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Side 3 

 

 

Jansson TV-overvågning med Milestone Systems XProtect  kan betjenes på flere 

måder. Den mest brugte er Smart Clienten som er et program der installeres på en 

Windows pc. Men der er også mulighed for at betjene TV-overvågningen via enten 

Web eller mobil APP. 

XProtect-klienterne er gra8s og 8lgængelige på 27 sprog og giver brugerne mulig-

hed for at arbejde på deres eget sprog og vælge den brugergrænseflade, som bedst 

passer 8l deres behov. Tilgængelig funk8onalitet i XProtect-klienterne a;ænger af 

Milestone-so<waren, som sikrer, at brugerne får adgang 8l de funk8oner, som de-

res behov kræver.  

 

Denne Quickguide beskriver kort de grundlæggende funk8oner når der ønsket en 

hur8g præsenta8on. For dybere beskrivelse af funk8oner og  specialløsninger kan 

informa8on findes i manualer på vores hjemmeside eller ved at kontakte Jansson 

Alarm. 
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Milestone Smart Client: (Fuld Adgang) 

XProtect Smart Client er et brugervenligt program 8l dagligt brug. Applika8onens strømli-

nede brugergrænseflade 8lbyder intui8ve funk8oner 8l brugerne, så de kan administrere 

ethvert XProtect-videoplaAorm uanset dets størrelse. XProtect Smart Client 8lbyder et 

effek8vt arbejdsmiljø, som kan op8meres 8l operatørernes forskellige opgaver og krav.  

-Iden8ficer hændelser hur8gt 

Et stort antal kameravisningslayouts giver operatører mulighed for at lave en op8mal 

samling af kameraer for nemt at kunne følge med i live-hændelser.  

-Simpel naviga8on  

Brugervenlig 8dsnaviga8on med knapper 8l afspilning og integreret funk8onalitet 8l 

videoeksport gør det nemt at navigere og gennemse fuldt synkroniseret, optaget video.  

 

Milestone Smart Client kan downloades på hDp://jansson.dk 
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Milestone Web Client: (Få øjeblikkelig adgang 8l video fra enhver computer) 

XProtect Web Client er en intui8v webbaseret brugergrænseflade 8l visning, afspilning og 

deling af video. Programmet giver øjeblikkelig adgang 8l alle de vig8gste funk8oner, og bruge-

re på alle færdighedsniveauer lærer nemt at bruge det. XProtect Web Client giver Gernadgang 

8l overvågningssystemet fra alle almindelige browsere og opera8vsystemer. Klienten kører 

uden installa8on på alle computere eller enheder med interneAorbindelse. Det giver systemet 

yderligere skalerbarhed og en op8meret brugeroplevelse i systemer med mange brugere.  

-Intui8v brugergrænseflade 

Brugergrænsefladen er let at lære, den kræver ingen oplæring, og brugerne får intui8v og 

effek8v adgang 8l alle de nødvendige funk8oner 8l at finde, se og dele videobevismateriale.  

-Let adgang fra alle steder 

XProtect Web Client gør det let at få adgang 8l et Milestoneovervågningssystem fra alle enhe-

der med internetadgang. Brugerne kan også udløse outputs såsom at åbne og lukke døre, og 

dermed på afstand få mere kontrol over en overvågningsinstalla8on.  

-Op8meret brugeroplevelse  

Det er ikke nødvendigt at installere yderligere so<ware på klientcomputeren, så brugere kan 

få adgang 8l video med det samme. Med et webbrowser-plug-in kan man lave direkte stre-

aming 8l klienten for på den måde at aflaste serveren. Det forbedrer visningsydelsen, mens 

belastningen på systemet og netværket begrænses  

Milestone Web Client afvikles direkte i en browser og kræver ingen installa-

8on. 
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Milestone Mobil Client: (Se video hvor som helst og når som helst ) 

Milestone Mobile er en gra8s applika8on 8l Apple®-, Android™- og Windows Phone 8-

enheder. Med applika8onen kan brugere se og betjene video på smartphones eller tab-

lets. Milestone Mobile understøDes af alle XProtect-videoplaAorme via Wi-Fi-, 3G- eller 

4G-forbindelser. Brugere kan se, afspille og eksportere video, kontrollere outputs og 

pushe live video fra enhedens kamera, så brugere kan dele og se vig8g video, uanset hvor 

de befinder sig.  

-Fleksibel adgang  

Milestone Mobile giver øjeblikkelig adgang 8l en overvågningsinstalla8on. Hvor som helst, 

når som helst og med en hvilken som helst enhed med internetadgang. Brugere kan med 

det samme få bekræ<et, at alt er, som det skal være, i de overvågede områder.  

-Sikker adgang  

Brugergodkendelse og komplet krypteret kommunika8on mellem Milestone Mobile og 

overvågningsserveren giver høj sikkerhed. Brugere har dermed sikker Gernadgang 8l 

deres videoovervågningssystem via åbne offentlige netværk.  

Milestone Mobil Client hentes ved at søge e<er Milestone Mobile 

i den App Store der understøDes af din tablet eller telefon. 
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Smart Client Login 

- Her indtastes server adressen på systemet man ønsker at opreDe forbindelse 8l. 

 Servernavn/dns-adresse/ip-adresse samt evt. port  bemærk standard benyDes port 80 (behøves ikke indtastet) 

  eksempel på serveradresse ”192.168.0.100:8080”  her er  standard porten ændret fra 80 8l 8080. 

  Denne inds8lling skal oplyses af firmaets TVO ansvarlige person som har valgt deDe i samarbejde med Jansson Alarm. 

- Her vælges bruger typen. 

  Denne inds8lling skal oplyses af firmaets TVO ansvarlige person som har valgt deDe i samarbejde med Jansson Alarm. 

- Her indtastes brugernavnet 8l at logge in med. 

  Denne inds8lling skal oplyses af firmaetsTVO ansvarlige person. 

- Her indtastes adgangskoden 8l at logge ind med. 

  Denne inds8lling skal oplyses af firmaets TVO ansvarlige person. 

� Husk adgangskode (husker adgangskoden 8l bruger login) 

� Auto-logon (logger automa8sk brugeren på når programmet startes) 
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Smart Client live visning 

-Fanen ”Live” ak8vere Live visning 

- Her ak8veres/deak8veres  menubjælken  for at vælge visning. 

- Her vælges kameragruppen man ønsker visning fra. 

- Opsætning her er der mulighed for at 8lpasse visninger. 

Tips og tricks. 

Dobbeltklik på et billede for at vise det på hele skærmen, dobbeltklik igen for at 

lukke fuldskærms visningen.  

Når du flyDer musen hen over et billede kommer der en lille genvejs menu i 

bunden af billedet hvor det blandt andet er muligt at tage et snapshot.  

Når du har zoomet ind på et billede vil der i midten af navigerings cirklen være 

en lille rund knap, denne reseDer zoom så du igen kan se hele billedet. 



Side 9 

 

Smart Client Afspilning og søgning i optagelser 

-Fanen ”Afspilning” ak8vere afspilnings visning. 

 Visnings valg på samme måde som under ”Live” 

- Klik på uret for at vælge ønsket Start– og sluQdspunkt for afspilningen. 

- Afspilningen styres i kontrollinjen nederst i programmet. 

Tips og tricks. 

Under billedet ses 8dslinjen med mørkerøde indikeringer. DeDe indikere om 

der er meget eller lidt bevægelse i billedet. (mørkerød = meget bevægelse)  

Man kan vælge en visning med flere kameraer så vil afspilningen kunne følges 

fra flere kameraer på samme 8d.  

Hvis man holder venstre musetast nede på 8dslinjen kan man nemt trække 8ds-

linjen frem og 8lbage i 8den. 

Nederst 8l højere er en lille knap der vælger enkel eller avanceret 8dslinje. 

Til venstre for denne knap er det muligt at zoome ind og ud på  

8dslinjen 
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Smart Client Eksport af optagelser 

-Fanen ”Afspilning” her er det muligt at eksporter optagelser. 

 Optagelsen findes på samme måde som en ønsket afspilning ved at trykke uret eller ved at 

ski<e 8l ”8dsvalg8lstand” Det der er vig8gt er at der er afgrænset den periode man ønsker 

eksporteret på 8dslinjen . 

- Når afspilningen er afgrænset vælges ”Eksporter”   

 DeDe åbner et nyt vindue hvor det er muligt at definere inds8llinger for eksporten. 

- Her ses en oversigt over det der valgt at eksportere  

 Eksporten kan navngives over denne liste. 

- Her kan 8lføjes eksport fra flere kameraer 

- Her kan vælges hvor eksporten bliver gemt.  

- Her vælges inds8llinger for eksporten (XProtect-format anbefales) 

- Klik på ”Start eksport” for at eksportere oversigten. 

 

Tips og tricks. 

I bunden mellem ”Hjælp” og ”Start eksport” vises blandt andet hvor meget 

eksporten vil fylde. 
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Web Client Login 

- Her indtastes server adressen på systemet man ønsker at opreDe forbindelse 8l. 

 Servernavn/dns-adresse/ip-adresse samt evt. port  bemærk standard benyDes port 80 (behøves ikke indtastet) 

  eksempel på serveradresse ”192.168.0.100:8080”  her er  standard porten ændret fra 80 8l 8080. 

  Denne adresse skal oplyses af firmaets TVO ansvarlige person som har valgt deDe i samarbejde med Jansson Alarm. 

- Her indtastes brugernavnet 8l at logge ind med. 

  Denne inds8lling skal oplyses af firmaets TVO ansvarlige person. 

- Her indtastes adgangskoden 8l at logge ind med. 

  Denne inds8lling skal oplyses af firmaetsTVO ansvarlige person. 

Web Clienten er understøDet af følgende browsere. 

Internet Explprer/Safari/Chrome/Firefox 
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Web Client live visning 

Siden ”Live” ak8vere Live visning 

- Her vælges kameragruppen man ønsker visning fra. 

 Opsætningen af visninger styres i Smart Clienten 

 

Tips og tricks. 

Klik på et billede for at få flere muligheder og vise billedet i stort  format på skær-

men, klik på pil 8lbage for at vende 8lbage 8l ”Live ” siden  

Zoom ind og ud på billedet med scroll på musen og træk billedet rundt med ven-

stre musetast når zoom benyDes. 

Når billede er valgt vil der nederst komme en funk8onslinje hvor der blandt an-

det er mulighed for at vise billedet i fuld skærm. Til venstre på linjen er der en 

lille pil der åbner en lille funk8ons menu i bunden af billedet denne ak8vere 

”Afspilnings” mode.   
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Web Client Afspilning og søgning i optagelser 

- Afspilning er muligt via funk8ons menu linjen under Live visning. 

Til venstre på linjen er der en lille pil der åbner en lille funk8ons menu i bunden af billedet. Denne    

ak8verer ”Afspilnings” mode.   

Afspilningen styres i funk8ons linjen nederst 8l venstre. 

 

- Klik på kalender symbolet for at vælge ønsket StarQdspunkt for afspilningen. 

- StarQdspunkt vælges ved at trække i de 3 8dslinjer (dato/8mer/minuDer) 

med venstre musetast hvor e<er der trykkes på ”Gå 8l”  

Tips og tricks. 

Øverst 8l højre i billedet kan man se om der er valgt ”Live” eller ”Afspilning” 

Man kan kun vise afspilning fra et kamera ad gangen. Hvis nyt kamera vælges i 

bunden, reseDes visningen 8l Live.  

Hvis fuld skærms visning vælges, forlades denne ved at trykke ”ESC” 
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Web Client Eksport af optagelser 

-Gå 8l  ”Afspilning” der er det muligt at eksporter optagelser. 

 Optagelsen findes på samme måde som en ønsket afspilning, ved at trykke på kalender symbolet. 

- Når afspilningen er fundet vælges ”Eksporter” på funk8ons linjen  

 DeDe åbner et nyt vindue hvor det er muligt at definere inds8llinger for eksporten. 

- Her inds8lles start- og sluQdpunkt for det der skal eksporteres  

 Tidspunkter vælges ved at trække i de 3 8dslinjer (dato/8mer/minuDer) med venstre musetast hvor 

e<er der trykkes på ”Opret eksport”  

- Tryk ”Download” for at hente Eksporten. 

DeDe starter downloadfunk8onen som a;ængigt af  browser valg og inds8llinger udføres som en 

normal download i din browser. 

Tips og tricks. 

Når Eksporten er downloadet kan den afspilles  med  for eksempel Windows media player eller et 

andet program der kan åbne avi filer. Bemærk eksporAiler fra Web Clienten optager meget plads. 

(størrelsen kan ses på eksporAilen) Det er derfor en god ide at sleDe eksporten når den ikke skal 

bruges mere.  

”Eksporter” kan åbnes på siden ”Live” i menuen øverst 8l højere. 

(Eksporter lavet med Web og Mobil Client kan åbnes, ses og downloades fra begge clienter.) 
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Mobil Client Login 

- Første gang App’en åbnes skal der indtastes login oplysninger 8l serveren. 

Here<er er oplysningerne gemt i App’en.  

- Her indtastes server oplysningerne på systemet man ønsker at opreDe forbindelse 8l. 

”Navn” er en beskrivelse der navngiver server forbindelsen (denne er valgfri) 

”Adresse” er Servernavn/dns-adresse/ip-adresse samt evt. port  bemærk standard benyDes port 8081 (behøves ikke ændret) 

  eksempel på serveradresse ”mobil.jansson-alarm.dk” Port ”80” her er  standard porten ændret fra 8081 8l 80. 

  Disse inds8llinger skal oplyses af firmaets TVO ansvarlige person som har valgt deDe i samarbejde med Jansson Alarm. 

- Her indtastes brugernavnet  og adgangskoden 8l at logge ind med. 

  Disse inds8llinger skal oplyses af firmaets TVO ansvarlige person. 

� Gem navn og kode (husker bruger og adgangskoden 8l login) 

� Standardserver (logger automa8sk brugeren på når App’en startes) 

- Gem server forbindelsen med ”Udført” 

Opret forbindelse 8l serveren ved at trykke på den på listen. 

A;ængigt af om der er valgt at gemme login, åbner APP’en automa8sk forbindelsen 

fremadreDet.   
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Mobil Client live visning 

Listen kameraer og visninger indeholder mulige visninger 

- Her vælges kameragruppen man ønsker visning fra. 

 Opsætningen af visninger styres i Smart Clienten 

 

Tips og tricks. 

Tryk på et billede for at få flere muligheder og vise billedet i stort  format på 

skærmen, klik på ”Luk” for at vende 8lbage 8l oversigts siden  

I bunden af billedet er der blandt andet mulighed for at tage et snapshot. 
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Mobil Client Afspilning og søgning i optagelser 

- Afspilning er muligt via funk8ons menu linjen under Live visning. 

Til venstre på linjen er der et lille Play symbol der åbner en lille funk8ons menu i bunden af billedet 

denne    ak8verer ”Afspilnings” mode.   

Afspilningen styres i funk8ons linjen nederst. 

 

- Klik på Ur symbolet for at vælge ønsket StarQdspunkt for afspilningen. 

- StarQdspunkt vælges ved at flyDe i de 4 tællerhjul (Timer/minuDer/sekunder/dato) 

hvor e<er der trykkes på ”Bekræ<”  

Tips og tricks. 

Oven på billedet ses et mindre billede som er Livevisning fra kameraet 

DeDe kan flyDes med fingeren. 

Man kan kun vise afspilning fra et kamera ad gangen. Hvis nyt kamera ønskes, 

vælges deDe i Live visningen.  

Afspilnings mode forlades ved at trykke på ”Live” øverst 8l venstre. 
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Mobil Client Eksport af optagelser 

-Under ”Afspilning” er det muligt at eksporter optagelser. 

 Optagelsen findes på samme måde som en ønsket afspilning, ved at trykke uret. 

- Når afspilningen er fundet vælges ”Eksporter” under ”Menu”  

 DeDe åbner et nyt vindue hvor det er muligt at definere inds8llinger for eksporten. 

- Her inds8lles start- og sluQdpunkt for det der skal eksporteres  

 Tidspunkter vælges ved at flyDe i de 4 tællerhjul (Timer/minuDer/sekunder/dato) hvor e<er der 

trykkes på ”Bekræ<” . 

- Tryk ”Eksport” for at startet Eksporten. 

- Når Eksporten er færdig tryk på ”Gå 8l eksporter”  

DeDe åbner listen ”Mine eksporter” hvorfra det er muligt af afspille det eksporterede. 

Under ”Mine eksporter” er det muligt at downloade eksporAilen ved at vælge filen og trykke 

”download” Bemærk eksporAiler fra Mobil Clienten optager meget plads. (størrelsen kan ses på 

eksporAilen) Det er derfor en god ide at sleDe eksporten når den ikke skal bruges mere.  

Tips og tricks. 

”Mine eksporter” kan åbnes i starten hvor der vælges visning. 

(Eksporter lavet med Web og Mobil Client kan åbnes, ses og downloades fra begge clienter.) 
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Egne notater: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Cer8ficeret TVO-installatør reg.nr 214018 

 

JANSSON ALARM A/S 

Dianavej 13 

Dk-7100 Vejle 

T +45 79 42 01 00 

www.jansson.dk 
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