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Surveillance Station er en professionel netværksvideooptagelse (NVR)-pakke. Du kan bruge Surveillance Station sammen med 
eksisterende overvågningsudstyr til at opnå situationsopmærksomhed, så du kan foretage kvalificerede beslutninger til effektivt 
at sikre dit hjem og kontormiljø.

Vi antager, at du har fuldført hardwarekonfiguration og installation af din Synology DiskStation Manager (DSM) eller Network 
Video Recorder (NVR), så dette kapitel vil føre dig gennem Surveillance Station - Skrivebord.

Surveillance Station - Skrivebord
Når du har sikret, at Surveillance Station 8.2 (eller senere) er installeret på din Synology NAS/NVR, skal du gå til Hovedmenu 
> Surveillance Station for at starte Surveillance Station.

     

Skrivebord
Når Surveillance Station er startet, vil du se skrivebordet. Det er her, hvor program- og pakkevinduer vises. Du kan også oprette 
genveje til ofte anvendte programmer.

Introduktion til Surveillance Station 1
Kapitel
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Proceslinje
Proceslinjen finder du øverst på skærmen. Den indeholder følgende emner:

1 Vis skrivebord: Minimer alle åben programvinduer.
2 Hovedmenu: Vis og åbn programmer i Surveillance Station. Du kan også trække og slippe ikoner for at oprette 

skrivebordsgenveje
3 Åbn programmer: Åbne programmer vises her. Du kan højreklikke og fastgøre på proceslinjen for at få hurtigere adgang i 

fremtiden.
4 Sikkerhedslås: Lås/lås CMS-parringsstatus op. Dette vises kun, når Surveillance Station er konfigureret som 

Optagelsesserver.
5 Joystick: Konfigurer genvejsparring for en tilsluttet joystick. Dette vises kun, når Joystick-support er aktiveret i 

Tilføjelsesprogrammer > Joystick.
6 Underretninger: Underretninger, f.eks. kamera afbrudt og andre statusopdateringer kan ses her.
7 Valgmuligheder: Log ud (når du er logget ind med Programportal), eller tilpas personlige kontovalgmuligheder.
8 Søg: Søg hurtigt efter bestemte programmer og hjælpeartikler til Surveillance Station her.



I Surveillance Station kan du nemt konfigurere og organisere dine IP-kameraer for at forbedre styringen. Dette kapitel forklarer, 
hvordan du tilføjer/sletter IP-kameraer, navigerer i IP-kamerafunktioner, herunder enhedsindstillinger, optagelsesplaner, 
begivenhedsregistrering og introducerer kameragruppefunktioner.

Installer IP-kameraer

Tilføj et Synology-understøttet IP-kamera til Surveillance Station
Surveillance Station har stor enhedskompatibilitet og understøtter over 6000 IP-kameraer. Før du installerer et kamera, 
henvises der til Understøttelsesliste for IP-kamera for at kontrollere, om din enhed understøttes. Hvis det ikke er tilfældet, kan 
du forsøge at Tilføj et IP-kamera, som ikke er på understøttelseslisten eller Tilføj et brugerdefineret IP-kamera.

1 Tænd for et IP-kamera, som har forbindelse til det samme LAN som Synology-enheden.
2 Gå til Surveillance Station Hovedmenu > IP-kamera.

3 Klik på Tilføj > Tilføj kamera for at starte Guiden Tilføj kamera.
4 For hurtigere og enklere konfiguration skal du vælge Hurtig opsætning og klikke på Næste.
5 Klik på ikonet Søg for at søge efter alle IP-kameraer, der er korrekt tilsluttet til dit lokale netværk.

Bemærk: Du kan også manuelt indtaste kameraets oplysninger, herunder Navn, IP-adresse, Port, Mærke, Kameramodel, 
Brugernavn og Adgangskode.

Implementer IP-kameraer 2
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6 I Søgeresultater for kamera > Understøttede Synology-kameraer vælger du det IP-kamera, som du vil tilføje til 
Surveillance Station, og klikker på OK.

7 Klik på Test forbindelse for at se, om IP-kameraet er konfigureret korrekt. Klik på Afslut for at fuldføre konfigurationen.

Du kan du bruge forskellige netværksvideooptagelsesfunktioner i Surveillance Station med dit IP-kamera. Hvis du vil konfigurere 
flere indstillinger til dine IP-kameraer, skal du se i de tilhørende artikler under Surveillance Station - Hjælp.

Bemærk: Som standard leveres en Synology NAS med to gratis licenser, og afhængigt af den faktiske tilstand leveres en 
NVR med flere forudindtallerede licenser. 

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/camera
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Tilføj et brugerdefineret IP-kamera
Funktionen Brugerdefineret giver den bedste kompatibilitet. Du kan forsøge at tilslutte forskellige typer netværks-streaming til 
Surveillance Station.

1 Følg trin 1 til 5 i Tilføj et Synology-understøttet IP-kamera til Surveillance Station.
2 Vælg [Brugerdefineret] fra rullemenuen Mærke.

3 Indtast et Navn, vælg en filoverførselstype, og angiv Sti i formatet [Brugernavn[:Adgangskode]@]IP:port/video_sti. Hvis du 
har problemer, skal du kontakte din kameraproducent.

4 Klik på Test forbindelse for at se, om IP-kameraet er konfigureret korrekt. Klik på Afslut for at fuldføre konfigurationen.
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Tilføj et IP-kamera, som ikke er på understøttelseslisten
Udover understøttede modeller har Synology også sikret sig medlemskab af ONVIF og understøtter alle kameraer med 
ONVIF-protokol. Det muliggør, at kamerafunktioner og indstillinger indlæses automatisk, selv om kameraet ikke er på 
understøttelseslisten

1 Følg trin 1 til 5 i Tilføj et Synology-understøttet IP-kamera til Surveillance Station.
2 Gør et af følgende:

a I Søgeresultater for kamera > Generelt interface (ONVIF) vælger du det IP-kamera, som du vil tilføje, og klikker på OK.

b Vælg [ONVIF] eller dit kameras mærke i rullemenuen Mærke, og så Alle funktioner eller Kun streaming i rullemenuen 
Kameratilstand.
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3 Indtast et Brugernavn og en Adgangskode.
4 Klik på Indlæsningskapacitet. En grøn markering vises, hvis enheden får forbindelse. Afhængigt af kameramodellen skal 

der måske udføres flere indstillinger.

5 Klik på Test forbindelse for at se, om IP-kameraet er konfigureret korrekt. Klik på Afslut for at fuldføre konfigurationen.

Slet IP-kameraer
Du kan fjerne et IP-kamera fra Surveillance Station vede bare at finde dine målkameraer i programmet IP-kamera og klikke på 
Slet. Du bliver bedt om at beslutte, om du vil bevare eller fjerne tidligere optagelser.

Bemærk: 
1. Indstillingerne for slettede kameraer slettes også.
2. Tryk og hold Shift eller Ctrl-tasten nede for at foretage flere valg.

Deaktiver IP-kameraer
Hvis du vil midlertidigt afslutte forbindelsen til vises kameraer, skal du vælge kameraerne i IP-kamera og så klikke på Aktiver > 
Deaktiver. Klik på Aktiver > Aktiver for at genoptage tjenesterne.
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Benyt kamerafunktioner
Efter konfiguration af dit IP-kamera kan du fortsætte med at finindstille indstillinger, så de bedst passer til optagelsesmiljøet. Gå 
til IP-kamera, vælg dit målkamera, og klik på Rediger > Rediger for detaljeret konfiguration.

Enhedsindstillinger
Under Enhedsindstillinger giver fanen Oplysninger valgmuligheder til kontrol og ændring af generelle kameraoplysninger.

Fanen Video muliggør justeringer af optagelsesformat og konfiguration af Streamprofil.

På fanen Avanceret kan du ændre indstillinger for lyd og videotransportprotokol.
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Optagelsesindstillinger
Under Optagelsesindstillinger kan du redigere optagelsestider, ændre længder på optagelsesfil samt ændre fil- og 
mappenavne.

Fra fanen Optagelse kan optagelses- og arkiveringsindstillinger ændres.

• Præ-optagelsestidspunkt/Post-optagelsestidspunkt (sek.): Angiv, hvor meget tid optagelsen vil være forlæns/baglæns 
for flere optagelser.

• Hold filerne indenfor (dage): Angiv en tidsperiode, som du vil bevare optagelserne i. Eventuelle optagelser, der blev 
gemt tidligere end det angivne tidsinterval, bliver automatisk slettet.

• Begræns arkivets mappe op til (GB): Angiv den maksimale størrelsesgrænse for lagerpladsen til arkivoptagelser. De 
ældste optagelser bliver overskrevet af nye, når den angivne størrelsesgrænse nås.

• Klik på Anslå krævet plads for at hente den anslåede lagerplads, som kameraet måske skal bruge til kontinuerlig 
optagelse med dets aktuelle indstillinger.

Fanen Tidsplan giver dig mulighed for at anvende forskellige optagelsestilstande til forskellige timer. Angiv en plan ved først 
at vælge en funktion. Træk så musen over tidsplanen, eller klik på individuelle gitterceller for at anvende ændringer. Enhver 
gittercelle repræsenterer en halv time.
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På fanen Stream kan individuelle streamindstillinger anvendes til hver optagelsestype i overensstemmelse med dine behov. 
Funktionen Avanceret kontinuerlig optagelse muliggør, at du angiver en lavere opløsning, når du gemmer almindelige 
optagelser og skifter til en højere opløsning, når der sker begivenheder. Du kan således få glæde af mere effektiv brug af 
lagerplads og spare lageromkostninger.

Fra fanen Avanceret kan du deaktivere optagelse og rotation, slå fra eller afkortede videoer på bestemte tidspunkter, fastlægge 
en handling, når lagerpladsen begynder at mangle samt anvende en streamindstilling på en optagelsestype.

• Når Deaktiver optagelse og rotation er markeret, anvendes følgende indstillinger:
• Optagelsesplan, manuel optagelse, kantoptagelse og relaterede optagelsesbegivenheder i Handlingsregel bliver 

deaktiveret.
• Direkte visning: Alarmindstillinger kan stadig konfigureres med analyse af direkte visning, der fungerer normalt 

Alarmoptagelse kan også stadig udløses.
• Handlingsregel: Når en regel med handlingen "Start optagelse" udløses, vil optagelsen ikke starte.

• Du konfigurerer arkivrotationsindstillinger ved at vælge en af følgende:
• fjern gamle arkiver: De ældste optagelser bliver slettet for at gøre plads til nyligt gemte optagelser, når plads- eller 

tidsgrænsen nås.
• stop optagelse: Surveillance Station vil automatisk stoppe optagelse, når plads- eller tidsgrænse nås

Indstillinger for direkte visning
Indstillinger for direkte visning giver dig mulighed for at konfigurere streamindstillinger til Direkte visning og Mobil. 
Under Dynamiske streamindstillinger kan du konfigurere dynamiske streamprofiljusteringer i overensstemmelse med dine 
behov.

• Marker Ret ikke streamprofilen dynamisk, hvis du ikke kræver, at streamprofilen justerer automatisk.
• Marker Juster automatisk streamprofilen i overensstemmelse med skærmstørrelsen til Surveillance Station for 

automatisk at skifte blandt balanceret og lav båndbredde-streamindstilling af høj kvalitet i overensstemmelse med 
skærmstørrelsen for den direkte visning og streamopløsningsindstillinger.

• Vælg en eller flere betingelser i rullemenuen Begivenhedsregistrering for at få den bedste tilpasning, og angiv din 
ideelle Skifteprofil og Min. Varighed (sek.).
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På fanen Avanceret kan Videokilde for direkte visning justeres.

Optimering
Fra kan Optimering > Generelt forskellige indstillinger, herunder Tidssynkronisering, Eksponeringstilstand og 
Skærmvisning justeres til at passe til dit miljø.
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Fanen Avanceret indeholder indstillinger for Videoretning, hvor optagelse af billeder kan angives i overensstemmelse med 
dine præferencer. Hvis kameraet kræver en normal genstart for at bevare den bedste ydelse, skal du markere Angiv tvungen 
genstartsplan for at foretage arrangementer.

Begivenhedsregistrering
Siden Begivenhedsregistrering indeholder flere registreringstilstande. Hvis kameraet understøttede sådanne funktioner, 
vil fanerne Bevægelse, ACAP VMD (AXIS Camera Application Platform Video Motion Detection), Lyd, Ændring, 
PIR (passiv infrarød) og ACAP-apps vises, så du kan konfigurere indstillinger. For en detaljeret vejledning i, hvordan 
begivenhedsregistrering konfigureres, henvises der til afsnittet Konfigurer begivenhedsregistrering, og modtag underretning 
nedenfor.

I/O-port
Side I/O-port indeholder muligheder, hvor du kan ændre digitale input- og outputindstillinger. De tilsvarende faner vises, hvis 
kameraet understøtter funktionerne.

Detaljerede oplysninger og trin til konfiguration af IP-kamera findes i de tilsvarende afsnit under Surveillance Station Hjælp > 
IP-kamera > Konfigurer kameraindstillinger.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/event_detection_acap_vmd
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/event_detection_acap
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/camera
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/camera
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Konfigurer begivenhedsregistrering, og modtag underretning
Hvis kameraet understøtter de tilsvarende funktioner, muliggør Begivenhedsregistrering, at IP-kameraer udløses for at 
optage, hvornår bestemte begivenheder finder sted. Følgende afsnit vil tage Bevægelsesregistrering som eksempel for at 
vise dig hele konfigurationen.

1 Under IP-kamera skal du sørge for, at enheden er konfigureret korrekt.
2 Gå til Rediger > Optagelsesindstillinger > Tidsplan for at konfigurere en ideel tidsplan, og klik så på Gem.

3 Gå til to Begivenhedsregistrering > Bevægelse for at vælge en Registreringskilde.
• Vælg Efter kamera, hvis du vil bruge de indbyggede bevægelsesregistreringsfunktioner på enheden. Marker Bevar 

oprindelige kameraindstillinger for at anvende de aktuelle kameraindstillinger, eller lad afkrydsningsfeltet stå tomt 
for at finindstille værdierne til Registreringsområde, Følsomhed, Historik, Tærskel, Objektstørrelse og Udløserprocent 
(tilgængelige parametre underlagt kameraets kapacitet).

• Af Surveillance Station giver mere detaljerede og præcise indstillinger. Når Surveillance Station opdateres, forøges 
registreringspræcisionen også. Det kan også hjælpe med at bevare hardwareydelse og videokvalitet på enheden.
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4 Klik på Rediger bevægelsesregistreringsområde, brug + og - til at tilføje og slette målområder, og klik på Gem.

5 Ret følgende parametre:
• Følsomhed: Fastlæg, hvor stor forskel der kræves mellem en serie billeder for at udløse bevægelsesregistrering. Højere 

værdier vil nemmere udløse bevægelsesregistrering. Værdiintervallet er 1 til 99 %.
• Tærskel:: Tærsklen for bevægelsesregistrering. Højere værdier vil udløse bevægelsesregistrering for store bevægelser. 

Værdiintervallet er 1 til 99 %.
• Ignorer kortlivet bevægelse: Ignorer minutbevægelser. Større værdier betyder bevægelsesregistrering vil kræve 

længere bevægelsestider for at blive udløst.
6 Klik på Gem for at anvende indstillingerne. Du kan forsøge at udløse bevægelsesregistrering for at sikre, at indstillingerne 

opfylder dine forventninger. Linjen til venstre angiver det registrerede bevægelsesniveau. Blå betyder, at den registrerede 
bevægelse ligger under tærkslen, mens rød betyder, at den registrerede bevægelse udløste optagelse.
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7 Gå til Hovedmenu, og start Underretning.
8 På fanen Indstillinger vælger du. hvordan du vil underrettes (E-mail, SMS, Mobil), og klik på Rediger plan > Rediger.

9 Ret planen, og klik på OK for at anvende indstillingerne.

Store implementeringer
Ved indpasning i flerkameramiljøer har IP-kamera og kameragrupperingsfunktioner, der hjælper med at 
forbedre styringseffektiviteten og import/eksportkonfigurationsfunktioner, der muliggør, at du styrer kopier af dine 
konfigurationspræferencer.

Batchtilføj kameraer
Guiden Batchtilføj kamera kan hjælpe dig med at tilføje flere nye kameraer på en gang.

1 Tænd for IP-kameraer, som har forbindelse til det samme LAN som Synology-enheden.
2 Gå til Surveillance Station Hovedmenu > IP-kamera.
3 Klik på Tilføj > Tilføj batch for at starte Guiden Batchtilføj kamera.
4 Vælg Hurtig opsætning eller Komplet opsætning, og klik på Næste.
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5 Vælg et kamerainterface, og klik på Næste.

6 Vælg en server, hvor du vil installere kameraerne og klikke på Næste.
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7 Vælg de kameraer, du vil tilføje, og klik på Afslut.

 

8 Klik på Rediger, og indtast Brugernavn og Adgangskode i det vindue, som vises for kameraerne, og rediger Navneregel.
• Modelnr.: Navnet på kameraet bliver "[Modelnavn]-[Kameranummer]".
• Præfiksnr.: Angiv præfikset til kameranavne i feltet Tilpasset præfiks. Navnene på kameraerne bliver "[Præfiks]-

[Kameranummer]".

9 Klik på Afslut for at fuldføre installationen.
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Batchrediger kameraer
1 I IP-kamera vælger du et kamera i målbatchen.
2 Klik på Rediger > Rediger batch.
3 I trinnet Attributkilde grupperes kameraets attributter i forskellige kategorier Marker afkrydsningsfelterne Anvend for de 

attributter, du vil anvende på dine andre kameraer, og klik på Næste.

Bemærk: 
1. De attributter, der er markeret med en asterisk (*) kan kun anvendes på kameraer af samme model som 

batchredigeringens kildekamera.
2. Kun de attributter, der understøttes af batchredigeringens kildekamera, kan anvendes på dine andre kameraer.

4 På trinnet Vælg de kameraer, det skal anvendes på markerer du afkrydsningsfelterne Anvend for at anvende de valgte 
attributter på dine kameraer eller kameragrupper, og klik på Afslut for at fuldføre.

Bemærk: 
1. Pga. kompatibilitetsproblemer kan nogle attributter ikke anvendes på visse enheder. "-" vises, når du markerer sådan et 

kamera.
2. Ligheden i to ONVIF-kameraer fastlægges af deres faktiske muligheder i stedet for deres mærke og modeller.
3. Optagelseslager kan kun anvendes, når dine målkameraer installeres på det samme Synology-produkt som 

kildekameraet.
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Grupper IP-kameraer
Under IP-kamera > Gruppe kan du gruppere enheder på den måde, du vil, f.eks. Efter kameraplacering, optagelsestilstand 
eller -brug. Oprettede grupper vises automatisk under Layout i Direkte visning og Tidslinje. Du kan også anvende 
brugerprivilegier på grupper under Privilegieprofil.
Sådan tilføjer du tilsluttede IP-kameraer i grupper:

1 Start IP-kamera, og klik på Gruppe.
2 Klik på knappen Plus, og indtast et Navn og Beskrivelse (valgfrit).
3 Tilføj kameraer til listen Inkluderede kameraer vha. Højre-pil.
4 Klik på Gem for at fuldføre.

Importer/eksporter kamerakonfigurationer
Gem kopier af aktuelle kameraindstillinger, eller erstat aktuelle konfigurationer med ældre ved at gå til IP-kamera > 
Konfiguration > Import/Eksport, og følg instruktionerne i guiden. .conf-filerne gemmes i den angivne mappe i DSM > File 
Station. Yderligere oplysninger findes i Surveillance Station Hjælp > IP-kamera.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/ip_camera#c_configuration
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Overvåg kamera-feeds 3
Kapitel

Når din kameraimplementering er fuldført, kan du begynde at overvåge målområder med Direkte visning. Dette kapitel 
introduceres grundtrinnene i at arrangere Direkte visnings-layouts, modtagelse af varslinger fra kamerabegivenheder samt 
konfiguration af forudindstillede positioner for at planlægge patruljeruter.

Direkte visning
I Direkte visning kan du se realtidsvideo-feeds fra alle IP-kameraer, der er parret med Surveillance Station, optage snapshots, 
spore mål og justere kamera-feeds med PTZ (pan, hæld, zoom)-kontroller. Kamerafeeds kan arrangeres i layouts og tilpasses, 
afhængigt af dine individuelle overvågningsbehov.

Nr. Navn Funktion

1 Layout for direkte visning

Viser videofeeds fra IP-kameraer. Du kan klikke på et kamerafeed for at 
vælge det og bruge PTZ-kontroller til at ændre visningsmuligheder. Det 
aktuelt valgte kamerafeed fremhæves med en gul ramme. Dobbeltklik 
på et kamerafeed forstørrer billedet af det feed. Endnu et dobbeltklik 
returnerer til normalt layout.

2 Venstre 
paneler

PTZ-kontroller

Juster vinkel og zoom for kameraer, der understøtter PTZ (panorer, 
hæld, zoom)-kontroller. Disse kontroller er gråmarkerede, når det valgte 
kamera ikke understøtter PTZ-kontroller.
1. Pileknapper justerer vinklen for det aktuelt valgte kamera.
2. Startknappen vil føre det valgte kamera tilbage til standardpositionen.
3. Plus- og minusknapper justerer den optiske zoom for det valgte 

kamera.

Layoutpanel
Rediger layout for direkte visning eller aktiver/deaktiver layoutrelaterede 
funktioner her. Få en hurtig konfiguration af dit kamerafeedlayout ved at 
se i afsnittet Konfigurer af layout for direkte visning herunder.

Varselspanel
Administrer varslingsindstillinger, eller vis varslede videoklip her. Få 
hurtig konfiguration af analyse af direkte visning ved at se i afsnittet Få 
varslinger med analyse af direkte visning herunder.

Streamprofil Skift streamprofil her 

Patruljepanel
Skift patruljeindstillinger her. Få hurtig konfiguration af patruljestier og 
planer ved at se afsnittet Konfiguration af planlagt patrulje med PTZ-
kontrol og handlingsregel herunder.

Digitalt output/lydoutput Aktiver/deaktiver digitalt output og/eller lydoutput her.

3 Skærmknapper
Lad markøren svæve over et valgt kamerafeed for at vise 
skærmknapperne. Knapper vises i overensstemmelse med de 
funktioner, der understøttes af kameraerne.

Yderligere oplysninger findes i Surveillance Station Hjælp > Direkte visning.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/liveview_desc%20
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Konfigurer af layout for direkte visning
Konfigurer dit layout til direkte visning, og start overvågning af dine kamerafeeds på følgende måde:

1 Start Direkte visning, og gå til Layouts > Administration.
2 Vælg dit foretrukne layout.
3 Træk i et IP-kamera, og slip det på en bestemt kanal i layoutet. Gentag dette trin for at se flere videofeeds på dit layout til 

direkte visning.

Bemærk: Se Surveillance Station Hjælp > Direkte visning > Overvåg direkte visninger for at få flere detaljer om 
tilpasning af layout.

4 Du kan tilføje flere layouts ved at klikke på plus-knappen i overensstemmelse med dine overvågningsbehov. Indtast et Navn, 
og gentag trin 2 og 3. Når du er færdig med konfigurationen, kan du hurtigt skifte mellem de gemte layout i Layoutpanel.

5 Klik på Gem for at fuldføre.

Tag snapshots af vigtige begivenheder
Når dit layout af Direkte visning er konfigureret, kan du altid bruge skærmsnaphotknappen til at tage snapshots og optage 
vigtige begivenheder. Knappen  kan bruges i alle Surveillance Station-afspillere (f.eks. Optagelse og IP-kamera).

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/liveview
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Få varslinger med analyse af direkte visning
Analyse af direkte visning muliggør intelligent målsporing under direkte videovisning og -optagelse, så du får mulighed for 
at vælge mellem flere analysetyper og spore mistænkelige begivenheder til udløsning af intelligent optagelse på farten. Hver 
optaget session arkiveres organiseret til analysen. En simuleringstilstand sikrer præcis tuning, så du kan justere følsomhed, 
registreringszone og objektstørrelse, så du får de bedste resultater på individuelle kameraer.

Sådan sporer du begivenheder med analyse af direkte visning:

1 Start IP-kamera, vælg et kamera, og klik på Analyse af direkte visning.
2 Vælg en analysetype i rullemenuen.
3 Klik på Simulering for at finindstille følsomhed, registreringszone og objektstørrelse for individuelle kameraer, så du får de 

bedste resultater. Klik på knappen igen for at standse simuleringen.
4 Klik på Gem for at fuldføre.

5 Start Direkte visning, og gå til Varslinger > Administration.
6 Marker afkrydsningsfeltet Varsel for det emne til Analyse af direkte visning, som lige nu blev konfigureret i IP-kamera.
7 Klik på Gem for af afslutte konfigurationen.
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8 Gå til Varselspanel for at spore varslede videoklip. Begivenhederne vises i midterafsnittet.

Bemærk: Se de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > Direkte visning > Varslinger for at få flere oplysninger.

Konfiguration af planlagt patrulje med PTZ-kontrol og 
handlingsregel
Hvis dine IP-kameraer understøtter PTZ-funktioner, kan du tilpasse flere forudindstillede positioner for at overvåge placeringer, 
der kræver ekstra opmærksomhed, og konfigurere patruljestier, der består af en seriel sammenkædning af eksisterende 
forudindstillede positioner.

Sådan konfigurerer du patrujlestier:

1 Gå til IP-kamera, vælg et PTZ-understøttet kamera, og klik på PTZ-kontrol.
2 Klik på Plus-knappen for at tilføje en forudindstillet position.
3 Indtast et Navn, og angiv bevægelseshastighed (hvis det understøttes af kameraet).
4 Juster din ønskede visningsvinkel med skærmens PTZ-kontroller. Gentag trin 2 til 4 for at tilføje flere forudindstillede 

positioner.
5 Klik på Gem for at fuldføre.

6 Gå til fanen Patrulje.
7 Klik på Plus-knappen for at tilføje en patruljesti.
8 Indtast et Navn på den nytilføjede patruljesti, vælg Interval (sek.), så patruljen gentages efter en angivet tid i sekunder, og 

angiv Hastighed for at justere bevægelseshastighedsniveau, når patruljen udføres (hvis det understøttes af kameraet).
9 Tilføj forudindstillede positioner fra listen Alle forudindstillinger til listen Inkluderede forudindstillinger med venstre-pile. 

Juster de forudindstillede positioners rækkefølge ved at klikke på pilen Op eller Ned.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/liveview_alert
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10 Klik på Gem for af afslutte patruljeindstillingerne. Nu kan du skifte patruljestier på Patruljepanel.

Sådan gentager du automatisk patruljestien:

11 Gå til Surveillance Station Hovedmenu > Handlingsregel.
12 Klik på Tilføj for at oprette en handlingsregel.
13 Indtast et Navn på handlingsreglen, og angiv Regeltype til Planlagt.
14 Klik på Næste for at fortsætte.
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15 Angiv Handlingsenhed til Kamera, Enhed til PTZ-kamera med forudindstillede positioner og patruljestier konfigureret og 
Handling til Patrulje. Angiv den Patruljesti, du har konfigureret, og angiv dine foretrukne Løkker pr. cyklus og Interval.

16 Klik på Næste for at fortsætte.

17 Fastlæg, hvornår handlingsreglen aktiveres ved at vælge celler i gitteret. Du kan vælge en hel dag ved at klikke på en dag 
og et bestemt tidspunkt ved at klikke på timen.

18 Klik på Afslut for at fuldføre konfigurationen.
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Stream direkte video til YouTube
Udover overvågning med Direkte visning kan du også dele video-streams på YouTube vha. programmet Direkte 
udsendelse. Hvis du vil dele streamen med andre, skal du bare starte Direkte udsendelse, vælg et streamkamera og udfylde 
stioplysningerne til din personlige YouTube-side. 

Yderligere detaljer findes i Surveillance Station Hjælp > Direkte Udsendelse .

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/live_broadcast
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Afspil videooptagelser 4
Kapitel

Udover visning af direkte feeds understøtter Surveillance Station og forskellige videoafspilningsfunktioner. Dette kapitel 
introducerer det grundlæggende i at bruge Tidslinje.

Tidslinje
I Tidslinje kan du afspille optagelser, der blev optaget med IP-kameraer og lagret på din enhed. Videoer kan filtreres i 
overensstemmelse med kameratilstande, optagelser eller datoer.

Nr. Navn Funktion

1 Optagelsesfremviser

Viser videofeeds fra IP-kameraer. Klik på et kamerafeed for at vælge det, og brug 
Kontrollerpanel til at ændre visningsmuligheder. Det aktuelt valgte kamerafeed 
fremhæves med en gul ramme. Dobbeltklik på et kamerafeed forstørrer billedet af 
det feed. Endnu et dobbeltklik returnerer til normalt layout.

2 Tidslinje
Søg efter optagelser baseret på optagelsestidspunkt. Der er to kolonner: Den til 
venstre repræsenterer alle kamerafeeds, og den til højre repræsenterer det aktuelt 
valgte kamerafeed.

3  Venstre 
panel

Kontrollerpanel

Kontroller til afspilning af optagelser:
1. Vælg at afspille optagelser, der er optaget på bestemte datoer i kalenderen. 

Datoer med optagelser vises med blåt.
2. Kontroller afspilning af optagelse med knapperne under kalenderen, herunder 

Afspil/Pause, Hurtigt fremad/Slow motion, Næste/Forrige og Næste billede/
Forrige billede.

Layoutpanel
Rediger layout for tidslinje, eller aktiver/deaktiver layoutrelaterede funktioner. 
Få grundlæggende oplysninger om konfiguration af layout ved at se i afsnittet 
Konfigurer af layout for direkte visning herover.

Filterpanel

Filtrer de optagelser, du vil se, med følgende muligheder:
1. Vælg en bestemt optagelsestilstand på tidslinjen for at filtrere tidsafsnit med en 

bestemt optagelsestilstand.
2. Vælg muligheden til kun at vise begivenheder for at filtrere tidsafsnit med 

begivenheder, f.eks. bevægelsesregistrering, lydregistrering og andre 
begivenheder.

Søgepanel
Angiv time, minut og sekund, og klik på Gå til for hurtigt at søge efter den 
bestemte tid i et kamerafeed. Du kan også starte Smart-søgning for at hente 
mere præcise søgeresultater.

4 Skærmknapper
Lad markøren svæve over et valgt kamerafeed for at vise skærmknapperne. 
Knapper vises i overensstemmelse med de funktioner, der understøttes af 
kameraerne.

Yderligere oplysninger findes i Surveillance Station Hjælp > Tidslinjeafspilning > Arbejd med tidslinje.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/multievent_player
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Se flerkanalsoptagelser
Tidslinje muliggør valg af bestemt tid, så du ikke skal bruge tid på at gennemgå alle klip for at finde dine målbegivenheder. Du 
kan samtidigt se klip, der er optaget af forskellige kameraer på forskellige tidspunkter for at genskabe handlingsforløbet for en 
begivenhed eller udpeg den præcise tidspunkt for en hændelse i dine omgivelser.

1 Konfigurer et layout. Du kan enten vælge et layout, der tidligere er oprettet i Direkte visning eller oprette et nyt i Tidslinje.
2 Start Tidslinje, og angiv en dato fra Kontrollerpanel. Surveillance Station vil kombinere en serie optagne klip, der skal 

vises i tidslinjen.

Bemærk: 
1. Tidssegmenter på tidslinjen bliver markeret med blåt, hvis begivenheder fandt sted og med gråt, hvis ingen begivenheder 

har fundet sted.
2. Ved ikke-kontinuerlige optagelsestilstande er det muligt, at ingen optagelser genereres, når ingen begivenheder har 

fundet sted i løbet af dagen. I det tilfælde bliv er tidslinjen ikke markeret, og systemet vil automatisk afspille optagelser 
fra den seneste dato.

3 Skift til ikke-synkroniseringstilstand (knappen Synkroniseringstilstand bliver grå) for at vise video-feeds fra forskellige 
tidspunkter. Hvert individuelt kamera vil have sin egen tidslinje. 

4 Vælg et kamera, og træk i den højre tidslinjemarkør for at justere afspilningstiden. Gentag, til alle kameraer har din ideelle 
tid.

5 Du kan også finde optagelser via Smart-søgning eller Tidslinjefilter.

Smart-søgning
Hvis du ikke kender det præcise tidspunkt for en begivenhed, skal du prøve Smart-søgning til at finde begivenheder. Smart-
søgning kan også hjælpe dig med a finde klip af bestemte handlinger, f.eks. Bevægelse, manglende eller fremmede objekter, 
kamerablokering, mistet fokus og zone uden aktivitet.

1 Start Smart-søgning fra Tidslinje eller Surveillance Station Hovedmenu.
2 Under Kilde vælger du en optagelse, du vil søge i, ved at vælge en server, et kamera og en dato.
3 Flyt tidslinjemarkøren, eller brug funktionen Søg til hurtigt at flytte markøren til et bestemt tidspunkt.
4 Under Konfigurer angiver du søgetypen, følsomhedsniveauet og objekttypen.
5 Hvis du vælger Bevægelsesregistrering, Manglende objekt eller Fremmed objekt, skal du angive Registreringszone.
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6 Klik på  for at åbne vinduet for avancerede søgeindstillinger efter behov.

7 Klik på  for at starte søgningen.

8 Klik på  for at udvide resultatlisten.

Yderligere detaljerede instruktioner findes i Surveillance Station Hjælp > Smart-søgning.

Tidslinjefilter
Hvis du har konfigureret forskellige optagelsestilstande for dine kameraer, skal du forsøge at konfigurere Filter for at finde 
optagelserne.

1 På panelet Filter vælger du de optagelsestilstande, du vil se fra den første rullemenu, og klikker så på en placering i video-
feeds.

2 Hvis du kun er interesseret i at se optagelsessegmenter, der indeholder begivenheder, kan du vælge Vis kun begivenheder 
i den anden rullemenu.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/smartsearch
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Administrer videooptagelser 5
Kapitel

Under Optagelse kan du se en liste over optagelser, der er optaget med IP-kameraer. Optagelsesfiler kan afspilles, downloades 
eller låses for at sikre, at vigtige Begivenhed ikke bliver slettet ved et tilfælde. Du kan også oprette arkiver til administration af 
videofiler.

Administrer videooptagelser

Se optagne videofiler
Hvis du vil afspille en gemt optagelsesfil under Optagelse, skal du gå til fanen Liste, højreklikke på den video, du vil se, og 
klikke på Afspil. 
Optagelserne bliver mærket med Status-ikoner:

Du kan også definere de optagelser, der vises, fra feltet Søg øverst til højre. For hurtigt at målrette visse filer, kan du angive 
filterkriterier efter kildeserver, kamera, optagelsestilstand, låsestatus eller start/sluttid.

Afkort en videofil, der er ved at blive optaget
Hvis du vil afkorte det videoklip, der optages, højreklikke på klippet markeret "- Optager" og vælge Afkort optagelsen for at 
stoppe optagelsen med det samme og arkivere den optagne del.

Bemærk: Surveillance Station vil starte et andet klip til kontinuerlig optagelse. Yderligere oplysninger findes i Surveillance 
Station Hjælp > Optagelse > Liste.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/recording_list
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Lås en optagelse
Vigtige optagelser kan låses for at sikre, at de ikke bliver slettet ved et tilfælde, når systemet sletter gamle filer.

Sådan låser du optagelser: 

1 Højreklik på de kameraer, du vil låse. Kameraerne kan ikke markeres "- Optager".
2 Klik på Lås > Lås for at låse de valgte kameraer eller kategori.
3 De låste klik markeres "- Låst".

4 Hvis du vil låse optagelser op, skal du vælge et kamera markeret "- Låst" og klikke på Lås > Lås op.

Administrer videoarkiver

Eksporter videoer som et arkiv
På fanen Eksporter kan optagelser fra Surveillance Station eksporteres til en hvilken som helst delt mappe eller ekstern 
lagerenhed via USB- eller eSATA-interface. Ved at specificere kameraet og tidsrammen, bliver optagelser inden for intervallet 
eksporteret som et arkiv.

1 Klik på Tilføj.
2 Navngiv arkivet, og vælg en destination klik så på Næste.
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3 Vælg kameraer for at eksportere optagelser, og klik på Næste.

4 Vælg dato- og tidsinterval, og klik på Afslut for at eksportere.

Tilknyt arkiver til Surveillance Station
På fanen Tilslut kan du tilslutte eksporterede arkiver til Surveillance Station. Optagelserne i tilknyttede arkiver kan afspillers 
under Optagelse og Tidslinje.

Hvis du vil tilknytte arkiver, skal du klikke på Tilføj, vælge din Delte mappe og målarkiver, og så klikke på OK for at tilknytte.
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Tilføj et optagelseslager
Du kan bruge eksisterende delte mapper i Surveillance Station eller tilføje nye krypterede mapper som optagelseslager. 
Følgende afsnit tager en krypteret mappe som eksempel: 

1 Klik på Tilføj > Tilføj lager.
2 Vælg Tilføj delt mappe, og klik på Næste.
3 Indtast et Navn og Beskrivelse, og vælg en Placering i rullemenuen.

4 Hvis du vil konfigurere den maks. Lagerstørrelse til optagelsesplads, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive grænse 
for maks. størrelse.

5 Hvis du vil bevare den delte mappe, der bruges som optagelseslager, i at blive vist under "Netværk" i Windows Stifinder, 
skal du markere Skjul denne delte mappe i "Netværkssteder".

6 Klik på Næste for at gå til siden Avanceret.
7 Marker Krypter denne delte mappe, og angiv krypteringsnøglen.
8 Klik på Afslut for at fuldføre.
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Smart Time Lapse
Smart Time Lapse kondenserer en video, der er taget over en lang periode til en video, der varer et par minutter eller 
sekunder. Hvis du vil se et hurtigt overblik over alle ændringerne i et stort projekt, skal du starte programmet Smart Time 
Lapse fra Surveillance Station > Hovedmenu og Tilføje en opgave. 

Fuldførte tidsforsinkelsesvideoer bliver vist på fanen Optagelse.

Flere detaljer findes i de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > Smart Time Lapse.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/smart_time_lapse%20%20


Understøttelse til I/O-modul sætter Surveillance Station i stand til at integrere med en lang række enheder med specialiserede 
funktioner. Du kan nemt tilslutte røgdetektorer, LED-lys, elektromagnetiske låse og andre produkter for at bruge Surveillance 
Station som et centraliseret sikkerhedssystem. Dette kapitel beskriver, hvordan du tilføjer og styrer I/O-moduler.

Installer I/O-moduler
1 Tilslut dit I/O-modul korrekt.
2 Gå til Hovedmenu > I/O-modul.
3 Klik på Tilføj, og følg trinnene i Guiden Tilføj I/O-modul. (Detaljerede instruktioner findes i afsnittet Installer IP-kameraer i 

kapitel 2.)
4 Klik på Næste for at redigere I/O-portindstillinger. Du kan fastlægge, om du vil bevare de oprindelige modulindstillinger, I/

O-typerne og kredsløbstyperne i den normale tilstand. Klik på Aktiver output for at teste, om Udløsertilstand skiftes, når 
enheden udløses. 

5 Klik på Næste for at redigere Kameraparring. Parrede kameraer kan bruges til følgende funktioner:
a Afspille kameraoptagelser på fanen I/O-modullogfil.
b E-mailunderretninger med snapshots vedhæftet sendes, når digitalt input registreres.
c Forhåndsgennemgå video-feeds fra parrede kameraer på E-map.

6 Klik på Næste for at redigere tidssynkronisering under Avancerede indstillinger. Hvis Surveillance Station kører som 
tidsserver for I/O-modulet, skal I/O-modulet være på samme lokale netværk som Surveillance Station.

7 Klik på Afslut for at fuldføre installationen. Du finder oplysningerne i visningsvinduet.

8 Hvis du vil ændre indstillingerne senere, skal du vælge dine mål-I/O-moduler og klikke på Rediger. Du kan ændre 
indstillingerne for hver egenskab fra de tilhørende faner.

Detaljerede instruktioner findes i Surveillance Station Hjælp > I/O-modul > Konfigurer I/O-modulindstillinger.
Du kan linke enheder, der er tilsluttet til I/O-modulet, med Handlingsregler, så forskellige enheder interagerer med hinanden. 
Der henvises til Kapitel 8: Handlingsregel for at få flere oplysninger om konfiguration.

Slet I/O-moduler
Du fjerner et I/O-modul fra Surveillance Station ved bare at vælge de ønskede I/O-moduler og klikker på Slet.

Deaktiver I/O-moduler
Hvis du vil midlertidigt afslutte forbindelsen til visse I/O-moduler, skal du vælge de ønskede I/O-moduler og så klikke på Aktiver 
> Deaktiver. Klik på Aktiver > Aktiver for at genoptage tjenesterne.

Arbejd med I/O-modul 6
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Kapitel

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/iomodule_settings
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Se historik over I/O-modul
På fanen Historik kan du se I/O-modullogfiler for at få en bedre forståelse af historiske records.

• Du afspiller en optagelse ved bare at gennemgå records og klikke på miniaturerne for at afspille. Optagelsen fra kameraet vil 
starte afspilning fra 10 sekunder før forekomsten af begivenheden til 20 sekunder efter begivenhedens afslutning.

• Fjern visse logfiler ved at vælge dine mål-I/O-moduler og klikke på Ryd.
• Gem visse logfiler for records ved at vælge dine mål-I/O-moduler og klikke på Download.
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Underretning 7
Kapitel

Under Underretning kan du konfigurere underretninger, som kan sendes via e-mail, SMS eller mobilenheder, når systemstatus 
ændres, eller der opstår fejl. Dette kapitel introducerer det grundlæggende til konfiguration af underretninger og viser nogle 
vigtige funktioner.

Modtag underretninger vha. forskellige kanaler

Modtag underretninger via e-mail
1 Gå til Underretning > E-mail.
2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver e-mailunderretninger, og indtast de påkrævede oplysninger.

• Hvis du vælger Gmail som tjenesteudbyder, skal du huske at Logge ind på Gmail.
• Hvis du vil bruge en tilpasset SMTP-server, skal du vælge tilpasset SMTP-server fra Tjenesteudbyder og indtaste de 

påkrævede oplysninger. SMTP-serveren kan være en IP-adresse eller et domænenavn. Hvis det er et domænenavn, 
skal du sørge for, at en gyldig DNS-server-IP er indtastet under DSM > Kontrolpanel > Netværk, og at serveren har 
forbindelse til internettet

3 Marker Vedhæft et begivenhedssnapshot, hvis du vil modtage snapshots med underretninger.
4 Marker Aktiver e-mailintervalgrænse, hvis du ikke vil modtage for mange meddelelser. Du kan angive, hvor ofte du vil 

modtage meddelelser i feltet Minimuminterval mellem hver meddelelse (minutter). 
5 Klik på Send en test-e-mail for at se, om indstillingerne er korrekte.
6 Klik på Gem for at fuldføre.

Modtag underretninger via SMS
1 Gå til Underretning > SMS.
2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver SMS-underretninger.
3 Vælg en eksisterende SMS-udbyder fra rullemenuen, eller klik på Tilføj SMS-tjenesteudbyder for at tilføje en ny SMS-

udbyder, og indtast dine SMS-kontooplysninger.
4 Angiv et Primært telefonnummer og et Sekundært telefonnummer efter behov.
5 Marker Aktiver SMS-intervalgrænse, hvis du ikke vil modtage for mange meddelelser.
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6 Klik på Gem for at fuldføre.

Modtag underretninger via push-tjeneste
Bemærk: Sørg for, at Synology NAS/NVR kan få adgang til internettet med port 8089, før du aktiverer push-tjenesten.

Sådan bruger du en e-mailserver med Synology som vært:

1 Gå til Underretning > Push-tjeneste.
2 Marker Send underretninger vedrørende systemstatus via Synologys e-mailserver, og indtast en eller flere 

e-mailadresser.
3 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver e-mailintervalgrænse, hvis du ikke vil modtage for mange meddelelser.
4 Klik på Gem for at fortsætte. Du skal bekræfte dine e-mailadresser, før du kan modtage push-underretninger. En 

verificeringsmail bliver sendt til de adresser, du har angivet. Følg trinnene i verificeringsmailen.
5 Efter verificering klikker du på Send en testmeddelelse for at se, om indstillingerne er korrekte.
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Sådan aktiverer du mobilenhedsunderretninger:

6 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver mobilenhedsunderretninger, og klik på Gem.
7 Installer DS cam eller DS finder på mobilenheden, og log ind på Surveillance Station.
8 Klik på Administrer parret DS cam eller Administrer parret DS finder for at se listen over alle parrede mobilenheder i 

Surveillance Station.
9 Klik på Send en testmeddelelse for at teste forbindelsen.
10 Klik på Gem for at fuldføre.

Bemærk:  Hvis du vil modtage underretninger fra DSM, skal du installere DS finder på mobilenheden og tilføje dette 
Synology-produkt til listen Min favorit.

Konfigurer underretningsindstillinger

Konfigurer underretningstjenestetyper
1 Gå til Underretning > Indstillinger.
2 Vælg Surveillance Station eller DSM, og marker de tilsvarende afkrydsningsfelter E-mail, SMS eller Mobil for 

begivenheder for at fastlægge, hvordan du vil modtage underretninger.
3 Klik på Gem for at anvende indstillingerne.
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Rediger underretningsbegivenheder
• Hvis du vil tilpasse indholdet af underretningerne, skal du vælge en begivenhed fra fanen Indstillinger og klikke på Rediger.

• Angiv, hvornår meddelelserne sendes ved at vælge en begivenhed fra fanen Indstillinger, og klik på Rediger plan.

Administrer avancerede indstillinger
På fanen Avanceret kan du integrere underretninger til DSM og Surveillance Station, konfigurere snapshots vedhæftet 
til e-mailmeddelelser, slå lyd fra underretninger, kombinere underretninger af samme begivenhedstype samt redigere 
underretningsvariabler.

Flere detaljer findes i de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > Direkte visning > Underretninger .

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/notification
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Handlingsregel 8
Kapitel

Handlingsregel indeholder en række regler, der automatiserer forskellige overvågningsfunktioner, som kan hjælpe med at 
reducere det manuelle arbejde. Handlingsregler kan kombineres med funktioner, f.eks. Kamerapatrulje og I/O-modul og også 
underrette dig med status for forskellige overvågningssystemer, herunder mistet kameraforbindelse eller ændring.

Konfigurer handlingsregelliste
På fanen Liste kan du styre alle dine handlingsregler. 

Da konfigurationen af en Planlagt handlingsregel allere de er demonstreret i afsnittet Konfiguration af planlagt patrulje med 
PTZ-kontrol og handlingsregel ovenfor, vil følgende afsnit tage tilføjelse af en Udløst regel som eksempel.

Udløst handlingsregel
Sådan udløser du en handlingsregel:

1 Gå til Handlingsregel > Liste, og klik på Tilføj.
2 Indtast et Navn, angiv Regeltype til Udløst, og vælg enten Kan afbrydes eller Kan ikke afbrydes fra Handlingstype i 

oplysningstrinnet.
• Kan afbrydes: Den nyudløste handlingsregel bliver udført i stedet for den oprindeligt udløste handlingsregel.
• Kan ikke afbrydes: Reglen ignorerer andre handlingsregler og fortsætter med at udføre den oprindeligt udløste 

handlingsregel, til handlingen er færdig.
3 Vælg Udløst fra Regeltype, og klik på Næste for at fortsætte.
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4 I trinnet Begivenhed konfigurerer du Indstillinger og Begivenheder. Hvis du vil konfigurere flere begivenheder skal du 
klikke på Tilføj. Klik på Slet for at vælge de begivenheder, der skal annulleres.

5 Klik på Næste for at fortsætte.

6 I trinnet Handling konfigurerer du parametrene Handlingsenhed, Server, Enhed og Handling. Klik på Tilføj for at tilføje 
flere handlinger og Slet for at annullere.

7 Klik på Næste for at fortsætte.



 46 Kapitel 8: Handlingsregel

8 Konfigurer en Tidsplan, og klik på Afslut for a fuldføre.

Yderligere detaljer og begrænsninger findes i Surveillance Station Hjælp > Handlingsregel > Liste .

Spor handlingsregelhistorik
På fanen Historik kan du se, rydde og downloade de automatisk genererede logfiler. For udløste handlingsregler vil 
Surveillance Station generere en logfil hver gange, en handlingsregel udløses. For planlagte handlingsregler vil Surveillance 
Station generere logfiler både i starten og slutningen af en plan.

Logtyper, antal optagelser, navne på handlingsregler, handlingsregeltyper og handlingsresultater vises. Der er fire tilstande for 
Handlingsresultat:
• Udført: Handlingsreglen blev udført uden fejl i overensstemmelse med de angivne indstillinger.
• Mislykkedes: Handlingsreglen blev ikke udført i overensstemmelse med de angivne indstillinger.
• Afbrudt: Den oprindeligt udløste handlingsregel blev afbrudt enten af en anden bruger, der udfører den samme handling i 

Direkte visning eller af en anden nyudløst handlingsregel, der udfører den samme handling.
• Ignorer: Den oprindeligt udløste handlingsregel blev ignoreret enten af en anden bruger, der udfører den samme handling i 

Direkte visning eller af en anden handlingsregel, der ikke kan afbrydes, og som udfører den samme handling.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/action_rule_list%20
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Ret handlingsregellager
På fanen Avanceret kan rotationsregler justeres til at passe til dine behov. Du kan angive reglerne efter dage, filstørrelse og 
filantal.
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9Archive Vault

Kapitel

I Archive Vault kan du styre arkiveringsopgaver og overføre optagelser fra andre servere til din Synology-enhed. Dette kapitel 
demonstrerer hele processen til tilføjelse og redigering af opgaver.

Konfigurer arkiveringsopgaver

Tilføj arkiveringsopgaver
1 Start Archive Vault, og klik på Tilføj.
2 Indtast et Navn.
3 Vælg enten Planlæg udførelse eller Engangsudførelse fra rullemenuen Opgavetype, og klik på Næste.

• Planlæg udførelse: Udfør arkiveringsopgaven regelmæssigt.
• Engangsudførelse: Arkiveringsopgaven udføres kun én gang. Fra rullemenuen Udførelsestid vælger du enten Udfør 

øjeblikkeligt for at muliggøre arkiveringsopgaver, der skal udføres, når den tilføjes eller Udfør på et bestemt tidspunkt 
og angive, hvornår arkiveringsopgaven skal udføres.
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4 Juster Lagerindstillinger og Rotationsregler i trinnet Lager, og klik på Næste.
• Du kan klikke på Administration til at åbne fanen Lager og redigere lagerpladsen.
• Marker afkrydsningsfeltet Tilpas arkivmappenavn for at angive et navn på biblioteket til arkiverede optagelser.

5 Angiv kildeserveren, og indtast IP-adresse, port, brugernavn og adgangskode.
6 Klik på Næste for at fortsætte.
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7 Marker afkrydsningsfelterne for de ønskede kameraer, og klik på Næste.

8 Angiv arkiveringsstarttid og optagelsestid, og klik på Næste.

9 Konfigurer arkivoptagelsestype i trinnet Avanceret.
• Under Angiv optagelsestype vælger du optagelsestilstande til arkivere optagelser.
• Under Videoreduktion vælger du at aktivere Begivenhedsoversigt for at arkivere begivenhedsklip for optagelser og 

deaktivere Begivenhedsoversigt for at hente den fulde optagelsesfil.
• Under Angiv arkiveringsinterval vælger du at aktivere Arkivinterval overlapper ikke med kildeserveren. Ved at aktivere 

denne mulighed, bliver kun optagelser fra den kildeserver, der er ved at blive roteret, arkiveret. Arkiveringsprocessen vil 
begynde en dag tidligere for at undgå problemer med netværksbåndbredde og overlapper derfor med den sidste dag i 
kildeserverens arkiveringsinterval.
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10 Klik på Afslut for at fuldføre.

Batchrediger opgaver
Rediger opgaver ved bare at vælge din målopgave og klikke på Rediger. Du kan også bruge funktionen Batchrediger for at 
redigere flere opgaver:

1 Start Archive Vault, og vælg den arkiveringsopgave, du vil anvende attributter på til andre arkiveringsopgaver.
2 Klik på Rediger > Rediger batch.
3 I trinnet Attributkilde markerer du afkrydsningsfelterne Anvend for de attributter, du vil anvende på andre 

arkiveringsopgaver, og klik på Næste.

4 I trinnet Vælg de arkiveringsopgaver, der, det skal anvendes på markerer du afkrydsningsfelterne Anvend for at 
anvende de valgte attributter på dine arkiveringsopgaver. Klik på Afslut for at fuldføre.
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Konfigureret kontrol af båndbredde til arkiveringsopgaver
Under Kontrol af båndbredde kan du se og konfigurere båndbreddekontrolplanen for den aktuelle arkiveringsopgave. Udover 
standard ubegrænset båndbredde leveres to sæt hastighedsgrænser under Kontrol af båndbredde. Du kan definere din 
ønskede båndbreddegrænse og ændre planen.

1 Start Kontrol af båndbredde.
2 Konfigureret båndbreddegrænse: Angiv en båndbreddegrænse (i KB/sek.) fra Hastighedsgrænse 1 og 

Hastighedsgrænse 2.
3 Konfigurer plan: Vælg et sæt hastighedsgrænse, fastlæg, hvornår denne hastighedsgrænse bliver aktiveret ved at vælge 

celler i gitteret. Du kan vælge en hel dag ved at klikke på en dag og et bestemt tidspunkt ved at klikke på timen.
4 Klik på Gem for at fuldføre.
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10Licens

Kapitel

Under Licens kan du se de installerede overvågningsenhedslicenser samt antallet af licenser, du allerede har brugt. Dette 
kapitel introducerer processen til tilføje nye licenser til Surveillance Station.

Installer licens på Surveillance Station
Som standard leveres en Synology NAS-produktet med to gratis licenser, og afhængigt af den faktiske tilstand leveres et NVR-
produkt med flere forudinstallerede licenser.

1 Gå til Surveillance Station Hovedmenu > Licens.
2 Klik på Tilføj. Når du har læst licensaftalen, skal du markere accept-afkrydsningsfeltet og klikke på Næste.

3 Vælg en server, hvor du vil tilføje overvågningsenhedslicenser til, og klik på Næste.
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4 Indtast eller indsæt licensnøglerne Brug + eller - for at tilføje eller slette nøgler.
5 Klik på Afslut for at fuldføre licensinstallationen.

6 Efter tilføjelse af licenser kan du vende tilbage til siden Licens for at kontrollere detaljer og statusser for hver licens.

• Hvis du har brug for at styre licenser offline, skal du installere og logge ind på DS cam. Se Kan jeg installere eller slette 
overvågningsenhedslicenser offline? for at fuldføre trinnene.

• Hvis du vil overflytte licenser til en anden Synology-enhed, skal du fjerne licenserne fra den aktuelle enhed og installere dem 
på den ønskede NAS/NVR. 

Køb licenser
Til yderligere overvågningsenheder, f.eks. IP-kameraer, I/O-moduler, AXIS Door Controllers og transaktionsenheder, kan der 
købes flere licenser.

Yderligere oplysninger henvises der til Licenspakke til overvågningsenhed. 

Bemærk: Hverken de forudinstallerede licenser eller overvågningsenhedens licenspakker udløber nogensinde.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/tutorial/License/Can_I_install_or_delete_surveillance_device_licenses_offline
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/tutorial/License/Can_I_install_or_delete_surveillance_device_licenses_offline
https://www.synology.com/products/Device_License_Pack
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11CMS

Kapitel

CMS (Central Management System) sætter dig i stand til at indstille din Synology NAS/NVR som en værtsserver og tilføje 
flere Synology-enheder som optagelsesservere for at danne et større overvågningsnetværk. Værtsserveren fungerer som den 
centrale portal til overvågning af kameraer, der styres af andre optagelsesservere. Du kan også tilføje flere Synology-enheder 
som failover-servere for at maksimere oppetiden for overvågningstjenester.

Vi forudsætter, at du kører den aktuelle Synology NAS/NVR som værtsserver. Dette kapitel forklarer, hvordan du styrer servere 
og overflytter kameraer.

Kør CMS-servere

Tilføj optagelsesservere
1 Klik på Tilføj > Tilføj server.
2 Indtast et Navn, og vælg Forbindelsestype for optagelsesserveren.
3 I overensstemmelse med forbindelsestypen skal du indtaste IP-adresse, Port eller QuickConnect ID for 

optagelsesserveren. Du kan også klikke på forstørrelsesglasset for at søge efter Synology-produkter på det samme lokale 
netværk.

4 Indtast admins adgangskode.
5 Klik på Test forbindelse for at se, om serveren er konfigureret korrekt og klik på Næste.

6 Rediger avancerede indstillinger:
• Failover-indstilling: Du kan vælge de tilsvarende failover-servere. Når du starter en manuel Failover, eller 

optagelsesserveren registrerer unormal drift, vil CMS automatisk vælge en Failover-server til at overtage tjenesterne for 
optagelsesserveren med dens oprindelige konfiguration.

• Forhindr andre CMS-værter i at parre med denne optagelsesserver: Valgmuligheder låser optagelsesserveren mod 
den parrede CMS-vært, så den ikke kan tilføjes af andre CMS-værter.

• Forhindr brugere på denne optagelsesserver i at foretage ændringer på den: Dette begrænser adgang til 
indstillingerne for optagelsesserveren ved at forhindre brugere i at udføre operationer efter login. admin brugere, der 
hører til gruppen administrators på optagelsesserveren, vil kun få adgang til siden Avanceret, hvor de kan ændre denne 
mulighed bagefter. Brugere uden administrationsprivilegier kan ikke se eller ændre eventuelle indstillinger efter login.
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7 Klik på Afslut for at fuldføre.

Administrer serverimplementering
Når du har tilføjet optagelsesservere, vises de på fanen Optagelsesserver, hvor du kan udføre handlinger, f.eks. redigering, 
låsning, deaktivering og sletning for at passe til dit overvågningsmiljø.
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Driftstilstanden for værtsserveren kan ændres på fanen Avanceret:
• Tilstand for værtsserver: Angiv Videorelæ over internettet automatisk til Aktiver, hvis du skal have adgang til et 

centraliseret styringssystem fra et andet domæne.
• Tilstand for optagelsesserver: Marker Forhindr brugere på denne optagelsesserver i at foretage ændringer på 

den, så brugere uden administrationsprivilegier kan ikke se eller ændre eventuelle indstillinger efter login.
• Failover-servertilstand: Alle konfigurationerne, optagelserne og licenserne på denne server ryddes, når serveren skiftes 

til denne tilstand.

Bemærk: Før du skifter til Failover-servertilstand, skal du udføre backup af data og holde licensnøglerne sikre.

Kameraoverflytning
Når du har konfigureret et centraliseret styringssystem, kan tilsluttede IP-kameraer fra forskellige servere overflyttes til andre 
servere.

Sådan udfører du kameraoverflytning:

1 Klik på Tilføj.
2 Træk i eller brug piletasterne til at flytte de kameraer, du vil overflytte, fra venstre til højre panel, og klik på Næste. (Du kan 

klikke på ikonet Filtrer og vælge en Synology-server, der hjælper dig med at finde dine kameraer hurtigere.)
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3 Vælg destinationsserveren.

4 I trinnet Overflytning vælger du et lager til fremtidige optagelser, og fastlæg, om du vil bevare, slette eller flytte aktuelle 
optagelser sammen med kameraerne.

5 Klik på Afslut. Overflytningen vil starte med det samme, og du kan se status i kolonnen Status.

Flere oplysninger findes i de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > CMS .

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/cms
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CMS-failover
Optimer oppetiden for overvågningstjenester ved at tilføje Failover-servere, der overtager tjenester, når en optagelsesserver går 
ned. Du kan også fastlægge, hvordan tjenesterne skal tilbageføres under Failover, når optagelsesserveren kører igen.

Tilføj failover-servere
1 Gå til Hovedmenu > Programcenter for at sikre, at CMS-failover Kører.

2 Gå til CMS > Failover-server, og klik på Tilføj > Tilføj server.
3 Indtast et Navn, og vælg Forbindelsestype for optagelsesserveren.
4 I overensstemmelse med forbindelsestypen skal du indtaste IP-adresse, Port eller QuickConnect ID for 

optagelsesserveren. Du kan også klikke på forstørrelsesglasset for at søge efter Synology-produkter på det samme lokale 
netværk.

5 Indtast admins adgangskode.
6 Klik på Test forbindelse for at se, om serveren er konfigureret korrekt.
7 Klik på Afslut for at fuldføre.
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Administrer Failover-indstillinger
Tilføjede failover-servere kan styres på fanen Failover-server.

På fanen Failover-indstillinger kan du markere afkrydsningsfeltet til Aktiver automatisk failover, når forholdene neden for 
opfyldes. Angiv Failover-interval, og fastlæg, om optagelserne og snapshots skal gendannes, der er optaget under failover-
status.

Flere oplysninger findes i de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > CMS-failover, eller se i hvidbogen.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/failover
https://global.download.synology.com/download/Document/WhitePaper/Surveillance_Station_CMS_Failover_White_Paper.pdf
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12Flere funktioner

Kapitel

Surveillance Station indeholder også forskellige programmer til styring og integration af overvågningsfunktioner, f.eks. 
Optagelse, underretning, streamprofil og handlingsregler, effektivt. Dette kapitel introducerer nogle vigtige funktioner, som kan 
anvendes over det hele til at hjælpe styre dit overvågningssystem.

Home Mode
Indstillinger i Surveillance Station skal variere afhængigt af, om du er på stedet eller ej. Kameraer skal f.eks. optage hele 
tiden og holde op med at sende underretninger, når du er til stede, men når du er væk, skal kameraer sende videoer af 
bevægelsesregistrering og genoptage afsendelse af underretninger. I Home Mode kan du tilpasse optagelse, underretning, 
streamprofil og handlingsregelindstillinger for at opfylde behovene i forskellige miljøer.

Aktiver Home Mode
Home Mode kan aktiveres manuelt fra fanen Oversigt eller ved geohegnsplacering via DS cam. Geohegn registrerer, om du 
er på stedet eller ej og skifter automatisk til Home Mode i overensstemmelse hermed.

Fra Tidsplan > Gentagelse kan du konfigurere en fast plan til at gå i Home Mode eller udføre en engangsomskifter fra 
Tidsplan > En gang.



 62 Kapitel 12: Flere funktioner

Under Indstillinger kan du ændre Optagelse, Underretning, Streamprofil og Handlingsregel fra til tilhørende faner og vælg 
det sæt indstillinger, der skal aktiveres, og hvilke enheder de skal anvendes på.

Yderligere oplysninger findes i Surveillance Station Hjælp > Home Mode.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/home_mode
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E-map
E-Map gør det muligt at uploade maps af dine omgivelser for at se placeringen af dit overvågningsudstyr.

Sådan tilføjer du et map:

1 Gå til E-map > Liste, og klik på Tilføj.
2 Indtast et Navn.
3 Klik på Upload for at uploade en billedfil. Billedet vises, når uploaden er færdig.
4 Fra venstre panel trækker du de enhedslinks, du vil placere på den uploadede e-map.
5 Marker Skjul enhedsnavn, hvis du vil skjule navnet på emnerne og afkrydsningsfeltet Vis lille ikon for at bruge mindre 

ikoner.
6 Klik på OK for af anvende indstillingerne.

Når maps er oprettet, kan du klikke på miniaturen for at åbne E-mapfremviser eller klikke på enhedsikonerne for at se 
forhåndsgennemgange.
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Du kan styre e-maps fra fanen Liste eller gå til Avanceret for at angive dine visningspræferencer.

Flere oplysninger findes i de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > E-map .

Snapshot
Snapshot gør det muligt for dig at spore og redigere alle snapshots, der er taget fra afspillere (f.eks. Direkte visning, 
Optagelse eller IP-kamera).

Sådan redigerer du et billede:

1 Gå til Snapshot > Liste for at vælge et snapshot, og klik på Rediger. (Snapshot-editor kan også startes ved at klikke på 
miniaturen vist, når snapshottet er taget.)

2 Brug ikonerne til at redigere snapshottet.

3 Klik på ikonet Gem for at gemme.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/emap
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Fanen Avanceret indeholder muligheder, s du kan konfigurere sortering, navngivning, visning og arkiveringsregler for 
snapshots.

Flere oplysninger findes i de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > Snapshot.

Logfil
I programmet Logfil kan du se, rydde og downloade logfilmeddelelser.

Fra Logfil > Logfil, kan du vælge en dato og et tidspunkt i venstre panel for at se en detaljeret liste i højre panel. Du kan også 
vælge logfiler og bruge knapperne Ryd og Download for at styre dem.

Hvis du vil fastlægge de begivenheder, som du vil skrive i logfilerne, skal du gå til Logfil > Avanceret og markere de tilsvarende 
afkrydsningsfelter.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/snapshot
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Rotations- og arkivregler for logfilerne kan ændres på fanen Arkiveringsindstillinger. 

Hvis du vil gemme dine logfiler til en syslog-server, skal du gå til fanen Logfilafsendelse, markere Send logfiler til en syslog-
server og indtaste de påkrævede oplysninger.

Flere oplysninger findes i de tilsvarende artikler i Surveillance Station Hjælp > Logfil .

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/log
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