, která 
detekovala pohyb. 

Stav IO stav vstupů a výstupů. 

Datum:čas datum a čas spuštění alarmu. 

Důležitost důležitost alarmu. 

Místo místo, kde se zařízení nachází. 

Globální ID globální unikátní číslo identifikující událost. 
 

Počet nepotvrzených alarmů je zobrazen ve stavovém řádku červenou barvou jako 
blikající (například: Alarmy (10) - značí deset nepotvrzených alarmů). 

Potvrzené 

Potvrzené alarmy značí, že operátor provedl nutné kroky. Po potvrzení se alarm 
přesune do seznamu potvrzených alarmů v okně Alarmy. 

Zrušené 

Po nutné odezvě můžete alarm odstranit ze seznamu potvrzených alarmů v okně 
Alarmy. 

Pípnutí při alarmu 

Tuto možnost vyberte, pokud chcete při aktivovaném alarmu slyšet pípnutí. Tato 
možnost je při výchozím nastavení zapnutá. Pro zrušení této možnosti klikněte 
pravým tlačítkem na indikátor alarmů ve stavovém řádku a pak odškrtněte Pípnutí 
při alarmu. 

Potvrzování alarmů 
Alarmy můžete potvrdit a dát tak najevo, že jsou podnikány nutné kroky. 

Pro potvrzení alarmu> 

1. Klikněte na záložku Prohlížeč a pak na záložku Alarm. 
 
2. Klikněte na alarm, který chcete potvrdit v okně Alarmy. Nepotvrzené alarmy 

jsou vypsány v první tabulce v okně Alarmy. 
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  Poznámka:  Pro výběr více nepotvrzených alarmů podržte klávesu CTRL. 

 
 
3. Klikněte na Potvrdit. Potvrzený alarm se objeví ve druhé tabulce v okně 

Alarmy. 
 
Pokud jste vybrali více alarmů, všechny tyto alarmy jsou potvrzené a objeví se ve 
druhé tabulce v okně Alarmy. 
 
Možnosti kontextového menu 
 
Pravým kliknutím na seznam nepotvrzených alarmů vyvoláte kontextové menu. 
Následující tabulka obsahuje příkazy z kontextového menu: 
 

Sloupec Kliknutím způsobíte… 
 potvrzení vybraných alarmů. 
Zrušit při 
potvrzení 

automatické zrušení alarmů, které potvrdíte. 

Potvrdit vše potvrzení všech alarmů. 
Zobrazit 
video 

zobrazení videa z času události, která alarm spustila. Video 
se přehraje v právě vybraném panelu v rozmístění salvy. 
Poznámka: Video se přehraje, jen pokud je nahrávka 
dostupná. 

 zobrazení videa v čtyřpanelovém rozmístění salvy. Pro více 
informací Viz Nastavování předvoleb.   

Zobrazit 
detaily 

zobrazení detailů alarmu. Tato funkce zobrazí název 
zařízení, které alarm spustilo, popis, datum a čas spuštění 
alarmu, stav alarmu, globální ID události a atribut asociovaný 
s událostí. Můžete také použít tlačítka předchozí a další pro 
detaily alarmů z okna Alarmy. 

Zmrazit zastavení přijímání nových a nepotvrzených alarmů v okně 
Alarmy. Opětovný kliknutím přijímání opět povolíte. Tato 
funkce se hodí, když je okno Alarmy plné nepotvrzených 
alarmů a je těžké se v nich vyznat. Přijímání můžete na chvíli 
vypnout a opětovně zapnout.  

Přijímat jen 
alarmy 

zobrazování pouze alarmů v okně Alarmy. Objeví se, jen 
pokud se úroveň důležitosti příslušné události, která alarm 
spustila, rovná, nebo je větší než hranice důležitosti alarmů. 
Pro více informací viz Nastavování předvoleb.   

Přijímat jen 
události 

zobrazování pouze událostí v okně Alarmy. Objeví se pouze 
události, jejichž důležitost je větší nebo rovná hranici 
důležitosti alarmů. Pro více informací viz Nastavování 
předvoleb.   

Přijímat 
alarmy i 
události 

zobrazování alarmů i události v okně Alarmy. 

 

Odstraňování potvrzených alarmů 

Poté, co byly podniknuty nutné kroky, můžete alarmy odstranit. 
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Pro odstranění potvrzeného alarmu: 
1. Klikněte na záložku Prohlížeč. 
 
2. Klikněte pro výběr alarmu, který chcete z okna Alarmy odstranit. Potvrzené 

alarmy jsou v druhé tabulce v okně Alarmy. 
 
 

  Poznámka:  Pro výběr více nepotvrzených alarmů podržte klávesu CTRL. 

 
 
3. Klikněte na Odstranit. Alarm bude odstraněn ze seznamu potvrzených alarmů. 
 
Pokud jste vybrali více alarmů, budou odstraněny všechny. 
 
Pro odstranění všech potvrzených alarmů 
• Klikněte na Odstranit vše. Všechny potvrzené alarmy budou odstraněny ze 

seznamu potvrzených alarmů. 
 

Možnosti kontextového menu 
Pravým kliknutím na seznam potvrzených alarmů zobrazíte kontextové menu. 
Následující tabulka obsahuje příkazy z kontextového menu: 
 

Příkaz Kliknutím způsobíte… 
Odstranit odstranění vybraného potvrzeného 

alarmu. 
Odstranit vše odstranění všech potvrzených alarmů. 
Zobrazit video zobrazení videa z času události, která 

alarm spustila. Video se přehraje v právě 
vybraném panelu v rozmístění salvy. 
Poznámka: Video se přehraje, jen pokud 
je nahrávka dostupná. 

Zobrazit panel náhledu zobrazení videa v čtyřpanelovém 
rozmístění salvy. Pro více informací Viz 
Nastavování předvoleb.   

Zobrazit detaily zobrazení detailů alarmu. Tato funkce 
zobrazí název zařízení, které alarm 
spustilo, popis, datum a čas spuštění 
alarmu, stav alarmu, globální ID události a 
atribut asociovaný s událostí. Můžete také 
použít tlačítka předchozí a další pro 
detaily alarmů z okna Alarmy. 

Zmrazit zastavení přijímání nových a 
nepotvrzených alarmů v okně Alarmy. 
Opětovný kliknutím přijímání opět 
povolíte. Tato funkce se hodí, když je 
okno Alarmy plné nepotvrzených alarmů a 
je těžké se v nich vyznat. Přijímání 
můžete na chvíli vypnout a opětovně 
zapnout.  
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Příkaz Kliknutím způsobíte… 
Odstranit při potvrzení automatické zrušení alarmů, které 

potvrdíte. 

Přijímat jen alarmy zobrazování pouze alarmů v okně 
Alarmy. Objeví se, jen pokud se úroveň 
důležitosti příslušné události, která alarm 
spustila, rovná, nebo je větší než hranice 
důležitosti alarmů. Pro více informací viz 
Nastavování předvoleb.   

Přijímat jen události zobrazování pouze událostí v okně 
Alarmy. Objeví se pouze události, jejichž 
důležitost je větší nebo rovná hranici 
důležitosti alarmů. Pro více informací viz 
Nastavování předvoleb.   

Přijímat alarmy i události zobrazování alarmů i události v okně 
Alarmy. 

 
  



MONITOROVÁNÍ MÍSTA 
Alarmy 

118 MAXPRO NVR Příručka operátora   

5 

 

 

Tato stránka je záměrně prázdná



 

 MAXPRO NVR Příručka operátora  119 

Prohledávání nahraného videa 
v MAXPRO NVR 
 

V této kapitole... 

Sekce Strana 
Přehled 120 
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Přehled 
 

Můžete vyhledávat v rámci videa nahraného kamerami, které jsou připojené 
k MAXPRO NVR. Vyhledávání můžete omezit podmínkami jako video nahrané 
dneska, včera atd. 

Pro vyhledávání v nahraném videu a událostech: 

1. Klikněte na záložku Vyhledávání. Při výchozím nastavení se MAXPRO NVR 
zobrazí v sekci Videorekordéry v okně Filtr. 
 

 
Obrázek 6-1 – Záložka Vyhledávání 

2. Ze seznamu Hledat v... vyberte „Události“ a „Klipy“. 

3. V sekci Kamery (v okně Filtr) se objeví seznam kamer připojených 
k MAXPRO NVR. Zatrhněte kamery, kterými bylo video nahráno. Pokud vás 
zajímají všechny kamery, zatrhněte Vybrat vše. 

4. Vyberte jednu z následujících podmínek související s filtrem Datum/čas: 
 

• Dnes – video nahrané v MAXPRO NVR dnes. 
 

• Včera - video nahrané v MAXPRO NVR včera. 
 

• Posledních 7 dní - video nahrané v MAXPRO NVR za posledních 7 dní. 
 

• Posledních 30 dní - video nahrané v MAXPRO NVR za posledních 30 dní 
 

• Dne – video nahrané v MAXPRO NVR určitého dne. Když vyberete volbu 
Dne, zapne se pole Od, do kterého zadejte datum. 

 
• Dne nebo před – video nahrané v MAXPRO NVR do určitého dne. Když 

vyberete volbu Dne nebo před, zapne se pole Od, do kterého zadejte 
datum. 

 
• Mezi – video nahrané v MAXPRO NVR v určitém časovém úseku. Když 

vyberete volbu Mezi, zapnou se pole Od a Do. Zadejte začáteční datum do 
pole Od. Zadejte koncové datum do pole Do.
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5. V seznamu Typ zatrhněte ty události, které chcete vyhledat. Pokud vás 
zajímají všechny události, zatrhněte Vybrat vše. 

 

6. Klikněte na ikonu . Nahrané video bude prohledáno dle specifikovaných 
parametrů. Výsledky se objeví v okně Výsledky. 

 

Přehrávání videa po nalezení 
Přetáhněte výsledek vyhledávání z okna Výsledky do rozmístění salvy. V panelu 
se zobrazí nahrané video. 
 
 

  Poznámka:  Pro výběr více výsledků podržte klávesu CTRL. 

 

Mazání nahraného videa 
 

 
Upozornění:  Když vymažete nahrané video z výsledků vyhledávání, bude toto 

video vymazáno i z MAXPRO NVR. 

 
Pro smazání nahraného videa: 
1. Vyberte nahrané video ze seznamu výsledků. 
 
 

  Poznámka:  Pro výběr více výsledků podržte klávesu CTRL. 

 

2. Klikněte na ikonu . Vybrané video bude smazáno z MAXPRO NVR. 

Vyhledávání Intellisense 
Možnost vyhledávání Intellisense zjednodušuje hledání kamer. Po napsání části 
názvu kamery do pole, vyhledávání Intellisense zobrazí seznam kamer připojených 
k MAXPRO NVR v okně Zařízení. Například pokud hledáte zařízení Kamera 2, 
které je připojeno k MAXPRO NVR, napište do pole Ka. Zobrazí se seznam kamer, 
které mají v názvu „ka“. 

Vyhledávání Intellisense rovněž podporuje žolíky. Například: 

ka* - názvy kamer, které začínají na „ka“ 

*ka – názvy kamer, které končí na „ka“ 

*ka* - názvy kamer, které obsahují „ka“ 

! ka – názvy kamer, které nemají v názvu „ka“ 

Vyberte požadovaný filtrovací řetězec a klikněte na filtrovací tlačítko. Mezi 

filtrovaným a nefiltrovaným režimem můžete přepnout pomocí , nebo pravým 

kliknutím na  a vybráním buď Zapnout filtr či Vypnout filtr. Klávesová zkratka 
pro zapnutí vyhledávání Intellisense je F4. 
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Generování hlášení 
 

V této kapitole... 

Sekce Strana 
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Generování hlášení o historii událostí  125 

Generování hlášení o záznamu operátora  127 

Zobrazování, tisk a ukládání hlášení 129 
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Přehled 
Je možné vygenerovat následující dva typy hlášení: Hlášení o historii událostí a 
Hlášení o záznamu operátora. 
 

Hlášení o historii událostí 
Hlášení o historii událostí lze vygenerovat pro kamery a videorekordéry. Hlášení 
obsahuje seznam událostí vztahujících se k určitému zařízení za určité období. 
Například můžete pro kameru vygenerovat hlášení o historii událostí a zjistíte, kdy 
se staly události jako zapnutí detekce pohybu, začátek nahrávání na pozadí atd. 
Při generování hlášení můžete vybrat zařízení a seznam událostí, které chcete 
prohlížet. 
 

Hlášení o záznamu operátora 
Hlášení o záznamu operátora lze vygenerovat pro získání seznamu aktivit 
uživatelů. Hlášení o záznamu operátora zahrnuje aktivity, které uživatelé vykonali 
za určité období, například vytváření klipů, přidávání oblíbených položek a dalších 
aktivit uživatelů. Při generování hlášení můžete vybrat uživatele a seznam událostí, 
které chcete prohlížet. 
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Generování hlášení o historii událostí 
Pro vygenerování hlášení o historii událostí: 

1. Klikněte na záložku Hlášení. 
2. V okně Hlášení vyberte Hlášení o historii událostí. 
3. Klikněte na Zobrazit hlášení. Objeví se dialog Hlášení o historii událostí. 

 
Obrázek 7-1 - Hlášení o historii událostí 
 
4. V poli Datum vyberte datum, pro které chcete seznam událostí. Následující 

tabulka obsahuje seznam možností v poli Datum. 
 

Možnost Popis 
Dnes Hlášení o historii událostí z dnešního dne. 

Včera Hlášení o historii událostí ze včerejška. 
Posledních 7 dní Hlášení o historii událostí za posledních sedm 

dní. 
Vlastní rozpětí dat Hlášení o historii událostí mezi začátečním a 

koncovým datem. Při výběru této možnosti, jsou 
zapnutá pole Od a Do v sekci Vlastní časový 
úsek. V poli Od můžete vybrat začáteční datum 
a v poli Do koncové datum. 

 
5. Vyberte Místo. 
 
6. V poli Typy zařízení zatrhněte typy zařízení, pro které chcete vygenerovat 

hlášení o historii událostí. Můžete vybrat i více typů zařízení. Pokud vás 
zajímají všechna zařízení, zatrhněte Vybrat vše. Podle výběru typů zařízení 
v poli Typy zařízení, se v poli Zařízení objeví seznam zařízení V případě, že 
jste například vybrali typ zařízení Vstupy videa, objeví se v poli Zařízení 
seznam všech kamer. 

 
7. Pokud chcete zahrnout vstupní a výstupní alarmy, zatrhněte v oblasti Vlastní 

události IO alarmy.  
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8. V poli Zařízení vyberte ta zařízení, pro která chcete vygenerovat hlášení. 
Vybraná zařízení se objeví v poli Vybraná zařízení. 
• Pro výběr zařízení: 

Zatrhněte zařízení a klikněte na . Můžete vybrat i více zařízení. 

Pro vybrání všech zařízení z pole Zařízení klikněte na . 
• Pro odstranění zařízení: 

Zatrhněte zařízení a klikněte na . Můžete vybrat i více zařízení. 
Pro odstranění všech zařízení z pole Vybraná zařízení klikněte na 

. 
9. V poli Události vyberte ty události, které chcete zahrnout v hlášení. Vybrané 

události se objeví v poli Vybrané události. 
• Pro výběr události: 

Zatrhněte událost a klikněte na . Můžete vybrat i více událostí. Pro 

vybrání všech událostí z pole Události klikněte na . 
• Pro odstranění událostí: 

Zatrhněte pole vedle názvu události a klikněte na . Můžete vybrat i 
více událostí. Pro odstranění všech událostí z pole Vybrané události 
klikněte na . 

 
10. Vyberte důležitost události ze seznamu Důležitost události. 
11. Klikněte na Vygenerovat hlášení. Hlášení o historii událostí se vygeneruje a 

zobrazí.
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Generování hlášení o záznamu operátora 
 

Pro vygenerování hlášení o záznamu operátora: 
1. Klikněte na záložku Hlášení. 
2. V okně Hlášení vyberte Hlášení o záznamu operátora. 
3. Klikněte na Zobrazit hlášení. Objeví se dialog Hlášení o záznamu operátora. 
 

 
Obrázek 7-2 - Hlášení o záznamu operátora 
 
4. V poli Datum vyberte datum, pro které chcete zobrazit seznam událostí. 

Následující tabulka obsahuje seznam možností v poli Datum. 
 

Možnost Popis 
Dnes Hlášení o záznamu operátora z dnešního dne. 

Včera Hlášení o záznamu operátora ze včerejška. 
Posledních 7 dní Hlášení o záznamu operátora za posledních 

sedm dní. 
Vlastní rozpětí dat Hlášení o záznamu operátora mezi začátečním 

a koncovým datem. Při výběru této možnosti, 
jsou zapnutá pole Od a Do v sekci Vlastní 
časový úsek. V poli Od můžete vybrat 
začáteční datum a v poli Do koncové datum. 

 
5. V poli Operátoři zatrhněte ty operátory, pro které chcete vygenerovat hlášení 

o záznamu operátora. Pokud vás zajímají všichni operátoři, zatrhněte Vybrat 
vše. 

6. V poli Aktivity zatrhněte ty aktivity, které chcete do hlášení zařadit. Pokud vás 
zajímají všechny události, zatrhněte Vybrat vše. 

7. V poli Typ výstupu vyberte typ hlášení o záznamu operátora, který chcete 
vygenerovat. Můžete vybrat Tabulka, pro prohlížení hlášení v tabulce, nebo 
Graf, pokud si hlášení chcete prohlédnout jako graf. 
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8. Klikněte na Vygenerovat hlášení. Hlášení o záznamu operátora se 
vygeneruje a zobrazí. 
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Zobrazování, tisk a ukládání hlášení 
Můžete použít následující možnosti z panelu nástrojů nad hlášením: 

Ikona Kliknutím způsobíte… 

 

uložení hlášení. Při výchozím nastavení se hlášení ukládá 
ve formátu Crystal Reports (.rtp). Hlášení můžete také 
uložit ve formátech Adobe Acrobat PDF (.pdf), Microsoft 
Excel (.xls), Microsoft Excel Data Only (.xls), Microsoft 
Word (.doc) a Rich Text (.rtf). 

 

vytisknutí hlášení. 

 

Zobrazení, nebo skrytí názvů hlášení vlevo. 

 

přechod na první stránku. 

 

přechod na předchozí stránku. 

 

přechod na další stránku. 

 

přechod na poslední stránku. 

 

přechod na stránku podle čísla. 

 

vyhledávání textu v hlášení. 

 

přiblížení či oddálení hlášení. 

 

zavření stávajícího prohlížeče. 
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Tato stránka je záměrně prázdná
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Dodatek A 
 

Kombinace toku obrazu pro kamery 
Grandeye 
 

Pro kamery Grandeye Halocam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Typ kamery Rozlišení Nejlepší FPS (MAX) 
(H.264) 

GrandEye – FullPanorama 640x208 10 

1024x336 10 

GrandEye – HalfPanorama1 640x208 10 

1024x336 10 

GrandEye – HalfPanorama2 640x208 10 

1024x336 10 

GrandEye – FishEye 1424x1424 5 

1024x1024 8 

2144x1944 3 

GrandEye –  
VGAFishEyeWithPan 

640x480 10 

GrandEye – Composite1 640x480 10 

GrandEye – Composite2 640x480 10 

GrandEye – VGAFishEye 640x480 10 

320x240 15 
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Pro kamery Grandeye Evolution 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Omezení kamer Grandeye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ kamery Rozlišení Nejlepší FPS (MAX) 
(H.264) 

GrandEye – Evolution 
 

1056x960 15 

2144x1944 10 

1448x1360 15 

528x480 15 

Omezení Typ 
kamery 

Komentář 

Kamera má kolísavé FPS. 
Příklad: Pro nejvyšší rozlišení 
2144x1944 je kamera schopná 
nejvyššího FPS 3. Několikrát 
bylo zjištěno, že se FPS 
pohybuje mezi 1 a 3 a kamera 
se na 3 FPS dostane jen 
zřídka. 

Halocam Dle Grandeye FPS kolísá a 
nemůže jít nad maximální 
hodnotu, která je 3. Toto 
chování je specifické designu 
kamery. 

Kamera má kolísavé FPS. 
Příklad: Pro nejvyšší rozlišení 
2144x1944 je kamera schopná 
nejvyššího FPS 10. Několikrát 
bylo zjištěno, že se FPS 
pohybuje mezi 6 a 10 a 
kamera se na 10 FPS dostane 
jen zřídka. 

Evolution Dle Grandeye FPS kolísá a 
nemůže jít nad maximální 
hodnotu, která je 10. Toto 
chování je specifické designu 
kamery. 

Před streamováním musí na 
webové stránce kamery být 
nastaven aktivní stream 
(rozlišení). 
Pokud v MAXPRO NVR 
nenastavíte aktivní stream, 
video se nezobrazí. 

Evolution Dle Grandeye je toto chování 
specifické designu kamery. 
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