2. Geef een naam op voor het archief en kies bij doel een gedeelde map uit op uw nas. Klik op Volgende.

3. Kies één of meerdere camera’s uit die u wilt archiveren. Klik Op Volgende.

4. Selecteer de datum van de opnames die u wilt archiveren. Klik op Voltooien.
5. Het archief wordt aangemaakt. U kunt de voortgang volgen onder het kopje Status.

6. Plaatst u archieven op een externe schijf, dan kunt u deze later koppelen onder het tabblad Koppelen.
7. Hebt u ruimte tekort voor uw opnames, dan kunt u onder het tabblad Opslagruimte extra schijfruimte toekennen of een externe schijf selecteren.

1. Opslagruimte toevoegen is waarschijnlijk alleen zinvol als u uw nas uitbreid met extra harde schijven. U kunt
hier ook aan een bestaande gedeelde map meer ruimte toekennen of een andere gedeelde map op een ander volume selecteren.
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5.13 Rechten gebruikers
Surveillance Station kent een eigen rechten systeem voor gebruikers. Dat betekent dat u binnen Surveillance Station
gebruikers kunt aanmaken die los staan van DSM. U kun die gebruikers rechten geven of ontnemen om bepaalde
handelingen uit te voeren binnen Surveillance Station.

5.13.1 Een gebruiker aanmaken
Om een nieuwe gebruiker aan te maken en daar rechten aan toe te kennen of te ontnemen, gaat u als volgt te werk.
1. Klik in het hoofdmenu op Gebruiker.

2. Klik op Toevoegen. Geef minimaal een naam en wachtwoord op.
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3. Klik op Volgende. Selecteer Een nieuw rechtenprofiel maken.

4. Geef een naam op voor het nieuwe profiel en kies wat voor type profiel u wilt maken. Bij een toeschouwersprofiel mag de gebruiker minder dan bij een managersprofiel. Kies voor nu bij Type Manager en klik op
Volgende.

5. Als u meerdere servers hebt gekoppeld aan Surveillance Station, dan kunt u hier een keuze maken waarvoor
het profiel geldt. Klik op Volgende.

6. U kunt nu aangeven tot welke camera’s deze gebruiker toegang krijgt.
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7. Selecteer de gewenste camera’s en klik op Volgende.

8. Geef aan of de gebruiker gebruik mag maken van eventuele e-mappen en klik op Volgende.

9. Geef aan van welke lay-outs deze gebruiker gebruik mag maken en klik op Volgende.

10. U krijgt nu een lange lijst te zien met allerlei opties van Surveillance Station. Per optie kunt u aangeven of de
gebruiker daar toegang toe heeft of niet door een vinkje te plaatsen of juist weg te halen. Kies de opties die u
wenst. U kunt het profiel later altijd nog aanpassen. Klik op Voltooien om het profiel op te slaan.
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5.13.2 Profielen toevoegen, bewerken of verwijderen
In de vorige paragraaf hebt u een gebruiker aangemaakt en daar direct een zelfgemaakt profiel aan gekoppeld.
Surveillance Station kent zelf twee standaard profielen. Het profiel Manager is bedoeld voor personen die van
alles mogen doen met de camera’s en opnames, terwijl het Toeschouwer profiel bedoeld is voor personen die
alleen naar de beelden van één of meerdere camera’s mogen kijken.

1. Klik in het hoofdmenu op Gebruiker.
2. Ga naar het tabblad Profiel met rechten.

3.
4.
5.
6.

Hier ziet u de twee standaard profielen en het profiel dat u zojuist hebt aangemaakt.
Door een profiel te selecteren en daarna op de knop Bewerken te klikken, kunt u het profiel aanpassen.
U maakt nieuwe profielen door op de knop Toevoegen te klikken.
Zelfgemaakte profielen kunt u ook verwijderen door ze te selecteren en daarna op de knop Verwijderen te
klikken.
7. Als u hier profielen aanmaakt, kunt u later bij zowel bestaande als nieuwe gebruikers deze profielen selecteren.

5.14 Actieregels
Sinds Surveillance Station 7 is het mogelijk om actieregels in te stellen. Actieregels zijn een soort macro’s die het mogelijk maken acties uit te voeren volgens een schema of een gebeurtenis. Zo kunt u bijvoorbeeld een cameraopname
starten na het activeren van een deur-controller. En dan ook op een bepaalde tijd.

1.
2.
3.
4.

Ga voor het inschakelen van een actieregel naar het hoofdmenu
Klik op Actieregel. Er opent een venster met daarin een melding dat er nog geen regels zijn.
Klik op Toevoegen.
Geef eerst een naam op van de actie.
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5. Kies voor een type actie. Is deze geactiveerd of gepland. Als u een actieregel plant, kan dit alleen volgens een
schema lopen. Als u kiest voor geactiveerd, dan zorgen bepaalde acties voor het uitvoeren van de regel.
6. De keuze voor Onderbreekbaar of Ononderbreekbaar hangt af van andere regels die lopen: mogen deze
stoppen of niet? Indien u kiest voor Ononderbreekbaar zal de regel altijd worden uitgevoerd. Klik op Volgende.

7. Kies een trigger-apparaat bij Gebeurtenisbron. Dat kan een camera zijn, maar ook een deur, een extern apparaat of een toegangscontroller. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van wat u thuis of op het werk hebt staan.
In dit voorbeeld kies ik als bron de Dahua1 pand. Als daarop beweging wordt gedetecteerd, moet er iets
gebeuren (een actie worden uitgevoerd) op een andere camera. De interval staat op 10, dus er wordt elke tien
seconden gemeten.
8. Klik op Volgende.
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9. U kunt nu selecteren wat er moet gebeuren als er beweging wordt gedetecteerd op de camera bij de bron in
de vorige stap.
10. Kies een uitvoer-apparaat. Ik kies in dit geval een ander camera in dezelfde ruimte.
11. Bij actie kies ik voor Audio-uitgang en als Audiopatroon een Sirene. Deze moet tien keer afgaan om de drie
seconden. Wilt u naast de eerste Actieregel nog andere plannen, dan klikt u op de knop Toevoegen om een
tweede Actieregel te maken. Klik op Volgende.

12. Kies een tijdschema waarvoor deze Actieregel moet gelden.
13. Klik op Voltooien om de Actieregel aan te maken.

14. U kunt eenmaal gemaakte Actieregels bewerken en verwijderen.
15. Onder het tabblad Geschiedenis kunt u zien wanneer de actieregels zijn toegepast.
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5.15 Melding
Als u uw camera’s niet permanent monitort, dan bent u afhankelijk van meldingen van Surveillance Station in het
geval dat er iets gebeurt. Deze meldingen kunnen via e-mail worden verstuurd of via een push-service. Die push berichten kunt u bekijken op uw telefoon met DS-Cam.

1. Klik in het Hoofdmenu op Melding.
2. Plaats een vinkje bij Meldingen via e-mail inschakelen. U krijgt de vraag of u de meldingen wilt koppelen aan
DSM. De gegevens worden dan automatisch overgenomen.

3. Plaats een vinkje bij Een gebeurtenis snapsshot toevoegen, om een afbeelding te krijgen met de gebeurtenis
in de mail.
4. Als u veel mailtje krijgt van dezelfde camera, dan kunt u een intervallimiet instellen om het aantal mails te
beperken.
5. Installeer alvast op uw mobiele apparaat DS Cam en DS Finder en log met beide apps in op uw nas.
6. Klik op het tabblad Pushservice.
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