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Lisens for lagring av videodata og/eller alarm-, 
meta-, audio- og sensordata. Det anbefales å 
ha flere lagringsdisker i ett sett. Ett sett kan deles 
opp slik at ulike disker har ulike formål. Man kan også 
bestille støtte for flere sett disker. Det kreves da at du 
endrer antall ved bestilling. Dette brukes i de tilfeller hvor 
man ønsker forskjellig antall dager opptak på forskjellige 
kameraer.  
Lisens for lagring inkluderer også avansert brukerstyring, logging av 
brukeraktivitet, Avspilling- og Arkiv-modus - dette er funksjoner som krever 
ivaretakelse av lagring i databasestrukturen. 



ligner naturlig nok Avspilling-modus, men 
man spiller av arkiverte opptak istedenfor 
vanlige opptak, og man har derfor ikke samme 
søkegrensesnitt. Man kan søke i arkiver på saks-
ID. 
Avansert brukerstyring krever databasestruktur 
ettersom en god del rettigheter er knyttet mot 
lagring av data, og det krever lagringsplass å 
lagre rettigheter. Avansert brukerstyring vil si at 
man har ulike brukergrupper og brukere med 
ulike rettigheter. Man kan lage et fritt antall egne 
brukergrupper og brukere. 

Brukeraktivitetslogg er også knyttet mot 
databasestruktur. Her lagres alle grep en bruker 
foretar seg i brukergrensesnittet. Det er kun 
Windows-brukere med administrative rettigheter 
som vil få tilgang til slike logger.  

• Ved å ha flere lagringsdisker vil video-/
audiodata bli stripet og database-/
index-filene bli speilet på diskene slik at 
man har en form for redundans i tilfelle 
en av diskene feiler eller filer på en disk 
korrumperes. 

• Ved å ha flere disksett kan man for 
eksempel sette opp 7 dager lagring på ett 
sett og 90 dager lagring på et annet sett 
(ved ulike krav til lagringstid)

• Multiple søkemuligheter gjør det raskt å 
finne fram til ønskelig opptakssekvens, 
selv om utgangspunktet for søket kan 
være forskjellig. Kanskje du ønsker å se 
på en hendelse som nettopp har hendt et 
spesifikt sted, du vet ganske nøyaktig når 
det skjedde, du vet om en hendelse men 
ikke helt når den foregikk, eller du ønsker 
kanskje å granske hva som har skjedd i 
forkant av en hendelse over en lengre 
periode på flere kameraer. 

• Avspillingsknapper er intuitive 
og gjenkjennelige fra 
andre typer 

avspillingsprogramvare
• Tidslinjen gjør det enkelt å navigere 

mellom opptakssekvensene, enten på 
kamera enkeltvis eller se sammenhenger 
på/mellom hendelse/-r på flere kameraer. 

• Arkiveringsfunksjon ivaretar lagring av 
opptak for ytterligere gransking eller som 
bevismateriale på en lettvinn og effektiv 
måte.

• Avansert brukerstyring sikrer rett 
tilgangsnivå til flere forskjellige typer 
brukere og brukergrupper. Det kan for 
eksempel tenkes at flere leietakere i et 
bygg deler på ett system, men skal kun 
ha tilgang til egne kameraer. Utleier er 
den bruker som vil ha administrative 
rettigheter.

• Brukeraktivitetslogg sikrer at 
administrator har oversikt over 
hvilke brukere som har gjort hva 
i systemet. For eksempel hvis 
det feilaktig har blitt endret på 
noen innstillinger i klienten, kan 
administrator undersøke hvem 
som har gjort dette. Tilgang til 
brukeraktivitetsloggen er sikret.
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Lagring av videodata og/eller alarm-, meta-, 
audio- og sensordata. Det anbefales å ha flere 
lagringsdisker i ett sett. Ett sett kan deles opp 
slik at ulike disker har ulike formål. Man kan 
også bestille støtte for flere sett disker. Det 
kreves da at du endrer antall ved bestilling. 
Dette brukes i de tilfeller hvor man ønsker 
forskjellig antall dager opptak på forskjellige 
kameraer. 

Avspilling-modus følger med databasestruktur 
for lagring av opptak. Med dette modus kan 
du søke etter opptak basert på tidsbredde, 
fokustid på tidspunkt og tidsbredde, eller fra/
til på dato/tid. Søkeresultat vises på bunnen av 
skjermbildet som en tidslinje med full oversikt 
på søkt tidsintervall. Herfra kan du spille av, 
spole fram og tilbake, og hoppe fram og tilbake 
mellom opptakssekvenser, enten fra ett eller 
flere kameraer samtidig (multiplay). I samme 
skjermbildet kan du arkivere dine søk, enten til 
harddisk, minnepinne eller CD/DVD.  
Arkiv-modus med arkivering/eksport og 
bokmerker vil også følge med. Arkiv-modus 

Detec AS driver kontinuerlig med produktutvikling, og forbeholder seg derfor retten til å endre spesifikasjoner og priser uten forhåndsvarsel. Dette dokumentet er i stadig endring, og 
kan derfor inneholde feil. 

Kompatibler/tilbehør:
• Detec Next Programvare - nytt 

system (DTC-KEY-USB/SW)
• Detec Next Core kamera-/

modullisens (DTC-SWN-C1)
• Detec Next Advanced kamera-/

modullisens (DTC-SWN-A1)
• Detec Next PRO kamera-/

modullisens (DTC-SWN-PRO1)
• Detec Next Klientlisens  

(DTC-SWN-UI1)

Systemkrav:
Microsoft Windows 7/ Server 2012 
R2, 32 eller 64 bit
Core i7 prosessor, 8GB RAM
Tilstrekkelig lagringskapasitet 
tilpasset antall og oppløsning 
på kameraer, samt kapasitet 
for eventuell annen data. Flere 
lagringsdisker per server anbefales. 
Kontakt forhandler/Detec AS for 
beregninger på lagringsbehov.

Varenummer: DTC-SWN-STORAGE1 

Med lagring kommer også mulighet for å 
spille av opptak i Avspilling-modus.

I Arkiv-modus kan man søke i og spille 
gjennom tidligere arkiverte opptak

Avansert brukerstyring sikrer rett tilgang

Oppsett av en eller flere databaser


