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Surveillance Station er en profesjonell Network Video Recording-pakke (NVR). Du kan bruke Surveillance Station sammen 
med eksisterende overvåkingsutstyr for å få oversikt over omgivelsene, slik at du kan innhente nok informasjon til å ta gode 
beslutninger angående sikkerheten i hjemmet og på kontoret.

Dette kapittelet tar utgangspunkt i at du har fullført konfigureringen av maskinvaren og installert Synology DiskStation Manager 
(DSM) eller Network Video Recorder (NVR), og gir deg en oversikt over skrivebordet på Surveillance Station.

Surveillance Station-skrivebord
Når du har sørget for at Surveillance Station 8.2 (eller nyere) er installert på Synology NAS- eller NVR-enheten din, går du til 
Hovedmeny > Surveillance Station for å åpne Surveillance Station.

     

Skrivebord
Når du har åpnet Surveillance Station, vil du se skrivebordet. Dette er stedet hvor program- og pakkevinduene vises. Du kan 
også opprette snarveier til programmer du bruker ofte.

Kom i gang med Surveillance Station 1
Kapittel
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Oppgavelinje
Oppgavelinjen finner du øverst på skjermen og inneholder følgende elementer:

1 Vis skrivebord: Minimer alle åpne programvinduer.
2 Hovedmeny: Vis og åpne programmer i Surveillance Station. Du kan også dra og slippe ikoner for å opprette 

skrivebordsnarveier.
3 Åpne programmer: Åpne programmer blir vist her. Du kan høyreklikke og feste programmer til oppgavelinjen for lettere 

tilgang i fremtiden.
4 Sikkerhetslås: Lås / lås opp CMS-paringsstatusen. Dette vises bare når Surveillance Station er satt opp som en 

Opptaksserver.
5 Styrespak: Konfigurer paring av tastatursnarveier med en tilkoblet styrespak. Dette er bare tilgjengelig når støtte for 

styrespak er aktivert i Utvidelser > Styrespak.
6 Varsler: Varsler, f.eks. om frakoblet kamera og andre statusoppdateringer, kan vises her.
7 Alternativer: Logg ut (ved innlogging ved hjelp av Programportal) eller konfigurer alternativer for personlig konto.
8 Søk: Finn bestemte programmer og Surveillance Station Hjelp-artikler hurtig her.



I Surveillance Station kan du enkelt konfigurere og organisere IP-kameraene dine for å gjøre administreringen enklere. 
Dette kapittelet forklarer hvordan du legger til / sletter IP-kameraer, veileder deg gjennom IP-kamerafunksjoner som 
enhetsinnstillinger, opptaksplaner og hendelsesregistrering og gir deg en oversikt over viktige funksjoner for kameragruppering.

Installere IP-kameraer

Legge til et Synology-kompatibelt IP-kamera i Surveillance Station
Surveillance Station tilbyr omfattende enhetskompatibilitet med støtte for over 6000 IP-kameraer. Før du installerer et kamera, 
kan du rådføre deg med kompatibilitetslisten for IP-kameraer for å se om enheten din støttes. Hvis ikke kan du prøve å 
Legge til et IP-kamera som ikke står på kompatibilitetslisten eller Legge til et brukerdefinert IP-kamera.

1 Slå på et IP-kamera som har vært tilkoblet det samme lokale nettverket som Synology-enheten din.
2 Gå til Surveillance Stations Hovedmeny > IP-kamera.

3 Klikk på Legg til > Legg til kamera for å åpne Veiviser for å legge til kamera.
4 For raskere og enklere konfigurering kan du velge Raskt oppsett og klikke på Neste.
5 Klikk på Søk-ikonet for å søke etter alle IP-kameraer som er tilkoblet det lokale nettverket.

Merk: Du kan også angi kameraets informasjon manuelt, inkludert Navn, IP-adresse, Port, Merke, Kameramodell, 
Brukernavn og Passord.

Ta i bruk IP-kameraer 2
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https://www.synology.com/compatibility/camera
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6 I Resultater fra kamerasøk > Synology-støttede kameraer velger du IP-kameraet du vil legge til i Surveillance Station, og 
klikker på OK.

7 Klikk på Test tilkobling for å kontrollere om IP-kameraet er riktig konfigurert. Klikk på Fullfør for å fullføre installeringen.

Nå kan du ta i bruk ulike funksjoner for nettverksvideoopptak i Surveillance Station med IP-kameraet ditt. Hvis du vil konfigurere 
flere innstillinger for IP-kameraene dine, kan du rådføre deg med artiklene i Hjelp for Surveillance Station.

Merk: Som standard leveres Synology NAS-enheter med to gratis lisenser, og avhengig av den faktiske modusen leveres 
NVR-enheter med flere forhåndsinstallerte lisenser. 

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/camera
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Legge til et brukerdefinert IP-kamera
Funksjonen Brukerdefinert gir best enhetskompatibilitet. Du kan prøve å koble til ulike typer enheter for nettverksstrømming på 
Surveillance Station.

1 Følg trinn 1 til 5 i Legge til et Synology-kompatibelt IP-kamera i Surveillance Station.
2 Velg [Brukerdefinert] i rullegardinmenyen Merke.

3 Skriv inn et Navn, velg Type for filoverføring og konfigurer en Bane med formatet [Brukernavn[:Passord]@]IP:port/video_
bane. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kameraprodusenten din.

4 Klikk på Test tilkobling for å kontrollere om IP-kameraet er riktig konfigurert. Klikk på Fullfør for å fullføre installeringen.
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Legge til et IP-kamera som ikke står på kompatibilitetslisten
I tillegg til de støttede modellene har Synology også sikret seg et ONVIF-medlemskap og støtter alle ONVIF-protokollkameraer. 
Dette gjør det mulig å laste inn kamerafunksjoner og innstillinger automatisk selv om kameraet ikke står på kompatibilitetslisten.

1 Følg trinn 1 til 5 i Legge til et Synology-kompatibelt IP-kamera i Surveillance Station.
2 Gjør ett av følgende:

a I Resultater fra kamerasøk > Generelt grensesnitt (ONVIF) velger du IP-kameraet du vil legge til, og klikker på OK.

b Velg [ONVIF] eller kameraets merkenavn i rullegardinmenyen Merke og velg deretter Alle funksjoner eller Bare 
strømming i rullegardinmenyen Kameramodus.
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3 Skriv inn et Brukernavn og et Passord.
4 Klikk på Last inn egenskaper. Et grønt avkrysningsmerke blir vist hvis enheten din har blitt tilkoblet. Flere innstillinger må 

kanskje konfigureres avhengig av kameramodellen din.

5 Klikk på Test tilkobling for å kontrollere om IP-kameraet er riktig konfigurert. Klikk på Fullfør for å fullføre installeringen.

Slette IP-kameraer
Hvis du vil fjerne et IP-kamera fra Surveillance Station, finner du bare det aktuelle kameraet i programmet IP-kamera og klikker 
på Slett. Du blir bedt om å avgjøre om du vil beholde eller fjerne tidligere opptak.

Merk: 
1. Innstillingene for slettede kameraer blir også slettet.
2. Hold inne Skift- eller Ctrl-tasten for å velge flere.

Deaktivere IP-kameraer
Hvis du ønsker å avslutte tilkoblingen til bestemte kameraer midlertidig, velger du IP-kamera og klikker på Aktiver > Deaktiver. 
Klikk på Aktiver > Aktiver for å gjenopprette tilkoblingen.
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Bruke kamerafunksjoner
Når du har konfigurert IP-kameraet ditt, kan du fortsette med å finjustere innstillingene i henhold til opptaksmiljøet ditt. Gå til IP-
kamera, velg det aktuelle kameraet og klikk på Rediger > Rediger for detaljert konfigurering.

Enhetsinnstillinger
Under Enhetsinnstillinger tilbyr Informasjon-fanen deg alternativer for å kontrollere og endre generell kamerainformasjon.

I Video-fanen kan du justere opptaksformat og konfigurasjoner for Strømmeprofil.

I Avansert-fanen kan du endre innstillinger for lyd- og videotransportprotokoll.
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Opptaksinnstillinger
Under Opptaksinnstillinger kan du redigere opptakstidspunkter, endre opptaksfillengder og endre fil- og mappenavn.

I Opptak-fanen kan du endre opptaks- og arkivinnstillinger.

• Tid før opptak / Tid etter opptak (sek): Angi hvor langt opptaket skal forlenges bakover/fremover i tid.
• Behold filene i (dager): Spesifiser en tidsperiode du ønsker å bevare opptakene. Alle opptak som ble lagret tidligere enn 

det spesifiserte tidsområdet vil bli slettet automatisk.
• Begrens arkivmappen til (GB): Spesifiser maksimumsgrense for lagringsplass til arkivering av opptak. De eldste 

opptakene vil bli overskrevet av nye når den spesifiserte grensen for maksimum størrelse er nådd.
• Klikk på Beregn påkrevd plass for å beregne hvor mye lagringsplass som kreves for kameraets gjeldende innstillinger 

ved kontinuerlig opptak.

Tidsplan-fanen gir deg muligheten til å ta i bruk ulike opptaksmoduser til ulike tider i døgnet. Hvis du vil opprette en tidsplan, 
velger du en funksjon og enten drar musen over tidstabellen eller klikker på enkeltceller for å ta i bruk endringene. Hver celle 
representerer en halv time.
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I Strøm-fanen kan individuelle strømmeinnstillinger tas i bruk på hver opptakstype etter behov. Funksjonen Avansert 
kontinuerlig opptak gir deg muligheten til å angi en lavere oppløsning ved lagring av vanlige opptak og bytte til høyere 
oppløsninger når hendelser oppstår. Dermed kan du utnytte lagringsplassen din mer effektivt og betraktelig redusere 
lagringskostnadene dine.

I Avansert-fanen kan du deaktivere opptak og rotasjon, dempe eller avkorte videoer på bestemte tidspunkt, avgjøre hvilken 
handling du vil iverksette når lagringsplassen er tom, og ta i bruk en strømmeinnstilling på en opptakstype.

• Når det er merket av for Deaktiver opptak og rotasjon, blir følgende innstillinger tatt i bruk:
• Opptaksplan, manuelt opptak, kantopptak og relaterte opptakshendelser i Handlingsregel vil bli deaktivert.
• Direktevisning: Varselinnstillinger kan fortsatt konfigureres og analyse av direktevisning vil fungere som normalt. 

Varselopptak kan fortsatt utløses.
• Handlingsregel: Når en regel med handlingen «Start opptak» blir utløst, vil ikke opptaket starte.

• Hvis du vil konfigurere innstillinger for opptaksrotasjon, velger du ett av følgende:
• fjern gamle arkiv: De eldste opptakene vil bli slettet for å frigjøre plass for nye lagrede opptak når grensen for plass eller 

tid er nådd.
• stopp opptak: Surveillance Station vil stoppe opptaket automatisk når grensen for plass eller tid er nådd.
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Innstillinger for direktevisning
Innstillinger for direktevisning lar deg konfigurere strømmeinnstillinger for Direktevisning og Mobil. 
I Innstillinger for dynamisk strømming kan du konfigurere dynamisk justering av strømmeprofiler etter behov.

• Merk av for Ikke endre strømmeprofil dynamisk hvis du ikke har behov for at strømmeprofilen skal justere seg 
dynamisk.

• Merk av for Juster strømmeprofil automatisk i henhold til visningsstørrelse for Surveillance Station for automatisk 
å bytte mellom strømmeinnstillinger for høy båndbredde, balansert og lav kvalitet i henhold til visningsstørrelsen til 
direktevisningen og innstillingene for strømoppløsning.

• For best tilpasning bør du velge én eller flere betingelser i rullegardinlisten Hendelsesregistrering og angi ideelle 
innstilinger for Bytt profil og Minimum varighet (sek).

I Avansert-fanen kan du justere Videokilde for direktevisning.
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Optimalisering
I Optimalisering > Generelt kan du justere ulike innstillinger, inkludert Tidssynkronisering, Eksponeringsmodus og Visning 
på skjerm, i henhold til miljøet ditt.

Avansert-fanen gir deg innstillinger for Videoretning, slik at du kan konfigurere opptaksbildet i henhold til preferansene dine. 
Hvis kameraet ditt krever regelmessige omstarter for best ytelse, merker du av for Konfigurer tidsplan for tvunget omstart 
for å justere innstillingene.

Hendelsesregistrering
Siden Hendelsesregistrering tilbyr ulike registreringsmoduser. Hvis kameraet ditt støtter slike funksjoner, vises fanene 
Bevegelse, ACAP VMD (AXIS Camera Application Platform Video Motion Detection), Lyd, Tukling, PIR (passiv infrarød) og 
ACAP-apper, slik at du kan konfigurere innstillingene. For detaljerte instruksjoner for konfigurering av hendelsesregistrering 
kan du se delen Konfigurere hendelsesregistrering og motta varsler nedenfor.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/event_detection_acap_vmd
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/event_detection_acap
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I/O-port
Siden I/O-port gir deg alternativer for å endre innstillinger for digitale inndata og utdata. De korresponderende fanene vises hvis 
kameraet ditt støtter funksjonene.

For mer informasjon og detaljerte trinn for konfigurering av IP-kamera kan du se de korresponderende delene under Hjelp for 
Surveillance Station > IP-kamera > Konfigurer kamerainnstillinger.

Konfigurere hendelsesregistrering og motta varsler
Hvis kameraet ditt støtter de korresponderende funksjonene, gir Hendelsesregistrering IP-kameraer muligheten til å utløse 
opptak når bestemte hendelser inntreffer. Den følgende delen bruker Bevegelsesregistrering som eksempel for å veilede deg 
gjennom konfigureringen.

1 Kontroller at enheten din er riktig konfigurert i IP-kamera.
2 Gå til Rediger > Opptaksinnstillinger > Tidsplan for å konfigurere en ideell tidstabell og klikk på Lagre.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/camera
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/camera
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3 Gå til Hendelsesregistrering > Bevegelse og velg en Registreringskilde.
• Velg Av kamera hvis du ønsker å bruke de innebygde funksjonene for bevegelsesregistrering på enheten din. Merk av for 

Behold opprinnelige kamerainnstillinger for å ta i bruk de gjeldende kamerainnstillingene, eller la avmerkingsboksen 
være tom for å finjustere verdiene for Registreringsområde, Følsomhet, Historikk, Terskel, Objektstørrelse og 
Utløsingsprosent (tilgjengelige parametere varierer avhengig av kameraets egenskaper).

• Av Surveillance Station gir deg mer detaljerte og nøyaktige innstillinger. Og når Surveillance Station oppdateres, øker 
også registreringsnøyaktigheten deretter. Dette kan også bidra til å opprettholde maskinvareytelsen og videokvaliteten til 
enheten din.

4 Klikk på Rediger område for bevegelsesregistrering, bruk + og - til å legge til og slette målområder og klikk på Lagre.
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5 Endre følgende parametere:
• Følsomhet: Avgjør hvor lang tid mellom hvert rammebilde som kreves for å utløse bevegelsesregistrering. Større verdier 

vil lettere utløse bevegelsesregistrering. Verdiområdet er 1 til 99 (%).
• Terskel: Terskelen til bevegelsesregistreringen. Større verdier vil utløse bevegelsesregistrering for større bevegelser. 

Verdiområdet er 1 til 99 (%).
• Ignorer kortvarig bevegelse: Ignorer små bevegelser. Større verdier betyr at bevegelsesregistreringen trenger lengre 

bevegelsesvarighet til å bli utløst.
6 Klikk på Lagre for å ta i bruk innstillingene. Du kan prøve å utløse bevegelsesregistrering for å kontrollere at innstillingene 

fungerer som forventet. Linjen til venstre indikerer bevegelsesnivået som registreres. Blått betyr at den registrerte 
bevegelsen er under terskelen, mens rødt betyr at den registrerte bevegelsen har utløst opptak.

7 Gå til Hovedmeny og åpne Varsling.
8 I Innstillinger-fanen velger du hvordan du vil bli varslet (E-post, SMS, Mobil), og klikker på Rediger tidsplan > Rediger.

9 Endre tidsplanen og klikk på OK for å ta i bruk innstillingene.
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Bruk i stor skala
IP-kamera legger også til rette for bruk av flere kameraer med funksjoner for kameragruppering som bidrar til å gjøre 
administrasjonen mer effektiv, og funksjoner for import/eksport av konfigurasjoner som lar deg administrere kopier av 
konfigurasjonspreferansene dine.

Legge til kameragruppe
Veiviseren for å legge til kameragrupper kan hjelpe deg med å legge til flere kameraer samtidig.

1 Slå på IP-kameraer som er tilkoblet det samme lokale nettverket som Synology-enheten din.
2 Gå til Surveillance Stations Hovedmeny > IP-kamera.
3 Klikk på Legg til > Legg til gruppe for å starte Veiviser for å legge til kameragruppe.
4 Velg Raskt oppsett eller Fullstendig oppsett og klikk på Neste.
5 Velg et kameragrensesnitt og klikk på Neste.

6 Velg serveren du vil installere kameraene på, og klikk på Neste.
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7 Velg kameraene du vil legge til, og klikk på Fullfør.

 

8 Klikk på Rediger, og i vinduet som åpnes angir du Brukernavn og Passord for kameraene og redigerer Navneregel.
• Modellnr.: Navnene på kameraene vil bli «[Modellnavn]-[Kameranummer]».
• Prefiksnr.: Angi kameranavnets prefiks i feltet Tilpasset prefiks. Navnene på kameraene vil bli "[Prefiks]-

[Kameranummer]".

9 Klikk på Fullfør for å fullføre konfigureringen.
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Grupperedigere kameraer
1 Velg et kamera i den aktuelle gruppen i IP-kamera.
2 Klikk på Rediger > Rediger gruppe.
3 I Attributtkilde-trinnet er kameraets attributter delt inn i ulike kategorier. Merk av i Bruk-boksene for attributtene du vil ta i 

bruk for de andre kameraene dine, og klikk på Neste.

Merk: 
1. Attributtene som er merket med stjerne (*), kan kun tas i bruk for kameraer av samme modell som grupperedigeringens 

kildekamera.
2. Kun attributter som støttes av kildekameraet, kan tas i bruk for de andre kameraene.

4 I Velg kameraene du vil bruke-trinnet merker du av i Bruk-boksene for å ta i bruk valgte attributter for kameraene eller 
kameragruppene dine. Klikk deretter på Fullfør for å fullføre.
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Merk: 
1. Pga. kompatibilitetsproblemer kan ikke enkelte attributter tas i bruk på bestemte enheter. «-» vises når du merker av for 

et slikt kamera.
2. Likheten mellom to ONVIF-kameraer avgjøres av deres faktiske kapasitet, ikke merke og modell.
3. Opptakslager kan bare tas i bruk når de aktuelle kameraene er installert på samme Synology-produkt som 

kildekameraet.

Gruppere IP-kameraer
I IP-kamera > Gruppe kan du gruppere enheter etter egne preferanser, f.eks. etter kamerasted, opptaksmodus eller 
bruksområde. Opprettede grupper vises automatisk under Layout i Direktevisning og Tidslinje. Du kan også ta i bruk 
brukerrettigheter på grupper i Rettighetsprofil.
Hvis du vil organisere tilkoblede IP-kameraer i grupper, gjør du følgende:

1 Åpne IP-kamera og klikk på Gruppe.
2 Klikk på Pluss-knappen og skriv inn et Navn og en Beskrivelse (valgfritt).
3 Legg til kameraer på Inkluderte kameraer-listen ved hjelp av Høyre-pilen.
4 Klikk på Lagre for å fullføre.

Importere/eksportere kamerakonfigurasjoner
Hvis du vil lagre kopier av gjeldende kamerainnstillinger eller erstatte gjeldende konfigurasjoner med eldre preferanser, går du 
til IP-kamera > Konfigurasjon > Eksporter/Importer og følger instruksjonene i veiviseren. .conf-filene blir lagret i den valgte 
mappen i DSM > File Station. For mer informasjon kan du se Hjelp for Surveillance Station > IP-kamera.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/ip_camera#c_configuration
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Overvåke kamerafeeder 3
Kapittel

Når du har plassert og konfigurert kameraene dine, kan du begynne å overvåke målområder med Direktevisning. Dette 
kapittelet handler om grunnleggende aspekter ved å organisere Direktevisning-layouter, motta varsler fra kamerahendelser og 
konfigurere forhåndsinnstilte posisjoner for å planlegge patruljeruter.

Direktevisning
I Direktevisning kan du se videofeeder i sanntid fra alle IP-kameraene som er paret med Surveillance Station, ta stillbilder, 
spore mål og justere kamerafeeder med pan, tilt og zoom (PTZ-kontroller). Kamerafeeder kan organiseres i layouter og 
tilpasses etter ditt individuelle miljø og overvåkingsbehov.

Nr. Navn Funksjon

1 Direktevisning-layout

Viser videofeeder fra IP-kameraer. Du kan klikke på et kamera for å 
velge det og bruke PTZ-kontroller til å endre visningsalternativene. Den 
valgte kamerafeeden er uthevet med en gul ramme. Du kan utvide bildet 
til en kamerafeed ved å dobbeltklikke på den. Dobbeltklikk en gang til for 
å gå tilbake til normal layout.

2 Venstre 
paneler

PTZ-kontroller

Juster vinkel og zoom på kameraer som støtter PTZ-kontroller. Disse 
kontrollene vises i grått når det valgte kameraet ikke støtter PTZ-
kontroller:
1. Pilknappene justerer vinkelen til det valgte kameraet.
2. Hjemknappen returnerer det valgte kameraet til standardposisjonen.
3. Pluss- og minusknapper justerer det valgte kameraets optiske 

zoom.

Layoutpanel
Her kan du redigere direktevisningslayouter eller aktivere/deaktivere 
relaterte funksjoner. For hurtigkonfigurasjon av kamerafeedens layout 
kan du se «Tilpasse Direktevisning-layouter» nedenfor.

Varselpanel
Her kan du administrere varselinnstillinger eller se varslede videoklipp. 
For hurtigkonfigurasjon av analyse av direktevisning kan du se «Bli 
varslet med Analyse av direktevisning» nedenfor.

Strømmeprofil Bytt strømmeprofil her. 

Patruljepanel
Her kan du endre patruljeinnstillinger. For hurtigkonfigurasjon av 
patruljebaner og tidsplaner kan du se «Konfigurere planlagt patrulje med 
PTZ-kontroll og handlingsregel» nedenfor.

Digitale utdata / lydutdata Her kan du aktiver/deaktivere digitale utdata eller lydutdata.

3 Knapper på skjermen Flytt markøren over valgt kamerafeed for å vise knappene på skjermen. 
Knappene blir vist i henhold til hvilke funksjoner kameraene dine støtter.

For mer informasjon kan du se Hjelp for Surveillance Station > Direktevisning.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/liveview_desc%20
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Tilpasse Direktevisning-layouter
Hvis du vil konfigurere layouten til direktevisningen og begynne å overvåke kamerafeedene dine, gjør du følgende:

1 Åpne Direktevisning, og gå til Layouter > Administrasjon.
2 Velg foretrukket layout.
3 Dra et IP-kamera og slipp det på en bestemt kanal i layouten. Gjenta dette trinnet for å vise flere videofeeder på 

direktevisningslayouten.

Merk: Se Hjelp for Surveillance Station > Direktevisning > Overvåk direktevisninger for mer informasjon om tilpasning 
av layouter.

4 Om du har behov for det, kan du legge til flere layouter ved å klikke på plussknappen. Skriv inn et Navn og gjenta trinn 2 og 3. 
Når konfigurasjonen er fullført, kan du raskt bytte mellom de lagrede layoutene i Layoutpanel.

5 Klikk på Lagre for å fullføre.

Ta stillbilder av viktige hendelser
Når du har konfigurert Direktevisning-layouten din, kan du når som helst bruke stillbildeknappen på skjermen for å ta bilder og 
loggføre viktige hendelser. -knappen kan brukes i alle Surveillance Station-spillere (f.eks. Opptak og IP-kamera). 

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/liveview
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Bli varslet med Analyse av direktevisning
Analyse av direktevisning legger til rette for intelligent målsporing ved visning av direktevideo og opptak, og du kan 
velge blant flere analysetyper og spore mistenkelige hendelser for å utløse smartopptak på direkten. Hver opptaksøkt blir 
arkivert i organiserte former for analyse. Simuleringsmodusen sørger for presis finjustering, slik at du kan justere følsomhet, 
registreringssone og objektstørrelse for å levere best mulig resultat for individuelle kameraer.

For å spore hendelser med analyse av direktevisning gjør du følgende:

1 Åpne IP-kamera, velg et kamera og klikk på Analyse av direktevisning.
2 Velg en Analysetype på rullegardinmenyen.
3 Klikk på Simulering for å finjustere følsomheten, registreringssonen og objektstørrelse for individuelle kameraer for optimale 

resultater. For å avslutte simuleringsmodus, klikker du på knappen en gang til.
4 Klikk på Lagre for å fullføre.

5 Åpne Direktevisning og gå til Varsler > Administrasjon.
6 Merk av for Varsel for elementet i Analyse av direktevisning som nettopp ble konfigurert i IP-kamera.
7 Klikk på Lagre for å fullføre konfigureringen.
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8 Gå til Varselpanel for å spore videoklipp med varsler. Hendelsene blir listet opp i midtdelen.

Merk: Se de korresponderende artiklene i Hjelp for Surveillance Station > Direktevisning > Varsler for mer informasjon.

Konfigurere planlagt patrulje med PTZ-kontroll og 
handlingsregel
Hvis IP-kameraene dine støtter PTZ-funksjoner, kan du tilpasse flere forhåndsinnstilte posisjoner for å overvåke steder som 
krever ekstra oppmerksomhet, og konfigurere patruljebaner sammensatt av en rekke eksisterende forhåndsinnstilte posisjoner.

Gjør følgende for å konfigurere patruljebaner:

1 Gå til IP-kamera, velg et kamera som støtter PTZ, og klikk på PTZ-kontroll.
2 Klikk på Pluss-knappen for å legge til en forhåndsinnstilt posisjon.
3 Skriv inn et Navn og spesifiser Hastighet (hvis kameraet ditt støtter dette).
4 Juster ønsket visningsvinkel med PTZ-kontrollene på skjermen. Gjenta trinn 2 til 4 for å legge til flere forhåndsinnstilte 

posisjoner.
5 Klikk på Lagre for å fullføre.

6 Gå til fanen Patrulje.
7 Klikk på Pluss-knappen for å legge til en patruljebane.
8 Skriv inn et Navn på den nylig tillagte patruljebanen, velg Intervall (sek) for å gjenta patruljen etter en viss tid angitt i 

sekunder, og spesifiser Hastighet for å justere hvor raskt kameraet skal bevege seg under patruljen (hvis kameraet støtter 
dette).

9 Legg til forhåndsinnstilte posisjoner fra Alle forhåndsinnstillinger-listen i Inkluderte forhåndsinnstillinger-listen ved hjelp 
av Venstre-pilene. Juster rekkefølgen på de forhåndsinnstilte posisjonene ved å klikke på Opp- eller Ned-pilen.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/liveview_alert
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10 Klikk på Lagre for å fullføre innstillingen av patruljer. Nå kan du bytte patruljebaner i Patruljepanel.

Gjør følgende for å gjenta den valgte patruljebanen automatisk:

11 Gå til Surveillance Stations Hovedmeny > Handlingsregel.
12 Klikk på Legg til for å opprette en handlingsregel.
13 Skriv inn et Navn på handlingsregelen og angi Regeltype som Planlagt.
14 Klikk på Neste for å fortsette.
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15 Som Handlingsenhet velger du Kamera, velg PTZ-kameraet med forhåndsinnstilte posisjoner og patruljebaner som Enhet, 
og som Handling velger du Patrulje. Spesifiser Patrulje-banen du har konfigurert, og spesifiser foretrukne verdier for 
Sløyfer per syklus og Intervall. 

16 Klikk på Neste for å fortsette.

17 Avgjør når handlingsregelen skal bli aktiv, ved å velge celler på rutenettet. Du kan velge en hel dag ved å klikke på en dag 
og et spesifikt tidspunkt ved å klikke på timen.

18 Klikk på Fullfør for å fullføre konfigurasjonen.
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Strømme direktevideo til YouTube
I tillegg til overvåking med Direktevisning kan du dele videostrømmer til YouTube ved hjelp av programmet Direkte 
kringkasting Hvis du vil dele strømmen din med andre, bare åpner du Direkte Kringkasting, velger et strømmekamera og 
fyller ut baneinformasjonen til YouTube-siden din. 

For mer informasjon kan du se Hjelp for Surveillance Station > Direkte kringkasting.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/live_broadcast
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Spille av videoopptak 4
Kapittel

I tillegg til å se direktefeeder har Surveillance Station også støtte for ulike funksjoner for videoavspilling. Dette kapittelet tar for 
seg grunnleggende aspekter ved å bruke Tidslinje.

Tidslinje
I Tidslinje kan du spille av opptak som har blitt tatt opp med IP-kameraer og lagret på enheten din. Videoer kan filtreres etter 
kameramodus, opptak eller dato.

Nr. Navn Funksjon

1 Opptaksvisningsprogram

Viser videofeeder fra IP-kameraer. Klikk på en kamerafeed for å velge den og 
bruk Kontrollerpanel til å endre visningsalternativer. Den valgte kamerafeeden 
er fremhevet med en gul ramme. Du kan utvide bildet til en kamerafeed ved å 
dobbeltklikke på den. Dobbeltklikk en gang til for å gå tilbake til normal layout.

2 Tidslinje Søk etter opptak basert på opptakstidspunkt. Det finnes to kolonner: den venstre 
representerer alle kamerafeeder og den høyre representerer valgte kamerafeeder.

3  Venstre 
panel

Kontrollerpanel

Kontroller for opptaksavspilling:
1. Velg å spille av opptak som ble tatt opp på spesifikke datoer på kalenderen. 

Datoer som inneholder opptak, blir vist i blått.
2. Kontroller opptaksavspilling med knappene under kalenderen, inkludert spill av / 

pause, spol fremover / sakte film, neste/forrige og neste bilde / forrige bilde.

Layoutpanel
Rediger tidslinjelayouter eller aktiver/deaktiver relaterte funksjoner. For 
grunnleggende informasjon om å konfigurere layouter kan du se «Tilpasse 
Direktevisning-layouter» ovenfor.

Filterpanel

Filtrer opptakene du vil se, ved hjelp av følgende alternativer:
1. Velg en bestemt opptaksmodus på tidslinjen for å filtrere ut tid med en bestemt 

opptaksmodus.
2. Velg alternativet for bare å vise hendelser for å filtrere ut tid med hendelser som 

bevegelsesregistrering, lydregistrering og andre hendelser.

Søkepanel
Spesifiser time, minutt og sekund, og klikk på Gå til for raskt å finne et spesifikt 
tidspunkt i kamerafeeden. Du kan også utføre Smartsøk for å generere mer 
nøyaktige søkeresultater.

4 Knapper på skjermen Flytt markøren over valgt kamerafeed for å vise knappene på skjermen. Knappene 
blir vist i henhold til hvilke funksjoner kameraene dine støtter.

For mer informasjon kan du se Hjelp for Surveillance Station > Tidslinje-avspilling > Arbeide med Tidslinje.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/multievent_player
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Se flerkanalsopptak
Tidslinjen lar deg velge bestemte tidspunkter, slik at du slipper å gå gjennom alle klippene for å finne hendelsene du leter 
etter. Du kan se klipp fra ulike kameraer og ulike tidspunkter samtidig for å gjenskape flyten fra en hendelse eller fastsette det 
nøyaktige tidspunktet for en bestemt episode i omgivelsene dine.

1 Konfigurer en layout. Du kan enten velge en layout som tidligere har blitt opprettet i Direktevisning, eller opprette en ny i 
Tidslinje.

2 Åpne Tidslinje og spesifiser en dato på Kontrollerpanel. Surveillance Station kombinerer en rekke opptaksklipp som skal 
vises på tidslinjen.

Merk: 
1. Tidssegmenter på tidslinjen blir merket i blått hvis det har inntruffet hendelser, og i grått hvis det ikke har inntruffet noen 

hendelser.
2. Ved bruk av moduser uten kontinuerlig opptak kan det forekomme at ingen opptak blir generert hvis det ikke har 

inntruffet noen hendelser den aktuelle dagen. I slike tilfeller blir ikke tidslinjen merket, og systemet spiller automatisk av 
opptak fra den mest nylige datoen.

3 Bytt til ikke-synkroniseringsmodus (knappen Synkroniseringsmodus vises i grått) for å vise videofeeder fra ulike 
tidspunkter. Hvert enkelt kamera får sin egen tidslinje. 

4 Velg et kamera og dra den riktige tidslinjemarkøren for å justere avspillingstidspunktet. Gjenta til alle kameraene er ved riktig 
tidspunkt.

5 Du kan også finne opptak via Smartsøk eller Tidslinjefilter.

Smartsøk
Hvis du ikke vet det nøyaktige tidspunktet for en hendelse, kan du prøve å bruke Smartsøk til å finne hendelser. Smartsøk 
kan også hjelpe deg med å finne klipp med spesielle handlinger, f.eks. bevegelse, manglende eller fremmede objekter, 
kammerablokkering, dårlig fokus og oppholdsfrie soner.

1 Åpne Smartsøk fra Tidslinje eller Surveillance Stations Hovedmeny.
2 Under Kilde velger du et opptak å søke gjennom ved å velge server, kamera og dato.
3 Flytt tidslinjemarkøren, eller bruk Søk-funksjonen til raskt å flytte markøren til et bestemt tidspunkt.
4 Under Konfigurer kan du spesifisere søktype, følsomhetsnivå og objekttype.
5 Hvis du velger Bevegelsesregistrering, Manglende objekt eller Fremmed objekt, må du spesifisere Registreringssone.
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6 Om du har behov for det, kan du klikke på  for å åpne innstillingsvinduet for avansert søk.

7 Klikk på  for å starte søket.

8 Klikk på  for å utvide resultatlisten.

For mer detaljerte instruksjoner kan du se Hjelp for Surveillance Station > Smartsøk.

Tidslinjefilter
Hvis du har konfigurert ulike opptaksmoduser for kameraene dine, kan du prøve å konfigurere Filter for å finne opptakene.

1 I Filter-panelet velger du opptaksmodusene du vil se, fra den første rullegardinmenyen og klikker et sted i videofeedene.

2 Hvis du bare er interessert i å se opptakssegmenter som inneholder hendelser, kan du velge Vis bare hendelser fra den 
andre rullegardinmenyen.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/smartsearch
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Administrere videoopptak 5
Kapittel

I Opptak kan du vise en liste over opptak som er tatt opp med IP-kameraer. Opptaksfiler kan spilles av, lastes ned eller låses 
for å forsikre deg om at viktige hendelser ikke blir slettet ved et uhell. Du kan også opprette arkiver for å administrere videofiler.

Administrere videoopptak

Se opptaksvideofiler
Hvis du vil spille av en lagret opptaksfil i Opptak, går du til Liste-fanen, høyreklikker på videoen du vil se, og klikker på Spill av. 

Opptakene tagges med Status-ikonene:

Du kan også definere hvilke opptak som vises, fra Søk-boksen øverst til høyre. Du kan raskt finne bestemte filer ved å filtrere 
etter kildeserver, kamera, opptaksmodus, låsestatus eller start-/sluttid.

Avkort en videofil som er under opptak
Hvis du vil avkorte videoklippet som blir tatt opp, høyreklikker du på klippet som er merket med «- Tar opp» og velger Avkort 
opptaket for å stoppe opptaket umiddelbart og arkivere delen som ble tatt opp.

Merk: Surveillance Station vil starte et annet klipp for å ta opp kontinuerlig. For mer informasjon kan du se Hjelp for 
Surveillance Station > Opptak > Liste.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/recording_list
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/recording_list
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Låse et opptak
Viktige opptak kan låses for å sikre at de ikke blir slettet ved et uhell når systemet rydder unna gamle filer.

Slik låser du opptak: 

1 Høyreklikk for å velge kameraene du vil låse. Kameraene kan ikke være merket med «- Tar opp».
2 Klikk på Lås > Lås for å låse de valgte kameraene eller den valgte kategorien.
3 De låste klippene blir merket med «- Låst». 

4 Hvis du vil låse opp opptak, velger du et kamera som er merket med «- Låst», og klikker på Lås > Lås opp.

Administrere videoarkiver

Eksportere videoer som et arkiv
I fanen Eksporter kan du eksportere opptak fra Surveillance Station til en delt mappe eller en ekstern lagringsenhet via USB- 
eller eSATA-grensesnitt. Ved å angi kamera og tidsområde, vil opptak i dette området bli eksportert som et arkiv.

1 Klikk på Legg til.
2 Gi navn til arkivet, velg et mål og klikk på Neste.
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3 Velg kameraer for å eksportere opptak og klikk på Neste.

4 Velg intervall for dato og klokkeslett og klikk på Fullfør for å eksportere.

Montere arkiver på Surveillance Station
Under fanen Monter kan du montere eksporterte arkiver på Surveillance Station. Opptakene i monterte arkiver kan spilles av i 
Opptak og Tidslinje.

Hvis du vil montere arkiver, klikker du på Legg til, velger den delte mappen din og de aktuelle arkivene og klikker på OK for å 
montere.
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Legge til et opptakslager
I Surveillance Station kan du bruke eksisterende delte mapper eller legge til nye krypterte mapper som opptakslager. Følgende 
del bruker oppretting av en kryptert mappe som eksempel: 

1 Klikk på Legg til > Legg til lager.
2 Velg Legg til delt mappe og klikk på Neste.
3 Skriv inn et Navn og en Beskrivelse og velg en Plassering på rullegardinmenyen.

4 Hvis du vil konfigurere maksimum lagringsstørrelse for opptaksområdet, merker du av i boksen og spesifisere maksimum 
størrelse.

5 Hvis du ikke vil at den delte mappen som brukes som opptakslager skal vises under «Nettverk» i Windows Filutforsker, 
merker du av for Skjul denne delte mappen i «Mine nettverkssteder».

6 Klikk på Neste for å gå til Avansert-siden.
7 Merk av for Krypter denne delte mappen og konfigurer krypteringsnøkkelen.
8 Klikk på Fullfør for å fullføre.
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Smart tidsrom
Smart tidsrom sammenfatter en video som strekker seg over en lang periode, til en video som varer et par minutter eller 
sekunder. Hvis du vil se en rask oversikt over alle endringene i et stort prosjekt, kan du prøve å åpne Smart tidsrom-
programmet i Surveillance Station > Hovedmeny og klikke på Legg til. 

Fullførte tidsromvideoer blir listet opp i fanen Opptak.

For mer informasjon kan du se de korresponderende artiklene under Hjelp for Surveillance Station > Smart tidsrom.

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


Støtte for I/O-modul lar Surveillance Station integrere en rekke ulike enheter med spesialfunksjoner. Du kan enkelt koble til 
røykvarslere, LED-lamper, elektromagnetiske låser og andre produkter for å styre dem i Surveillance Station som et sentralisert 
sikkerhetssystem. Dette kapittelet forklarer hvordan du legger til og administrerer I/O-moduler.

Installere I/O-moduler
1 Koble til I/O-modulen din.
2 Gå til Hovedmeny > I/O-modul.
3 Klikk på Legg til og følg trinnene i Veiviser for å legge til I/O-modul. (For mer detaljerte instruksjoner kan du se delen 

Installere IP-kameraer i kapittel 2.)
4 Klikk på Neste for å redigere I/O-portinnstillinger. Du kan avgjøre om du vil beholde de opprinnelige modulinnstillingene, 

I/O-typene og kretstypene i vanlig tilstand. Klikk på Aktiver utdata for å teste om utløsertilstanden endres når enheten 
utløses. 

5 Klikk på Neste for å redigere Kameraparing. Parede kameraer kan brukes til følgende:
a Spille av kameraopptak i I/O-modullogg-fanen.
b E-postvarsler med vedlagte bilder blir sendt når digitale inndata registreres.
c Forhåndsvise videofeeder fra parede kameraer i E-kart.

6 Klikk på Neste for å redigere tidssynkronisering i Avanserte innstillinger. Hvis Surveillance Station brukes som tidsserver 
for I/O-modulen, må I/O-modulen være på det samme lokale nettverket som Surveillance Station.

7 Klikk på Fullfør for å fullføre konfigureringen. Du finner informasjonen i visningsvinduet.

8 Hvis du vil endre innstillingene senere, velger du de aktuelle I/O-modulene og klikker på Rediger. Du kan endre innstillingene 
for hver egenskap i de korresponderende fanene.

Du kan se Hjelp for Surveillance Station > I/O-modul > Konfigurer innstillinger for I/O-modul for mer informasjon.

Med Handlingsregler kan du tilknytte enheter som er tilkoblet I/O-modulen, slik at ulike enheter kan samhandle med hverandre. 
Se Kapittel 8: Handlingsregel for mer informasjon om konfigureringen.

Slette I/O-moduler
Hvis du vil fjerne en I/O-modul fra Surveillance Station, velger du bare den aktuelle I/O-modulen og klikker på Slett.

Deaktivere I/O-moduler
Hvis du ønsker å avslutte tilkoblingen til bestemte I/O-moduler midlertidig, velger du de aktuelle I/O-modulene og klikker på 
Aktiver > Deaktiver. Klikk på Aktiver > Aktiver for å gjenopprette tilkoblingen.

Arbeide med I/O-modul 6
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Kapittel

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/iomodule_settings
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Se historikk for I/O-moduler
I Historikk-fanen kan du se I/O-modullogger for å få en bedre oversikt over tidligere oppføringer.

• Hvis du vil spille av et opptak, blar du bare gjennom oppføringene og klikker på miniatyrbildet. Kameraopptaket blir spilt av 
fra 10 sekunder før hendelsen inntraff til 20 sekunder etter at hendelsen er over.

• Hvis du vil fjerne bestemte logger, velger du de aktuelle I/O-modulene og klikker på Fjern.
• Hvis du lagre bestemte logger for senere bruk, velger du de aktuelle I/O-modulene og klikker på Last ned.
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Varsling 7
Kapittel

I Varsling kan du konfigurere varsler for å motta meldinger via e-post, SMS eller mobilenheter når systemstatusen endres eller 
det oppstår feil. Dette kapittelet tar for seg grunnleggende aspekter ved å konfigurere varsler og lister opp noen av de viktigste 
funksjonene.

Motta varsler ved hjelp av ulike kanaler

Motta varsler via e-post
1 Gå til Varsling > E-post.
2 Merk av for Aktiver e-postvarsler og skriv inn den nødvendige informasjonen.

• Hvis du velger Gmail som tjenesteleverandør, må du huske å logge inn på Gmail.
• Hvis du vil bruke en egendefinert SMTP-server, velger du Egendefinert SMTP i Tjenesteleverandør og skriver inn den 

nødvendige informasjonen. SMTP-serveren kan være en IP-adresse eller et domenenavn. Hvis den er et domenenavn, 
må du sørge for å oppgi en gyldig IP-adresse for DNS-server i DSM > Kontrollpanel > Nettverk og kontrollere at 
serveren er tilkoblet Internett.

3 Merk av for Legg ved et hendelsesbilde hvis du ønsker å motta bilder sammen med varselet.
4 Merk av for Aktiver e-postintervallgrense hvis du ikke ønsker å motta for mange meldinger. Du kan spesifisere hvor ofte 

du ønsker å motta meldinger i feltet Minimumsintervall mellom hver melding (minutter). 
5 Klikk på Send en e-post for å kontrollere om innstillingene er riktige.
6 Klikk på Lagre for å fullføre.

Motta varsler via SMS
1 Gå til Varsling > SMS.
2 Merk av for Aktiver SMS-varsler.
3 Velg en eksisterende SMS-leverandør fra rullegardinmenyen, eller klikk på Legg til SMS-tjenesteleverandør for å legge til 

en ny SMS-leverandør og skriv inn SMS-kontoinformasjonen din.
4 Spesifiser et Primært telefonnummer og et Sekundært telefonnummer ved behov.
5 Merk av for Aktiver SMS-intervallgrense hvis du ikke ønsker å motta for mange meldinger.
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6 Klikk på Lagre for å fullføre.

Motta varsler via push-tjeneste
Merk: Før du aktiverer push-tjenesten, må du kontrollere at Synology NAS- / NVR-enheten din har tilgang til Internett 
gjennom port 8089.

Slik bruker du en e-postserver som drives av Synology:

1 Gå til Varsling > Push-tjeneste.
2 Merk av for Send varsler om systemstatus via Synologys e-postserver og skriv inn én eller flere e-postadresser.
3 Merk av for Aktiver e-postintervallgrense hvis du ikke ønsker å motta for mange meldinger.
4 Klikk på Lagre for å fortsette. Du må verifisere e-postadressene dine før du kan motta push-varsler. En e-postbekreftelse vil 

bli sendt til adressene du har spesifisert. Følg trinnene i e-postbekreftelsen.
5 Når dette er gjort, klikker du på Send en testmelding for å kontrollere at innstillingene er riktige.
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Slik aktiverer du varsler for mobilenheter:

6 Merk av for Aktiver varsler for mobilenheter og klikk på Lagre.
7 Installerer du DS cam eller DS finder på mobilenheten din og logg inn på Surveillance Station.
8 I Surveillance Station klikker du på Administrer paret DS cam eller Administrer paret DS finder for å se en liste over alle 

parede mobilenheter.
9 Klikk på Send en testmelding for å teste tilkoblingen.
10 Klikk på Lagre for å fullføre.

Merk:  Hvis du vil motta varsler fra DSM, må du installere DS finder på mobilenheten din og legge til dette Synology-
produktet på Min favoritt-listen.

Konfigurere varslingsinnstillinger

Konfigurere varslingstjenestetyper
1 Gå til Varsling > Innstillinger.
2 Velg Surveillance Station eller DSM og merk av for E-post, SMS eller Mobil for de enkelte hendelsene for å avgjøre 

hvordan du vil motta varsler.
3 Klikk på Lagre for å ta i bruk innstillingene.
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Redigere varslingshendelser
• Hvis du vil tilpasse innholdet i varslene, velger du en hendelse i Innstillinger-fanen og klikker på Rediger.

• Hvis du vil spesifisere når meldinger skal sendes, velger du en hendelse i Innstillinger-fanen og klikker på Rediger 
tidsplan.

Administrere avanserte innstillinger
I Avansert-fanen kan du integrere varsler for DSM og Surveillance Station, konfigurere bildevedlegg for e-postmeldinger, slå av 
varsler, kombinere varsler av samme hendelsestype og redigere varslingsvariabler.

For mer detaljerte trinn kan du se de korresponderende artiklene under Hjelp for Surveillance Station > Direktevisning > 
Varsling.

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

I Handlingsregel kan du konfigurere en rekke regler som automatiserer ulike overvåkingsfunksjoner, noe som kan bidra til å 
redusere den manuelle arbeidsmengden. Du kan kombinere handlingsreglene med funksjoner som kamerapatrulje og I/O-modul, 
og de kan varsle deg med statusen til ulike hendelser i overvåkingssystemet, inkludert brutt kameratilkobling eller tukling. 

Konfigurere handlingsregelliste
I Liste-fanen kan du administrere alle handlingsreglene dine. 

Siden vi allerede har forklart konfigureringen av en Planlagt handlingsregel i delen Konfigurere planlagt patrulje med PTZ-
kontroll og handlingsregel ovenfor, vil det følgende avsnittet bruke tillegging av en Utløst regel som eksempel.

Utløst handlingsregel
Slik legger du til en utløst handlingsregel:

1 Gå til Handlingsregel > Liste og klikk på Legg til.
2 I Informasjon-trinnet skriver du inn et Navn, velger Utløst som Regeltype og velger enten Avbruddsutsatt eller 

Avbruddssikker i Handlingstype.
• Avbruddsutsatt: Den nye utløste handlingsregelen vil bli utført i stedet for den opprinnelig utløste handlingsregelen.
• Avbruddssikker: Regelen vil ignorere andre handlingsregler og fortsette å utføre den opprinnelig utløste handlingsregelen 

til handlingen er fullført.
3 Velg Utløst i Regeltype og klikk på Neste for å fortsette.
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4 I Hendelse-trinnet konfigurer du Innstillinger og Hendelser. Hvis du vil konfigurere flere hendelser, klikker du på Legg til. 
Klikk på Slett for veøge hendelser du vil kansellere.

5 Klikk på Neste for å fortsette.

6 I Handling-trinnet konfigurerer du parameterne Handlingsenhet, Server, Enhet og Handling. Klikk på Legg til for å legge 
til flere handlinger og på Slett for å kansellere.

7 Klikk på Neste for å fortsette.
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8 Konfigurer en Tidsplan og klikk på Fullfør for å fullføre.

For flere detaljer og begrensninger kan du se Hjelp for Surveillance Station > Handlingsregel > Liste.

Spore historikk for handlingsregler
I fanen Historikk kan du se, fjerne og laste ned de automatisk genererte loggene. For utløste handlingsregler vil Surveillance 
Station generere en logg hver gang en handlingsregel utløses. For planlagte handlingsregler vil Surveillance Station generere 
logger både ved starten og slutten av en tidsplan.

Loggtyper, opptakstider, handlingsregelnavn, handlingsregeltyper og handlingsresultater blir vist. For Handlingsresultat finnes 
det fire tilstander:

• Fullført: Handlingsregelen ble utført i henhold til spesifiserte innstillinger.
• Mislyktes: Handlingsregelen ble ikke utført i henhold til spesifiserte innstillinger.
• Avbrutt: Den opprinnelig utløste handlingsregelen ble avbrutt av enten en annen bruker som utførte den samme handlingen 

i Direktevisning, eller av en annen nylig utløst handlingsregel som utførte samme handlingen.
• Ignorert: Den opprinnelig utløste handlingsregelen ble ignorert enten ved at en annen bruker utførte den samme handlingen 

i Direktevisning, eller at en annen avbruddssikker handlingsregel utførte den samme handlingen.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/action_rule_list%20
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Endre handlingsregel for lagring
I Avansert-fanen kan du justere rotasjonsregler etter behov. Du kan konfiguere regler etter dager, filstørrelser og filantall.
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9Archive Vault

Kapittel

I Archive Vault kan du administrere arkiveringsoppgaver og overføre opptak fra andre servere til Synology-enheten din. Dette 
kapittelet går gjennom hele prosessen med å legge til og redigere oppgaver.

Konfigurere arkiveringsoppgaver

Legge til arkiveringsoppgaver
1 Åpne Archive Vault og klikk på Legg til.
2 Skriv inn et Navn.
3 Velg enten Tidsplan eller Én gang på rullegardinmenyen Oppgavetype og klikk på Neste.

• Tidsplan: Utfør arkiveringsoppgaven regelmessig.
• Én gang: Arkiveringsoppgaven blir bare utført én gang. På rullegardinmenyen Utføringstidspunkt velger du enten 

Utfør umiddelbart for å utføre arkiveringsoppgavene rett etter at de legges til, eller Utfør på spesifisert tidspunkt og 
spesifiser når du vil utføre arkiveringsoppgaven.
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4 Juster Lagringsinnstillinger og Rotasjonsregler i Lagring-trinnet og klikk på Neste.
• Du kan klikke på Administrasjon for å åpne Lagring-fanen og redigere lagringsområdet.
• Merk av for Tilpass navn på arkivmappe for å spesifisere et navn på katalogen for arkiverte opptak.

5 Spesifiser kildeserver og skriv inn IP-adresse, port, brukernavn og passord.
6 Klikk på Neste for å fortsette.
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7 Merk av for de aktuelle kameraene og klikk på Neste.

8 Spesifiser starttidspunkt for arkivering og opptakstidspunkt og klikk på Neste.

9 Konfigurer arkivopptakstype i Avansert-trinnet.
• I Spesifiser opptakstype velger du opptaksmodusene for arkivering av opptak.
• I Videoreduksjon velger du å aktivere Hendelsesammendrag hvis du vil arkivere hendelsesklipp fra opptakene, og å 

deaktivere Hendelsesammendrag hvis du vil hente hele opptaksfilen.
• I Spesifiser arkivområde velger du å aktivere Arkivområde overlapper ikke med kildeserveren. Hvis du aktiverer 

dette alternativet, blir bare opptak fra kildeserveren som er i ferd med å bli rotert, arkivert. Arkiveringsprosessen starter 
én dag tidligere for å unngå problemer relatert til nettverksbåndbredde, slik at den overlapper med den siste dagen i 
kildeserverens arkiveringsområde.
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10 Klikk på Fullfør for å fullføre.

Grupperedigere oppgaver
Hvis du vil redigere oppgaver, trenger du bare å velge den aktuelle oppgaven og klikke på Rediger. Du kan også bruke 
funksjonen Grupperediger til å redigere flere oppgaver:

1 Åpne Archive Vault og velg arkiveringsoppgaven hvis attributter du ønsker å ta i bruk på andre arkiveringsoppgaver.
2 Klikk på Rediger > Rediger gruppe.
3 I trinnet Attributtkilde merker du av for Bruk for attributtene du vil ta i bruk på andre arkiveringsoppgaver, og klikker på 

Neste.
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4 I trinnet Velg arkiveringsoppgavene du vil bruke merker du av for Bruk for å ta i bruk valgte attributter på 
arkiveringsoppgavene dine. Klikk på Fullfør for å fullføre.

Konfigurere båndbreddekontroll for arkiveringsoppgaver
I Båndbreddekontroll kan du se og konfigurere tidsplanen for båndbreddekontroll for den gjeldende arkiveringsoppgaven. I 
tillegg til standard ubegrenset båndbredde kan du velge mellom to hastighetsgrenser i Båndbreddekontroll. Du kan definere 
ønsket båndbreddegrense og endre tidsplanen.

1 Åpne Båndbreddekontroll.
2 Konfigurere båndbreddegrense: Spesifiser en båndbreddegrense (i KB/s) fra Hastighetsgrense 1 og Hastighetsgrense 

2.
3 Konfigurere tidsplan: Velg en hastighetsgrense og avgjør når denne hastighetsgrensen skal aktiveres, ved å velge celler i 

rutenettet. Du kan velge en hel dag ved å klikke på en dag og et spesifikt tidspunkt ved å klikke på timen.
4 Klikk på Lagre for å fullføre.
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10Lisens

Kapittel

I Lisens kan du se installerte lisenser for overvåkingsenheter og antall lisenser som allerede er brukt. Dette kapittelet tar for 
seg prosessen med å legge til nye lisenser på Surveillance Station.

Installere lisenser på Surveillance Station
Som standard leveres Synology NAS-produkter med to gratis lisenser, og avhengig av den faktiske modusen leveres NVR-
produkter med flere forhåndsinstallerte lisenser.

1 Gå til Surveillance Stations Hovedmeny > Lisens.
2 Klikk på Legg til. Når du har lest gjennom avtalen, merker du av for å godta og klikker på Neste.

3 Velg serveren du vil legge til lisenser for overvåkingsenheter på, og klikk på Neste.
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4 Skriv inn eller lim inn lisensnøklene. Bruk + eller - til å legge til eller slette nøkler.
5 Klikk på Fullfør for å fullføre lisensinstalleringen.

6 Når du har lagt til lisenser, kan du gå tilbake til Lisens-siden for å se detaljer og status for hver lisens.

• Hvis du har behov for å administrere lisenser i frakoblet modus, må du installere og logge inn på DS cam. Se Kan jeg 
installere eller slette lisenser for overvåkingsenheter i frakoblet modus? for en oversikt over alle trinnene.

• Hvis du vil overføre lisenser til en annen Synology-enhet, fjerner du lisensene fra den gjeldende enheten og installerer dem 
på ønsket NAS/NVR. 

Kjøpe lisenser
Du kan kjøpe ytterligere lisenser for å få støtte for flere overvåkingsenheter, f.eks. IP-kameraer, I/O-moduler, AXIS-
tilgangskontrollere og transaksjonsenheter.

For mer informasjon kan du se Lisenspakke for overvåkingsenhet. 

Merk: Verken forhåndsinstallerte lisenser eller lisenspakken for overvåkingsenhet går ut på dato.

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

Kapittel

CMS (sentralt administrasjonssystem) lar deg konfigurere Synology NAS / NVR som en vertsserver og legge til flere Synology-
enheter som opptaksservere for å danne et større overvåkingsnettverk. Vertsserveren vil fungere som det sentrale grensesnittet 
for overvåking av kameraer som administreres av andre opptaksservere. Du kan også legge til flere Synology-enheter som 
feiloverføringsservere for å maksimalisere driftstiden til overvåkingstjenestene.

Dette kapittelet tar utgangspunkt i at du bruker gjeldende Synology NAS / NVR som vertsserver, og forklarer hvordan du 
administrerer servere og overfører kameraer.

Bruke CMS-servere

Legge til opptaksservere
1 Klikk på Legg til > Legg til server.
2 Skriv inn et Navn og velg Tilkoblingstype for opptaksserveren.
3 I henhold til tilkoblingstypen du bruker, skriver du inn opptaksserverens IP-adresse, Port eller QuickConnect ID. Du kan 

også klikke på forstørrelsesglasset for å søke etter Synology-produkter på det samme lokale nettverket.
4 Skriv inn administratorens passord.
5 Klikk på Test tilkobling for å se om serveren er riktig satt opp, og klikk på Neste.

6 Rediger de avanserte innstillingene:
• Innstilling av feiloverføring: Du kan velge korresponderende feiloverføringsservere. Når du starter en manuell 

feiloverføring eller det oppstår problemer på opptaksserveren, vil CMS automatisk velge en feiloverføringsserver til å ta 
over tjenestene på denne opptaksserveren med de opprinnelige konfigurasjonene.

• Forhindre at andre CMS-verter pares med denne opptaksserveren: Dette alternativet låser opptaksserveren til den 
parede CMS-verten, slik at den ikke kan legges til av andre CMS-verter.

• Forhindre at andre brukere på denne opptaksserveren gjør endringer på den: Dette begrenser tilgangen til 
innstillingene for opptaksserverne ved å hindre brukere i å utføre handlinger etter innlogging. Bare admin eller brukere 
som tilhører gruppen administrators på opptaksserveren vil ha tilgang til Avansert-siden, hvor de kan endre dette 
alternativet i etterkant. Brukere uten administrative rettigheter vil ikke kunne vise eller endre innstillinger etter innlogging.
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7 Klikk på Fullfør for å fullføre.

Administrere serverbruk
Når du har lagt til opptaksservere, blir de listet opp i Opptaksserver-fanen, hvor du kan utføre handlinger som å redigere, låse, 
deaktivere og slette for å justere overvåkingsmiljøet.
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Hver vertsserver driftsmodus kan endres i Avansert-fanen:

• Vertsservermodus: Konfigurer videoviderekobling over Internett automatisk som Aktiver hvis du trenger tilgang til et 
sentralt administrasjonssystem fra et annet domene.

• Opptaksservermodus: Merk av for Forhindre at andre brukere på denne opptaksserveren gjør endringer på den, så 
vil ikke brukere uten administrative rettigheter kunne se eller endre innstillinger etter innlogging.

• Feiloverføringsservermodus: Alle konfigurasjonene, opptakene og lisensene på denne serveren blir slettet når serveren 
bytter til denne modusen.

Merk: Før du bytter til Feiloverføringsservermodus, må du sikkerhetskopiere dataene dine og sørge for at lisensnøklene 
er oppbevart på et trygt sted.

Kamerautflytting
Når du har konfigurert et sentralt administrasjonssystem, kan tilkoblede IP-kameraer fra ulike servere overføres til andre 
servere.

Slik utfører du kameraoverføring:

1 Klikk på Legg til.
2 Dra eller bruk pilknappene for å flytte kameraene du vil overføre fra det venstre panelet til det høyre panelet, og klikk på 

Neste. (Du kan klikke på Filter-ikonet og velge en Synology-server for å finne kameraene dine raskere.)
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3 Velg målserver.

4 I Overføring-trinnet velger du et lagringsområde for fremtidige opptak og avgjør om du vil beholde, slette eller flytte 
gjeldende opptak sammen med kameraene.

5 Klikk på Fullfør. Overføringen starter umiddelbart, og du vil kunne følge med på fremdriften i kolonnen Status.

For mer informasjon kan du se de korresponderende artiklene under Hjelp for Surveillance Station > CMS.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/cms
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CMS-feiloverføring
Hvis du vil optimalisere driftstiden til overvåkingstjenestene, kan du legge til feiloverføringsservere som kan ta over tjenestene 
når en opptaksserver svikter. Du kan også avgjøre hvordan du vil tilbakeføre tjenestene når opptaksserveren fungerer igjen.

Legge til feiloverføringsservere
1 Gå til Hovedmeny > Programsenter for å kontrollere at CMS-feiloverføring har statusen Kjører.

2 Gå til CMS > Feiloverføringsserver og klikk på Legg til > Legg til server.
3 Skriv inn et Navn og velg Tilkoblingstype for opptaksserveren.
4 I henhold til tilkoblingstypen du bruker, skriver du inn opptaksserverens IP-adresse, Port eller QuickConnect ID. Du kan 

også klikke på forstørrelsesglasset for å søke etter Synology-produkter på det samme lokale nettverket.
5 Skriv inn administratorens passord.
6 Klikk på Test tilkobling for å se om serveren er riktig konfigurert.
7 Klikk på Fullfør for å fullføre.
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Administrere innstillinger for feiloverføring
Tillagte feiloverføringsservere kan administreres i fanen Feiloverføringsserver.

I fanen Innstilling av feiloverføring kan du merke av for å aktivere automatisk feiloverføring når betingelsene nedenfor er 
oppfylt, konfigurere Feiloverføringens rekkevidde og avgjøre om du vil lagre opptakene og stillbildene som opprettes under 
mens feiloverføringstatusen pågår.

For mer informasjon kan du se de korresponderende artiklene under Hjelp for Surveillance Station > CMS-feiloverføring 
eller hvitboken.

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 funksjoner

Kapittel

Surveillance Station har også ulike programmer du kan bruke til å administrere og integrere overvåkingsfunksjoner som opptak, 
varsling, strømmeprofil og handlingregler på en effektiv måte. Dette kapittelet tar for seg noen av de viktigste funksjonene som 
kan brukes universelt til å hjelpe deg med å administrere overvåkingssystemet.

Home Mode
Innstillinger i Surveillance Station bør variere avhengig av om du er til stede eller ikke. Kameraer bør f.eks. ta opp kontinuerlig 
og slutte å sende varsler mens du er til stede, men når du er borte, bør kameraene ta opp video ut fra bevegelsesregistrering 
og begynne å sende deg varsler igjen.  I Home Mode kan du tilpasse innstillinger for opptak, varsling, strømmeprofil og 
handlingsregler for å oppfylle behovene til ulike miljøer.

Aktiver Home Mode
Home Mode kan aktiveres manuelt i Oversikt-fanen, eller ved hjelp av lokalisering med geografiske gjerder i DS cam. 
Geografiske gjerder oppdager om du er til stede eller ikke og bytter automatisk til Home Mode deretter.

I Tidsplan > Gjentakelse kan du konfigurere en fast tidsplan for å aktivere Home Mode, eller du kan aktivere modusen 
manuelt i Tidsplan > Én gang.
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I Innstillinger kan du endre innstillinger for Opptak, Varsling, Strømmeprofil og Handlingsregel i de korresponderende 
fanene og velge hvilke innstillinger som skal aktiveres og tas i bruk for hvilke enheter.

For mer informasjon kan du se Hjelp for Surveillance Station > Home Mode.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/home_mode
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E-kart
E-kart lar deg laste opp kart av omgivelsene dine for å se plasseringen av overvåkingsutstyret ditt.

Slik legger du til et kart:

1 Gå til E-kart > Liste og klikk på Legg til.
2 Skriv inn et Navn.
3 Klikk på Last opp for å laste opp en bildefil. Bildet vil bli vist når opplastingen er fullført.
4 I panelet til venstre drar du enhetskoblingene du vil plassere på det opplastede e-kartet.
5 Merk av for Skjul enhetsnavn hvis du vil skjule navnet på elementene, og Vis lite ikon for å bruke mindre ikoner.
6 Klikk på OK for å ta i bruk innstillingene.

Når kartene er opprettet, kan du klikke på miniatyrbildet for å åpne Visningsprogram for e-kart, eller klikke på enhetsikonene 
for å se forhåndsvisninger.
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Du kan administrere e-kartene i Liste-fanen, eller gå til Avansert for å konfigurere visningspreferanser.

For mer informasjon kan du se de korresponderende artiklene under Hjelp for Surveillance Station > E-kart.

Stillbilde
Stillbilde lar deg spore og redigere alle stillbildene som er tatt fra spillerne (f.eks. Direktevisning, Opptak eller IP-kamera). 
Slik redigerer du et stillbilde:

1 Gå til Stillbilde > Liste, velg et bilde og klikk på Rediger. (Du kan også åpne Redigeringsprogram for stillbilder ved å 
klikke på miniatyrbildet som vises etter at bildet er tatt.)

2 Bruk ikonene til å redigere bildet.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/emap
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3 Klikk på Lagre-ikonet for å lagre.
Avansert-fanen gir deg alternativer for å konfigurere sortering, navngiving og visning av stillbilder samt arkivregler.

For mer informasjon kan du se de korresponderende artiklene under Hjelp for Surveillance Station > Stillbilde.

Logg
I Logg-programmet kan du se, fjerne og laste ned loggmeldinger.

I Logg > Logg kan du velge en dato og et klokkeslett fra panelet til venstre for å se den detaljerte listen i panelet til høyre. Du 
kan også velge logger og bruke knappene Fjern og Last ned til å administrere dem.

Hvis du vil avgjøre hvilke hendelser som skal skrives i loggene, går du til Logg > Avansert og merker av i korresponderende 
bokser.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/snapshot
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Rotasjons- og arkivreglene for loggene kan endres i fanen Arkivinnstillinger. 

Hvis du vil lagre loggene dine på en syslog-server, går du til Loggsending-fanen, merker av for Send logger til en syslog-
server og skriver inn den nødvendige informasjonen.

For mer informasjon kan du se de korresponderende artiklene under Hjelp for Surveillance Station > Logg.

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