
Camvision iVMS-4200 (ver 3.3.1.6) klient program 
 
 
Guide til brug af klient program til Camvision optager. 

 
 

 

Start iVMS-4200 Klient programmet 

 

 

 

 

I hovedmenuen kan man vælge imellem Live billeder (Main View) eller gemte optagelser (Remote 

Playback).  

 

  

  



Live Billeder (Main View): 

 

 

Dobbeltkik på den optager der ønskes vist billeder fra. Hermed vises alle kameraer der er ligger i den 

gruppe. Alternativt kan man trække de kameraer der ønskes vist manuelt over til højre, en efter en. 

 

 



 

Hvis man har flere optagere, eller hvis man ønsker at samle billeder fra samme optager i forskellige 

grupper, kan billederne mikses manuelt ved at trække dem over til højre, en for en. Opsætningen kan 

gemmes ved at trykke på Save View (1), navngive det (2) og gemme det (3). 

 

Det vil herefter ligge i listen under Custom View 
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Se optagelser (Remote Playback):  

Der er to metoder. Søgning via kameraer eller søgning via hændelse (event). 

1: Søgning via kameraer. 

Denne er velegnet hvis man ønsker at gemme optagelser fra flere kameraer på en gang. 

  

1) Vælg ”Camera Playback”. 

2) Vælg dato og start/stop 

tidspunkt for søgning. 

3) Træk det/de de kameraer 

man vil se optagelser fra 

over til højre. Afspilningen 

starter automatisk.  
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Hastigheden på afspilningen 

kan justeres via bjælken (1). 

Klik på (2) for synkron 

afspilning fra de valgte 

kameraer. 
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Gemme optagelser:  

  

Når de ønskede optagelser er 

fundet – klik på Download (1). 

I højre side (2) ses nu en liste 

over de kameraer man har 

valgt at se optagelse fra. Man 

kan enten markere alle 

kameraer eller vælge hvilke 

kameraer der skal gemme fra 

og justerer hvilket tidsrum der 

skal gemmes fra. 

Hvis man ønsker at gemme en 

afspiller til optagelserne med, 

skal Download Player (3) være 

markeret. 

Klik på download (4). 

Mens de valgte optagelser 

gemmes, kan man se status i 

den/de blå bjælker i vinduet i 

højre side (1). 
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Se optagelser (Remote Playback):  

2: Søgning via hændelse (event): 

Denne er velegnet hvis man ønsker at se en liste over optagelse fra et bestemt kamera. 

 

1) Vælg ”Event Playback”. 

2) Vælg dato og start / stop 

tidspunkt for søgningen. 

3) Marker det kamera der 

skal findes optagelser fra 

4) Klik ”Search”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når søgningen er udført, 

kan optagelser fra det 

valgte kameraer ses i listen i 

højre side (1).  

Dobbeltklik på en given 

optagelse for at se den. 

Hastigheden på afspilningen 

kan justeres via bjælken i 

vinduet  
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Gemme optagelser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Når den/de ønskede 

optagelser er fundet, skal 

man højreklikke på klik på 

den aktuelle optagelse 

der vises. Klik herefter på 

Download. 

 

Vælg dato og tidsrum og 

klik på OK (1). 

Hvis man ønsker at 

gemme en afspiller til 

optagelserne med, skal 

Download Player (2) være 

markeret. 

Optagelserne gemmes nu. 
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Placering af gemte optagelser: 

 

Optagelserne gemmes som standard i C:/Brugere/Delte filer/iVMS-4200 Site/User Data/Video 

 Ændring af denne placering kan ske i ”System Configuration”. 

 

 


