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Inloggningsskärm

För att få tillgång till Orchid Core

VMS-användargränssnitt måste du öppna en webbläsare på din PC eller
mobilenhet.
För att logga in: Skriv in IP-adressen för Orchid Core VMS-servern i
webbläsarens adressfält. Skriv localhost om du arbetar på själva servern för
Orchid Core VMS.
När Inloggnings-skärmen
visas anger du ett giltigt användarnamn och lösenord.

Användargränssnitt

Live-video, inspelad video för uppspelning

och export av video finns alla tillgängliga från scenen, där spelare kan flyttas,
ändras storlek på och bytas ut vid behov. Ytterligare funktioner finns
tillgängliga via Systemmenyn.

Scen
Systemmeny
Kameraväska
Sök/ladda ner
Uppspelningskontroller
Tidslinjefält

Kameraväska Kameraväskan listar alla kameror som har registrerats i
systemet efter kameranamn i alfabetisk ordning, med miniatyrbilder för var
och en. När kameraväskan är öppen kan du lägga till kameror på scenen (som
spelare) för live-videovisning, uppspelning av inspelad video och sökning.

Spelare När en spelare finns på scenen kan du sväva med markören
över spelaren för att aktivera alla de verktyg som visas på bilden under.

Spelarnamn
Fullskärmsläge
Tidszonvarning
Extraverktyg (kan variera)
Obs: Ikonen
Tidszonvarning
visas endast om
servern och
klienten är I olika
tidszoner.

Ta bort spelare
Tidslinjefält
länkas/avlänkas
Grepphandtag

För att öka en spelare till fullskärm: Klicka på fullskärms-ikonen för
att öka en spelare till fullskärmsstorlek. Klicka på ikonen igen om du vill
återgå med spelaren till dess ursprungliga storlek och position bland
andra spelare på scenen.
För att utföra en sökning i-cell: Klicka på Länk-ikonen för att aktivera
en sökning i-cell. Spelaren avlänkas från huvud-tidslinjefältet, så en
videosökning kan utföras med hjälp av en oberoende tidslinje. Klicka på
ikonen igen (en bruten länk) för att avsluta sökläget i-cell och återansluta
till huvud-tidslinjefältet.
För att ändra storlek på en spelare: Klicka och drag i Grepphandtagen
för att ändra storlek på en spelare. (Kom ihåg att du inte kan flytta eller
ändra storlek på en spelare ovanpå en annan spelare; du kan behöva
ompositionera några av spelarna först.)

Panorering-lutning-zoomning (PTZ, Pan-tilt-zoom) av
kameran (Om tillgängliga) Om du har kameror med PTZ- eller
ljud-funktioner kan du kontrollera dessa funktioner i spelaren.

För att öppna/stänga kameraväskan: För att öppna, klicka på (+)-ikonen i
övre vänstra hörnet på Scenen. För att stänga, klicka på (-)-ikonen.

PTZ aktivera/avaktivera
Zooma in/ut

Spela upp video
För att addera en spelare till scenen: Dubbelklicka på
kameraminiatyrbilden i kameraväskan eller klicka och drag en miniatyrbild
från kameraväskan till scenen.
För att ta bort en spelare från scenen: Klicka på “X” i det övre högra hörnet
på spelaren.
För att ta bort alla spelare från scenen: Klicka på Rensa scen-knappen
nederst på kameraväskan.

Öppna/Stäng
kameraväska
Spelare
Dubbelklicka eller
klicka/drag spelare
till scen

PTZ förvalsmeny
Obs: PTZ-ikonen
visas enbart på
kameror som är
PTZ-förberedda.

Pan/Tilt-reglage

För att reglera PTZ: Aktivera PTZ-reglaget först, genom att klicka på
PTZ-ikonen. Använd därefter pan/tilt-reglagen och zoom-reglaget som
visas på skärmen. (Reglagen finns tillgängliga genom att använda en mus,
joystick eller att trycka på de stödda inmatningarna). Använd
förvalsmenyn för att växla mellan fördefinierade kameravyer.

Fisheye Camera Dewarping (om tillgänglig)
Klicka på Dewarping-ikonen för att aktivera Dewarping-verktygsfältet, så
att du kan välja standardfiskögon eller en av två “platta” kameravyer.

Dewarping-ikon
Dewarping-verktygsfält

Rensa scen-knapp
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Tidslinjefältet - Visa Live- och inspelad video Tidslinjefältet i botten på Scenen innehåller alla verktyg som du behöver för att visa live-video och
uppspelning av inspelad video. I Live-läge (indikerat med den lila LIVE -ikonen) spelar Orchid Core VMS realtidsvideo på alla de länkade spelarna på
Scenen. Spellinjen kommer alltid att ange datum och tid för den video som spelas upp för tillfället på alla länkade spelare.
För att navigera över tid, gör något av följande:
● Klicka på och drag tidslinjen (till höger eller vänster).
● Klicka en gång på tidslinjen för att centrera en speciell tidpunkt på spellinjen.
● Använd Hoppa till -ikonerna för att flytta till en tidigare eller till nästa
rörelsehändelse.

●
●

Använd Kalenderväljar -ikonen för att välja ett specifikt datum/tid.
(De gröna punkterna indikerar de dagar då video finns tillgänglig.)
Klicka på LIVE -ikonen för att återvända till Live-läge.

För att styra video för de länkade spelarna på scenen:
● Klicka på Spela upp/pausa -ikonen för att spela upp eller pausa videon.
● Klicka på 1X- ikonen för att få tillgång till de reglage som låter dig justera uppspelningshastigheten och riktningen (snabbare och långsammare,
framåt och bakåt).

Hoppa till: Tidigare
rörelse-event

Hoppa till: Nästa
rörelse-event

Rörelse-event

Datum/tid vid
uppspelningslinje

Live-läge

Tidslinjes-växling

Exportera
video

Spela
upp/Pausa
Uppspelningshastigh
et och riktning

Klicka eller drag till
flytta tidslinjefält

Inspelad
(tidigare) video

Uppspelningslinje

Framtida video

Kalenderväljare

Tidslinjefält – att söka och exportera video (för spelarna på scenen) Tidslinjefältet har verktyg som låter dig exportera video snabbt (för känt
datum/tid) eller söka efter den video du behöver exportera.
För att exportera video för känt datum och tid:
● Klicka på Export-ikonen (ett Export-fönster kommer att öppnas där du kan välja datum/tid-området för en speciell kamerabildsvit.)
● Använd de två kalenderknapparna för att välja Startdatum/tid och Slutdatum/tid.
● Välj video för export genom att identifiera spelaren (via minityrfotot) och klicka därefter på en av videoformatknapparna (MKV, MOV, Dewarp) för denna
spelare.
För att välja video för granskning/export:
● Klicka på Tidslinefält-ikonen för att aktivera Sökläge. I sökläge expanderar Tidslinjefältet för att tillhandahålla ytterligare verktyg för att identifiera
specifika delar av videon (generellt för detaljerad granskning och/eller export).
● Använd Kalenderväljar -ikonen och/eller Grovjusteringshandtagen (klicka på och drag) för att välja ett Grovsökningsområde (området mellan
handtagen representerar det minskade sökområdet, som då avspeglas i Finsökningsområdet).
● Du kan använda Områdesväljaren för att välja tidsintervallen för grov tidslinje (från 5 minuter till 12 timmar).
● Klicka på och drag Finjusteringshandtagen för att ytterligare förminska sökområdet och avsluta videovalet för granskning/export (detta val av video
kommer att spelas upp i en slinga tills du ändrar sökområde eller avslutar valläget).
För att exportera vald video:
● Klicka på Export-ikonen för att ladda ner video från den utvalda perioden. Välj videoformat (MKV, MOV, Dewarp) för det klipp du vill ladda ner.
● När nedladdningen är klar kan du välja ett annat klipp (från samma tidsperiod) för nedladdning.
Export

Finjusteringshandtag
Finsökningsområdet

Tidslinjesomkopplare
Grovsökområde
Grovjusteringshandtag

Områdesväljare

För ytterligare tips och träning, genomför den Orchid Core Video Management System-träning, som finns tillgänglig på: training.ipconfigure.com.

