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1. Introductie 
Algemene omschrijving 
De LiveDVR unit is een digitale recorder welke gebruik maakt van het Operating Systeem 
Windows XP en de videofragmenten opslaat op een harde schijf.  
Bij stroomstoring zal de unit zichzelf weer opnieuw opstarten en doorgaan met de opname. 

Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 
Hieronder een afbeelding van de digitale unit, door in het midden het slot 90° naar rechts te 
draaien opent de kast zich. Deze mogelijkheid is af te sluiten met bijbehorende sleutel. 
Hieronder de onderdelen nader toegelicht: 

 
1. Power Knop: Hiermee kan het systeem in en uitgeschakeld worden Bij  
 uitschakelen deze knop minimaal 5 seconden ingedrukt houden. 
2. Leds: Hier zijn vier leds aanwezig. Alleen de twee rechtse worden bij  

deze unit gebruikt. De rechtse groene led brandt constant op het 
moment dat de machine is ingeschakeld. De oranje led brandt 
alleen bij schijfactiviteit.  

3. Diskette station: Indien u bepaalde beelden op diskette wilt zetten kan u hiervan  
 gebruik maken. Met de drukknop kan de diskette verwijderd  
 worden. 
4. CD-RW station: Hier moet een lege CD-R in geplaatst worden om videofragmenten  
 op CD te zetten. Met de drukknop kan de CD lade worden  
 geopend. 

 
 
 
 

1 
2 

3 

4 



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

 3  

2. Algemeen 
Opstarten systeem 
Zodra het Operating Systeem Windows XP is opgestart, wordt het programma naar 
ongeveer 1 minuut opgestart (nadat de initialisatie is voltooid). U komt terecht in het LiveDVR 
programma. Deze software staat garant voor de opname.  

Live bekijken videobeelden 
Op het moment dat het LiveDVR programma opgestart is, worden direct de camerabeelden 
weergegeven. De indeling is gelijk aan de indeling die bij het afsluiten actief was. Hieronder 
is het LiveDVR programma te zien in een beeld weergave van 9 beelden. 

 
Om handelingen uit te voeren aan het systeem, is het noodzakelijk eerst in te loggen.  
 

Druk op deze knop en geef uw gebruikersnaam 
en wachtwoord in. 

 
Afhankelijk van de rechten die aan de inlognaam zijn 
toegewezen kunnen er verschillende handelingen 
uitgevoerd worden.  
 
Door dubbel te klikken met de linkermuisknop op een bepaald beeld wordt deze vergroot 
weergegeven. Door nogmaals te klikken wordt weer terug gekeerd in de oude weergave. 
Door met de rechtermuisknop op een beeld te klikken kan gekozen worden voor  “fullscreen”. 
Door nogmaals op de rechtermuisknop te klikken kan weer terug gekeerd worden in de oude 
weergave.  
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Druk op deze knop om te wisselen van beeld weergave. Het is mogelijk om voor 
verschillende weergaven te kiezen. 

Het nummer in de knop bepaald hoeveel beelden er zichtbaar zullen zijn. 
 
Druk op deze knop om de beelden te laten circuleren. 
 

Uitleg overige knoppen 
Aan de linkerzijde onderin staan alle camera’s genummerd. Indien het rondje voor de 
camera oplicht houdt dit in dat de camera opneemt. Aan de kleur is te herkennen waarom de 
camera opneemt:  

Dit icoon houdt in dat de camera in motion record opneemt (alleen bij beweging). 
Dit icoon houdt in dat de opname van de camera handmatig gewijzigd wordt. 
Dit icoon houdt in dat de camera opneemt afhankelijk van de status van de sensoren. 
Dit icoon houdt in dat de camera constant opneemt. 
Dit icoon houdt in dat de camera niet opneemt. 
 

De knoppen naast de verdeling van de camera’s staan hieronder in het kort beschreven. 
Sommige knoppen komen verder in deze handleiding nog uitgebreid aan de orde. 
 

Playback knop: Hiermee kunnen de beelden terug gekeken worden. (hoofdstuk 2) 

Configuratie knop: Hiermee kunnen de instellingen gewijzigd worden.  

Remote talk knop: Een remote gesprek starten. 

Foto knop: Maak een foto van het huidige beeld.  

Opname knop: Neemt alle beelden tijdelijk op voor 30 seconden. 

Constante opname knop: Neemt alle beelden constant op. 

Speeddome besturing knop: Schakelt de speeddome besturing in (zie hoofdstuk 3). 

Snelkoppeling: Hierachter zit een snelkoppeling naar een CD brandprogramma. 

Matrix switch knop: Laat de externe monitor circuleren. 

Beweging instellen: Hierin kan de gevoeligheid en de beweging ingesteld worden. 

Map knop: Plattegrond met daarin de camera posities. 

Aantekeningen knop: Hierin kunnen handmatig aantekeningen gemaakt worden. 

Log knop: Hierin worden alle acties in bijgehouden. 

Indien er in de live weergave een foto wordt gemaakt, zal deze standaard opgeslagen 
worden in C:\Capture\CHxx ( xx is het cameranummer ). 
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De datum en de tijd staan bovenin weergegeven. Hierin is ook af te 
lezen hoeveel schijfruimte nog aanwezig is op de harde schijf. Op het 
moment dat de harde schijf vol is, wordt deze weer vanaf het begin 
overschreven. 
 

De kleur instellingen kunnen per camerabeeld aangepast worden. Hieronder de 
mogelijkheden toegelicht: 

 

Past de helderheid van het camerabeeld aan. 

Past het Contrast van het camerabeeld aan. 

Past het kleurbalans van het camerabeeld aan. 

Past het aantal kleuren van het camerabeeld aan. 

Past het geluidsniveau van het camerabeeld aan. 
 

 
Klik op de knop “Stoppen” om het systeem af te sluiten. Het systeem zal om een 
bevestiging vragen om af te sluiten.  

 
Let op: Als het systeem wordt afgesloten, zullen er geen opnames meer gemaakt worden 
van de beelden. Afhankelijk van de rechten zal het systeem zich opnieuw opstarten of terug 
keren naar het Windows bureaublad. 

 

Live terugkijken 
Het systeem maakt het mogelijk om in de livebeelden een camerabeeld tot 8 minuten terug 
te kijken. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het camerabeeld dat terug gekeken dient 
te worden. Kies voor de optie Instant playback en vervolgens op de tijd. Om het terugkijken 
te beëindigen, klik met de rechtermuisknop op het beeld en kies voor “End playback”. 
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3. Bestuurbare camera 
Er kunnen bepaalde posities vastgesteld worden (presets) van de bestuurbare camera en 
hier kan naar toe geswitcht worden. Het is uiteraard ook mogelijk om de camera handmatig 
te besturen. Hieronder beide mogelijkheden uitgewerkt. 

Bestuurbare camera handmatig besturen 
Indien aan het systeem een bestuurbare camera is gekoppeld, kan deze vanuit de software 
bestuurd worden. Het systeem is daar volledig in voorzien. Hieronder zijn de mogelijke 
functies hiervan nader toegelicht: 

 
 
 
Met de pijltjesknop kan de besturing ingeschakeld worden. Door nogmaals 
op deze knop te klikken wordt de besturing afgesloten. 
 
 
 

Licht knop: Schakel hiermee het licht aan en uit bij de camera. 

Schakel knop: Schakel hiermee bijvoorbeeld een wisser of blower aan of uit. 

Focus knop: Focus met deze knop in of uit. 

Zoom knop: Zoom met deze knop in of uit. 

Iris knop: Opent of sluit de Iris functie van de camera. 
 
Met deze knop kan de bestuurbare camera handmatig van positie veranderd 
worden. De middelste knop zorgt er voor dat de camera ronddraait ( indien 
deze dat ondersteund ). Het nummer is de huidige camera die op dat 
moment bestuurd wordt. 
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Presets instellen en oproepen van de bestuurbare camera 
Door de knop van de speeddome te activeren, worden onderstaande vensters zichtbaar en 
kan er gekozen worden voor de verschillende opties: 
 
 

In dit venster kunnen presets ingesteld worden. Maak eerst een 
naam voor de preset aan met een preset nummer. Klik op de “ + “ 
knop om de preset toe te voegen.  
 
Navigeer vervolgens de camera naar de gewenste positie zoals 
beschreven op de vorige pagina en klik op de knop set. Sommige 
bestuurbare camera’s kunnen niet zo ingesteld worden. Dit moet 
dan via het menu. Voor eventuele vragen hierover neem contact op 
met GTC. 
  
Om een preset te verwijderen klik op de betreffende presetnaam en 
klik op de knop “ - “ 
 
Met de “Speed” schuifbalk is de snelheid van het verplaatsen van de 
speeddome af te regelen. 
 
 
Het toevoegen van Tours gaat op dezelfde wijze. Let op niet alle 
domes ondersteunen tours. 
 
Om het scherm te sluiten, klik eerst op de knop “Save” en 
vervolgens op “Stoppen”.
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4. Beelden terug zoeken 
Afhankelijk van de instelling van de camera worden de beelden opgenomen. Deze beelden 
zijn op een zeer eenvoudige wijze terug te kijken. Op het moment dat de beelden terug 
gekeken worden, gaat het systeem door met de opname.  
Druk op de “Playback” knop ( zie onder ): 
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Het volgende dialoogvenster wordt geopend: 
 

 
 

Als eerste zal een datum geselecteerd moeten worden vanwaar terug gekeken dient 
te worden.  

 
 
Aan de bovenkant van het dialoogvenster is de maand te 
wijzigen. Als er opnames zijn dan is de betreffende dag 
rood gekleurd. De geselecteerde dag wordt geel gekleurd. 
Als de juiste dag is geselecteerd, klik dan weer op de 
datum knop en u komt terug in het playback dialoog. 
 
 
 

 
Om een beeld te bekijken, selecteer een camera aan de rechterkant. Onder in de tijdsbalk 
komt de opname te staan.  

De kleur is afhankelijk van welke opname optie gebruik is gemaakt. Selecteer in de bovenste 
tijdbalk het uur en in de onderstaande tijdsbalk de minuten.  
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Het is mogelijk om niet alle opname weer te geven in de tijdsbalk met onderstaande 
knoppen: 

 
Geef alleen constante opname weer.  Geef alleen de motion opname weer. 
  
 
Geef alleen de sensor opname weer. Geef alle opname weer. 
 

Het is ook mogelijk om meerdere beelden tegelijk terug te kijken. Dit zijn er maximaal 16. Dat 
kan met onderstaande knoppen: 

1 camerabeeld terug kijken. 9 camerabeelden terug kijken. 

4 camerabeelden terug kijken. 16 camerabeelden terug kijken. 

Klik op deze knop om bij het terug kijken van meerdere camerabeelden de tijden 
met elkaar te synchroniseren. 

 

Fragmenten afspelen 
Bij het afspelen van de video fragmenten kunnen deze bediend worden met onderstaand 
“play” knoppen. 
 
 
 
 
 

Ga naar het begin van de tijdsbalk Stop het afspelen 

Ga naar de vorige minuut Ga naar de volgende minuut 

Ga naar het vorige frame Ga naar het volgende frame 

Pauzeer het afspelen Ga naar het eind van de tijdsbalk 

 
 
Verhoog of verlaag de snelheid van het afspelen van de 
beelden. 
 

 

Snel terug zoeken via “Smart” 
Het systeem is uitgerust met een geavanceerde zoekfunctie.  

 Klik op deze knop om het geavanceerde terugzoeken te starten. 
 

In het camerabeeld kan nu een groen raster met de muis gemaakt worden. De beweging die 
alleen daar is geweest, zal weergegeven worden.
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Afbeeldingen bewaren en printen 
Het is mogelijk om beelden te op te slaan in “.jpg” formaat of om een beeld direct uit te 
printen. Als het juiste beeld gevonden is waarvan een foto gemaakt dient te worden, klik dan 
op de knop pauze ( zie blz. 9 ). 

 
Druk op de foto knop en het beeld staat vast. 
 
Druk op de bewaar knop. Er wordt nu een Windows dialoogvenster geopend waarin 
aangegeven kan worden waar het beeld bewaard moet blijven. 
 

Indien aan het systeem een printer gekoppeld staat, kan de foto direct geprint worden. Maak 
hiervoor eerst een foto met de foto knop. 

 
Druk op de print knop. De foto wordt nu uitgeprint op uw standaardprinter.  
 

Inzoomen op de afbeelding 
Klik met de linkermuisknop op het camerabeeld dat ingezoomd moet worden. Klik 
met de rechtmuisknop om weer terug te gaan naar de standaard weergave. 
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5. Backup maken 
Backup maken camerabeeld 
Op het moment dat er bepaalde videofragmenten bewaart moeten blijven voor back-up of 
aangeleverd dienen te worden aan derden, is dit mogelijk. Hiervoor zullen de volgende 
handelingen uitgevoerd moeten worden in het terug zoek scherm: 
 

Druk op de “Backup” knop en het dialoogvenster voor de backup wordt geopend.  
 
 
 

• Selecteer boven in het scherm de “Camera” waarvan een backup gemaakt moet 
worden.  

• Aan de linkerkant kan in de “Opname Lijst” de tijd geselecteerd worden en kunnen de 
daarbij behorende beelden terug gekeken worden. Door dubbel te klikken op de tijd in 
de opnamelijst wordt de file afgespeeld. 

Als duidelijk is waar vanaf de back-up gemaakt dient te worden, klik dan op de pauze knop 
om het beeld stil te zetten. 

Klik op de “Begin file” knop en vanaf hier zal de backup starten. Laat het beeld 
doorspelen totdat voor u het einde is bereikt van de backup. 

Klik op de “Eind file” knop als dit het einde is van de backup. 
 
Druk op de “Save” knop op het moment dat het juiste beeld gevonden is. Er wordt nu 
een Windows Dialoogvenster geopend waar de locatie aangegeven kan worden. 
 
Sla dit op een herkenbare locatie op, bijvoorbeeld in “Mijn documenten” met behulp 
van de omoog knop. 
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Wegschrijven naar CD 
Na het maken van de backup beelden ( zie blz. 11 ) kunnen deze weg geschreven worden 
naar b.v. CD. Gebruikt hiervoor een CD-R of CD-RW.  
 
Plaats een lege CD in de CD brander ( zie blz. 2 ). 
Automatisch verschijnt er nu in beeld een Windows Pop-up venster. 
 

 

Klik de optie “Map van beschrijfbare cd openen” aan, deze zal blauw oplichten en klik op de 
knop OK. 
 
Nu zal de windows verkenner gestart worden. Ga nu naar de locatie toe waar de backup is 
opgeslagen ( kies aan de linkerkant bij andere locaties voor “Deze computer”, hier vandaan 
is gemakkelijk te gaan naar b.v. C:\ of Mijn Documenten ). 
 
Als de backup file in beeld is, volg dan de volgende handelingen: 

 Klik met de rechtermuisknop op het beeld. 
 Kies voor de optie “kopiëren naar”  
 Kies voor de optie “CD-RW station (E:) ( het station letter kan per systeem verschillen ) 

( Zie hiervoor afbeelding volgende pagina ) 
 
 
 
 
 
 
 



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

 14  

 
Om de beelden op elke willekeurige Windows PC terug te kunnen kijken, dient ook 
de map Backup player naar de CD gekopieerd te worden. Deze staat op het 
Windows bureaublad. Ga hiervoor in de verkenner met de omhoog knop ( zie 
afbeelding ) naar het bureaublad toe. Om de map naar de CD te kopiëren, volg 
dezelfde handelingen als voor het kopiëren van een backup bestand. 

 
Onder in het beeld komt nu een gele melding met “Er staan bestanden in de wachtrij voor 
de cd.” Klik nu met de linkermuisknop op deze melding. 
 
Het Windows dialoogvenster van de CD wordt nu geopend. Aan de rechterkant staan de 
gekopieerde bestanden licht gekleurd. 
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Links bovenin staat de functie “Deze bestanden op CD zetten” . Na het aanklikken hiervan 
wordt een Windows wizard geopend.  
 

 
 
Op het eerste blad kan de naam van de CD aangegeven worden. Klik vervolgens op de knop 
“volgende”. De CD wordt nu gebrand. Als de CD klaar is, klik op de knop “voltooien”. De CD 
komt er nu automatisch uit.  
Alle Windows dialoogschermen kunnen afgesloten worden. 
 
Mocht de cd overhandigt worden aan de politie en is het daarom nodig nog een cd te 
branden voor eventueel naslagwerk, dan kunt u dit doen door de gebrande cd eruit te halen 
en deze te vervangen voor een nieuwe cd. Selecteer hierna “Dezelfde bestanden ook op een 
andere cd zetten”  en herhaal hierna de stappen. 
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6. Storing 
Bij het systeem worden producten gebruikt van hoge kwaliteit. Mocht u desondanks toch een 
probleem hebben met het systeem dan vind u hieronder staan een aantal problemen 
uitgewerkt. 

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

• Klik op een weergave van meerdere beelden (bijvoorbeeld 25).  
• Indien u nog geen beeld heeft, druk dan rechtsonder op de knop “exit”. Druk 

vervolgens op de knop “Ok” om het programma af te sluiten. 
• De digitale unit wordt afgesloten. Wacht ongeveer 30seconden en druk dan op de 

“Power” knop om het systeem weer op te starten.  
• Het beeld van de camera zal weer terug zijn.  

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

• Druk rechtsonder op de knop “exit”. Druk vervolgens op de knop “Ok” om het 
systeem af te sluiten. 

• De digitale unit wordt afgesloten. Wacht ongeveer 30seconden en druk dan op de 
“Power” knop om het systeem weer op te starten.  

• Het beeld van de camera zal weer beweging tonen. 
 

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

• Hou de “Power” knop aan de voorzijde 5 seconden ingedrukt. 
• Het systeem start zich automatisch weer op. 
• Het systeem komt weer terecht in het LiveDVR programma. 
 

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

Gebruikersnaam 
 

Wachtwoord 
 

IP adres 
 

Sitecode 
 

Wachtwoord 
 

 


