Gebruikershandleiding MxControlCenter

Handleiding voor het gebruik van Mxcontrolcenter
In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma heeft geïnstalleerd
en gereed heeft gemaakt voor gebruik.
Wat wordt er besproken in deze handleiding?

1.
2.
3.
4.

1.

Starten van MxControlCenter
Live mee kijken met de camera(s)
Terug kijken van de opgeslagen beelden.
Beeld materiaal opslaan voor gebruik.

Starten van MxControlCenter

MxControlCenter kan op meerdere manieren worden gestart, waarvan we 2 zullen uitleggen.

1. via het icoon op het bureaublad (afbeelding 1)

(afbeelding 1)

Dubbele klik met linker muistoets en het programma zal worden gestart.

2. Via het menu start. (afbeelding 2)

Klik met de muis op ‘’start’’ ga naar programma`s -> Mobotix en klik met de linkermuistoets 1x op
MxControlCenter om het programma te starten

(Afbeelding 2)

Als het programma is gestart komt u in het hoofdscherm waarin u live kunt meekijken met de camera`s
(afbeelding 3)

(afbeelding 3)

2. Live meekijken met de camera(s)
In het hoofdscherm kunt u live meekijken met de camera(s) boven de beelden bevind zich een werkbalk,
hieronder even een kleine uitleg over de belangrijkste fucties van de desbetreffende knop
in de werkbalk.
in het rode kader weergegeven de werkbalk.(afbeelding 5)

(afbeelding 5)

hieronder volgt de betekenis van één van de belangrijkste knoppen uit de werkbalk die voor u van belang zijn.

Video zoeken openen. (opent de videozoeker voor het opzoeken en terugkijken van een gebeurtenis)

Huidig beeld opslaan op de desktop. (plaatst een foto van het huidige live beeld op het bureaublad)

Huidig beeld afdrukken. (stuurt een printopdracht voor het afdrukken van het huidige live beeld)

Audio van camera afspelen. (indien deze oplicht is het mogelijk om mee te luisteren met de camera)
(Modellen Q24 & D12)

Camera in browser openen (Opent camera in standaard ingestelde internet browser)

Maakt het mogelijk lichten aan te sturen of deuren te openen (optioneel)
Opmerking:
De knoppen die voor elke camera van toepassing zijn komen beschikbaar door het selecteren van de camera in
het hoofdscherm. Dit kan door simpelweg op de camera te klikken waardoor het een geel kader krijgt.

3. Terug kijken van de opgeslagen beelden

Via de knop Video zoeken openen kunt u gebeurtenissen opzoeken en terug kijken en eventueel
opslaan voor later gebruik van de videobeelden (wordt besproken in .4)
Klik de desbetreffende camera aan waarvan u de gebeurtenissen wilt terug kijken, het gele kader licht op, en
klik op de knop

(afbeelding 6)

Video zoeken openen. het volgende scherm zal tevoorschijn komen (afbeelding 6)

Voor het opzoeken van een gebeurtenis kunt u de dia`s doorlopen in het bovenste gedeelte waar de dia`s
worden weergegeven. de middelste dia is voorzien van een geel kader. als u met de muistoets in het midden
van het gele kader gaat staan dan wordt de dia in het groot weergegeven. (dit geld overigens voor alle
weergegeven dia`s)
Ook kunt u de gebeurtenis opzoeken onder het tabblad ‘’Gebeurtenissen’’ onder de lijst met gebeurtenissen
kunt u nog een zoektijd ingeven en daarna op de knop zoeken klikken. hierdoor worden alleen gebeurtenissen
weergegeven door de door u opgegeven tijd. deze kunt u daarna ook weer doorlopen in de dia`s.
Via het tablad ‘’Camera`s’’ kunt u switchen tussen camera`s, in de meeste gevallen heeft u de juiste camera al
tevoorschijn gehaald, door voor het openen van de Video zoeker al de desbetreffende camera te selecteren.
(Afbeelding 6)

(afbeelding 6)

Indien u de juiste gebeurtenis heeft aangegeven kunt u via de speler rechts op de knop
en de gebeurtenis bekjijken.

play drukken.

Ook is het mogelijk om met de schuif onder het venster met het gele kader, heen en weer te schuiven.
Om in detail door de beelden heen te lopen. (afbeelding 7)
U kunt op elk gewenst moment op play drukken voor het bekijken van de gebeurtenis.

(afbeelding 8)
(afbeelding 7)

Ook boven dit venster bevinden zich een aantal knoppen met functies.
Hieronder even een kleine uitleg wat ze zoal betekenen.

1. Voor het afspelen van audio tijdens het terug kijken. (indien camera geluid opneemt)
2. Opent uw zoekvenster in een groter scherm.
3. Slaat uw huidig beeld op op het bureablad
4. Voegt uw huidige selectie toe aan export lijst.
5. Opent export venster
6. Afrdukken van huidig beeld.
7. Schakelt de nabewerking in. (u kunt met de 4 schuifjes naast het venster met het gele kader het beeld naar wens
instellen.

4.Beeld materiaal opslaan voor gebruik.

voor het opslaan van de beelden voor bijvoorbeeld het gebruik elders, kunt u de beelden
exporteren. (opslaan)
dit doet u door op de export knop

te drukken, het export venster zal tevoorschijn komen. (afbeelding 9)

afbeelding 9

Met de 2 schuifjes links en rechts onderaan het witte venster aan de blauwe smalle balk, kunt u de tijd en
datum bepalen die u wilt exporteren (opslaan)
Let op! de tijdbalk is voor alle opgenomen camera beelden tot nu toe! u dient een selectie te maken.
En kies in het vak ‘’Exporteren als’’: AVI Clip(s)
Indien u klaar bent met het selecteren druk dan op de knop Export

Het volgende venster zal verschijnen (afbeelding 10)

(afbeelding 10)

kies een naam en locatie voor uw bestand en klik op opslaan, het volgende venster zal dan verschijnen
(afbeelding 11) Wij kiezen hier voor het opslaan op het bureaublad. met als naam mobotix-loods.

(afbeelding 11)

Dit venster sluit automatisch nadat het klaar is, u komt dan weer in het hoofdvenster Video zoeken (afbeelding 6)

Wij hebben in dit voorbeeld ervoor gekozen het bestand op te slaan op het bureaublad, dit ziet er dan als volgt
uit (afbeelding 12) dit bestand kan worden afgespeeld met Windows Media Player.
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