Meldingen in/uit schakelen.
*In deze handleiding wordt er van uit gegaan dat de camera al juist is ingesteld op uw apparaat.

Stap 1. Open de APP: DMSS.

Na het openen, zie je een vergelijkbaar scherm:

Stap 2. Open het apparaat menu:
a.

Druk op de puntjes “…” naast het gewenste apparaat om de instellingen
hiervan te beheren.

b.

Druk op “Details apparaat”
om verdere opties te
beheren.

c.

Vervolgens verschijnen diverse opties, kies hier “Waarschuwing Activeren”

In het menu “Waarschuwingen Activeren” wordt de mogelijkheid om de verschillende
meldingen en alarmen te verwerken op uw apparaat.
Op deze manier kunt u per apparaat (en gebruiker) instellen:
-

Tip 1.

Wanneer u meldingen wenst te ontvangen
Welke meldingen u wenst te ontvangen
Wat er weergegeven moet worden. (Live, Video of Foto.)

Gebruik altijd een persoonlijke account voor deze instellingen. Wanneer er instellingen
aangepast worden, wordt dit doorgevoerd per gebruiker.

Stap 3. Gewenst alarm selecteren:
In het menu om de gewenste alarmen in te stellen zijn een reeks aan
verschillende type meldingen die we kunnen instellen.
Hieronder een toelichting op de functies zoals op het scherm:
Save Altijd op de “Save” knop klikken, om wijzigingen op te slaan!
A

In/Uit schakelknop voor de meldingen.

B

Tijdschema voor het ontvangen van meldingen.

C

Meldingen op basis van “Algemene” beweging/verandering.

D

Meldingen bij het maskeren van de camera

E

Meldingen bij detecteren van onscherp beeld

F

Meldingen bij detecteren van gezichten

G

Meldingen bij herkennen van kentekens

H

Meldingen op basis van Intelligente Video detectie

I

Meldingen op basis van Dubbele detectie / telling / analytics

J

Meldingen op basis van warmte afwijkingen of detectie

K

Meldingen bij waarnemen van audio detectie

L

Meldingen via lokale alarm input van systeem of camera.

M

Meldingen van afwijkingen of fouten bij opslagschijf

N

Meldingen van voltage afwijkingen binnen systeem.

Tip 2.

De bovengenoemde opties betreft enkel het ontvangen van de al ingestelde alarmen in de camera of het systeem! Dit zijn slechts
meldingen van het apparaat en de gebruiker waarmee is ingelogd! Het in/uit schakelen van deze meldingen heeft geen invloed
op de functies van de camera en/of het systeem.
Het instellen of programmeren van deze meldingen dient in de camera of in het systeem zelf gedaan te worden! Laat dit over aan
een specialist die dit goed kan instellen!

In de praktijk worden 3 van deze functies het meest gebruikt:
•
•
•

Optie B. voor het instellen van de gewenste tijden wanneer alarm ontvangen mag worden.
Optie C. voor het instellen van de Algemene beweging meldingen.
Optie H. voor het instellen van de Slimme Detectie meldingen.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe we de Slimme Detectie meldingen
kunnen toepassen.

Stap 4. Instellen van IVS meldingen
Kies de optie “H” genaamd IVS, je krijgt dan een nieuw menu met de
verschillende slimme detectie mogelijkheden. We behandelen nu de 2 meest
gebruikte varianten, namelijk:
•
•

Lijn detectie (1)
Regio detectie (2)

Wanneer een object over een lijn passeert.
Wanneer een object binnen een regio komt.

(Waarbij een object een Auto, Persoon of onbekend object kan zijn)

Stap 5. Kanalen selecteren
Bij het kiezen van zowel Lijn als Regio detectie wordt er
gevraagd voor welke kanalen deze meldingen ingeschakeld
moeten worden.
Indien het een losse camera betreft, dan zal hier normaal gesproken
maar 1 kanaal staan, selecteer dit kanaal door een vinkje achter het
kanaal te zetten. (1)
Indien het een opname systeem betreft, dan staan hier het aantal
kanalen dat is ingesteld op dat systeem. Selecteer hier de gewenste
kanalen. (1)

Ga na het selecteren terug naar het vorige menu met de “ < ”knop bij (2)
In het vorige menu kunnen er tevens meer meldingen ingesteld worden en/of de instellingen opslaan via de “save”
knop rechts bovenaan! (Vergeet niet op te slaan!)

Tip 3.

De namen van de kanalen kunnen aangepast worden naar herkenbare namen van de camera locaties, dit pas je aan in de
camera of in het systeem. Na het aanpassen van deze namen, dient deze informatie opnieuw te worden opgehaald in de app
via de apparaat verandering knop en opnieuw op te slaan, waardoor de nieuwe instellingen gesynchroniseerd worden.

Stap 6. Meldingen uitschakelen
Open net als bij Stap 2 het apparaat menu van de camera of het systeem
waar de meldingen op uitgeschakeld moeten worden.
Kies de optie “Waarschuwingen Activeren”
Vervolgens de bovenste knop naar links schuiven om deze
meldingen uit te schakelen.
De volgende melding dient dan bevestigd te
worden met “OK” Waarna de meldingen direct
worden uitgeschakeld.

Tip 4.

Bij het opnieuw inschakelen van de meldingen, dient er wederom een keuze gemaakt te worden van de gewenste meldingen
zoals is uitgelegd in deze handleiding.

