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MAXPRO® NVR XE (Xpress-editie)
Instapmodel netwerkvideorecorder

Handleiding snelle installatie
Document 800-09881V1 – Rev A – 03/2012

Opmerking Gedetailleerdere informatie over de geavanceerde functies die beschikbaar zijn in 
MAXPRO NVR XE kunt u vinden in de uitgebreide handleidingen die beschikbaar 
zijn op de software- en documentatie-dvd in de map UserManuals.

Tabblad Configurator
Op het tabblad Configurator kunt u videoapparaten configureren en uw MAXPRO NVR XE-
systeem instellen. Het tabblad Configurator bevat zeven subtabbladen: System (Systeem), 
Disk (Schijf), Camera, Schedule (Schema), I/O, Sequence (Reeks), User (Gebruiker).

Tabblad Search (Zoeken)
Op het tabblad Search (Zoeken) kunt u zoeken naar opgenomen video (clips) of 
gebeurtenissen.

1. Selecteer het selectievakje naast de camera('s) waarmee de video werd opgenomen. 
2. Selecteer zoekvoorwaarden in het datum-/tijdfilter en klik op Search (Zoeken).

Subtabbladen van het Tabblad Configurator:

System (Systeem): opnemen, e-mailen en feestdagen/uitzonderingen 
voor schema's.
Disk (Schijf): opslagcapaciteit van de harde schijf per partitie.
     C: gereserveerd voor het besturingssysteem
     D: hier worden de gegevens opgeslagen.
Camera: netwerkcamera's detecteren en toevoegen, live-
cameraconfiguratie, opnemen, bewegingsdetectie video.
Schedule (Schema): opnameschema's instellen voor opgenomen 
video.
I/O: ingang en uitgang configureren voor elke camera.
Sequence (Reeks): een reeks camera's selecteren voor live-video.
User (Gebruiker): gebruikersaccounts en autorisatieniveaus instellen.

Installatie hardware
Configuratie van de Honeywell IP-camera
Live-weergave
Configuratie apparaat van derde
Geavanceerde functies

Inleiding

Niet-Honeywell-apparaten worden geconfigureerd met MAXPRO NVR. Camera's instellen voor 
video-invoer:

1. Start MAXPRO NVR.
2. Klik op het tabblad Configurator op het tabblad Camera.
3. Klik in het gebied Discover cameras here (Camera's hier detecteren) op  om de 

verbonden camera's in het subnetwerk te detecteren.
4. Klik op  om het apparaat aan de lijst met camera's toe te voegen. Controleer of de 

camera is Geactiveerd.

5. Om de standaardparameterwaarden van de camera te wijzigen, selecteert u de camera 
en klikt u op  naast Advanced Discovery Settings (Geavanceerde detectie-
instellingen) om een deelvenster met geavanceerde instellingen te openen. Hier kunt u 
de instellingen wijzigen.

6. Klik op Opslaan om de nieuwe instellingen te activeren.

Meer informatie

Meer informatie dan in deze handleiding staat kunt u vinden in de bijbehorende 
gebruikershandleiding op de software- en documentatie-dvd of op de product-website van 
Honeywell op www.honeywellvideo.com.

Ga voor een lijst van alle apparaten van derden die worden ondersteund door MAXPRO NVR 
naar Honeywell Open Technology Alliance (HOTA) op www.security.honeywell.com/hota/.

www.honeywell.com/security/nl
+31.299.410.200 (alleen in Nederland)

HVSsupport@honeywell.com
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Dank u wel dat u een Honeywell MAXPRO® NVR XE hebt aangeschaft. Lees deze 
handleiding zorgvuldig door voordat u de NVR installeert. 

Alles uitpakken

Controleer of de ontvangen onderdelen overeenkomen met de lijst op het bestelformulier en 
de paklijst. De verpakking moet het volgende bevatten:

Opmerking Andere randapparatuur (geleverd door eigenaar) is ook vereist voor de installatie 
(bijvoorbeeld Honeywell IP-camera's, een PoE-switch, een VGA-monitor en 
passende kabels). Zie Installatie hardware voor meer informatie.
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Aanmelden bij de MAXPRO NVR Viewer
1. Zodra u in de wizard Installatie op  

klikt, wordt het dialoogvenster Log On 
(Aanmelden) geopend. Wacht even terwijl het 
systeem u automatisch aanmeldt als een 
aangemelde Windows-gebruiker. 

2. MAXPRO NVR start en het tabblad Viewer wordt 
weergegeven (zie onder). In het vak Apparaten 
in het linkerpaneel staat een lijst van alle 
gedetecteerde netwerkcamera's.

Live Video weergeven

Om video van de camera's weer te geven, dubbelklikt u in de lijst Devices (Apparaten) op 
MAXPRO NVR om video van alle gedetecteerde camera's in de Viewer weer te geven. U kunt 
ook elke camera markeren en in een paneel slepen. 

Afspeelbesturing Live Viewer

Lijst met Honeywell IP-
camera's die zijn 
verbonden met en 
gedetecteerd door 
MAXPRO NVR.

Tabblad Devices (Apparaten): nu actief. 
Tabblad Alarms (Alarmen): alarmen 
bevestigen en wissen.

Beelden/clips: selecteer beelden en clips om 
weer te geven.
Dubbelklik op de clip of sleep de clip naar een 
Viewer-paneel om weer te geven.
Klik op Clip Export (Clip exporteren) om een 
clip te exporteren voor forensische doeleinden.

Afspeelbesturing Live viewer

Vooruit 
afspelen

Onderbreken

Achteruit afspelen

Afspeelsnelheid 
wijzigen

Tijdsprong om snel 
video te zoeken

Tijdschema
Datum en tijd instellen 
om opname te starten

Aantal gedetecteerde 
alarmen

Huidige aangemelde 
gebruiker

Configuratie van de Honeywell IP-
camera2

De MAXPRO NVR-wizard gebruiken
(3 keer klikken voor Live Video)
Schakel de MAXPRO NVR XE-eenheid in. Meld u in het 
dialoogvenster Log On (Aanmelden) aan als een 
Windows-beheerder (gebruikersnaam: Administrator, 
wachtwoord: Password1). De installatiewizard start 
automatisch, maar dit kan enkele minuten dure. 

1. De pagina CONFIGURATION (CONFIGURATIE) 
verschijnt in beeld. Als het netwerk klaar is 
(netwerkpictogram in Windows-taakbalk), klikt u 
op om de standaardinstellingen te 
accepteren en door te gaan met CAMERA 
DISCOVERY (CAMERADETECTIE).
Om de instellingen voor uw unieke 
systeemvereisten aan te passen, volgt u de 
onderstaande tabel. Na de eerste installatie kunt u 
dit in de MAXPRO NVR-client doen.

Klik op  om de waarden te herstellen 
zonder wijzigingen op te slaan.

2. De pagina CAMERA DISCOVERY 
(CAMERADETECTIE) verschijnt in beeld. De 
wizard identificeert elke nieuw verbonden camera 
en wijst een IP-adres toe aan de camera, waarna 
de camera opnieuw wordt gestart. 
Het kan een paar minuten duren voordat de camera's gedetecteerd en toegevoegd zijn. U ziet een 
Discovery in progress-indicator (Detectie wordt uitgevoerd) en een pop-upbericht rechtsonder op de 
monitor. De lijst verdwijnt als de camera's aan MAXPRO NVR zijn toegevoegd.

Klik pas op  nadat alle verbonden camera's gedetecteerd en toegevoegd zijn.

Klik op  om naar de pagina CONFIGURATION (CONFIGURATIE) terug te keren.

3. De pagina INSTALLATION (INSTALLATIE) verschijnt in beeld. Klik op om de 
MAXPRO NVR-toepassing te starten (zie 3 Live-weergave).

Opmerking Zie Configuratie apparaat van derde voor het toevoegen van niet-Honeywell 
apparaten. 

Veld Beschrijving

Video Format (Video-
indeling)

NTSC, PAL

Start Recording 
(Opname starten)

Start de opname zodra de camera 
is toegevoegd aan MAXPRO NVR. 

Auto IP Assignment 
(Automatische IP-
toewijzing)

Software wijst automatisch een IP-
adres toe.

Dynamic IP 
Synchronization 
(Dynamische IP-
synchronisatie)

De software synchroniseert alle 
wijzigingen in het IP-adres van een 
apparaat.

Auto Add Discovered 
Camera (Gedetecteerde 
camera automatisch 
toevoegen)

Elk nieuw verbonden apparaat 
wordt automatisch toegevoegd 
aan de lijst met apparaten.

Custom Camera 
Credentials (Aangepaste 
cameragegevens)

Kan niet in de wizard worden 
geconfigureerd.

Camera Type 
(Cameratype)

Kan niet in de wizard worden 
geconfigureerd.

Username 
(Gebruikersnaam), 
Password (Wachtwoord)

Kan niet in de wizard worden 
geconfigureerd.

Camera IP Range (IP-
bereik camera)

Het systeem detecteert 
automatisch alle camera's binnen 
dit bereik in het netwerk. 

STAP 1 CONFIGURATIE

STAP 2 CAMERADETECTIE

STAP 3 INSTALLATIE

Pop-
upbericht

Installatie hardware1
Randapparatuur aansluiten — Scenario met vast netwerk

De onderstaande installatie is een voorbeeld van een statische IP-netwerkconfiguratie. 
Informatie over op DHCP gebaseerde configuraties (zoals een draadloos bedrijfsnetwerk) 
kunt u vinden in de handleiding Commissioning and Installation (Installatie en 
ingebruikname) op de software- en documentatie-dvd.

1. Installeer de MAXPRO NVR XE-eenheid op een vlak oppervlak.
2. Sluit het toetsenbord, de muis en de (meegeleverde) stroomkabel aan en sluit dan een 

monitor en Honeywell IP-camera('s) aan. U hebt ook een netwerk-PoE-switch nodig 
om de IP-camera('s) aan te sluiten. Uw systeem kan ook een paar van deze typische 
systeemonderdelen bevatten, of allemaal.

Aansluitingen aan de achterkant — Scenario met vast netwerk
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Netwerk

MAXPRO® NVR XE

VGA

CAT5e CAT5e naar netwerkpoort 1

CAT5e

CAT5e

CAT5eCAT5e

Netwerk-PoE-switch (niet meegeleverd)

HD55IP
Buiten, 720p

HD45IP
Binnen, 720p

HD54DIP
Buiten, VGA

HD44IP
Binnen, VGA

USB USB

Monitor
(niet meegeleverd)

Honeywell IP-camera's. Neem voor de aanschaf contact op met uw dealer.

Seriële 
aansluiting

Netwerkpoort 2 
(niet in gebruik)

Seriële 
aansluiting

PS/2
-connector

Audio In/Uit
(niet in gebruik)

Weergavepoort
DB15-connector. 
Maakt verbinding 
met VGA-monitor 
(niet meegeleverd).

PS/2-
connector

24V USB
USB 2.0 (x4)
Maakt verbinding met 
USB-toetsenbord, muis 
(meegeleverd).

Netwerkpoort 1 
Maakt verbinding met 
PoE-switch 
(niet meegeleverd)

Live-weergave3


