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ONVIF surveillance
ONVIF (Open Network Video Interface Forum) is een communicatie standaard die ervoor
zorgt dat camera’s van diverse fabrikanten met elkaar kunnen communiceren. DrayTek
heeft sinds firmware versie 2.4.3 en hoger ONVIF Surveillance toegevoegd aan de
VigorSwitch serie. Hierdoor is het mogelijk om middels ONVIF camera beelden op te
vragen. Onderstaande modellen ondersteunen ONVIF Surveillance:
In deze handleiding zullen wij uitleggen welke ONVIF mogelijkheden u hebt in de
DrayTek VigorSwitch serie.
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ONVIF setup
Om gebruik te kunnen maken van ONVIF Surveillance dient u deze feature in te
schakelen op de VigorSwitch. Dit is mogelijk bij ONVIF Surveillance >> Discovery, hier
dient u de State op Enable te zetten. Klik op Apply om de instelling op te slaan.

Bij ONVIF Surveillance >> Topology >> Status kunt u een overzicht zien van aangesloten
ONVIF & PoE devices. Bovendien is hierbij het PoE verbruik per switch poort te zien.
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Hier hebt u de mogelijkheid om een nieuwe
groep aan te maken, hierdoor kunt u
meerdere camera’s toevoegen in één
groep. Deze camera’s kunt u dan via de
groep
voorzien van instellingen. Op onderstaande
afbeelding ziet u hoe een camera aan de
groep kan worden toegevoegd. Hier kunt u
tevens de inlog credentials van de camera
toevoegen.
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ONVIF device maintenance
Onderhoud en configuratie van diverse camera’s is mogelijk via ONVIF Surveillance >>
Device Maintenance. Hiermee kunt u onder andere netwerkinstellingen, tijdzone &
management poorten van de camera aanpassen. Tevens hebt u hier de mogelijkheid om
de camera opnieuw te laten opstarten of terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
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Ook is het mogelijk om de camera te voorzien van een nieuwe firmware. Door op
Upgrade te klikken kunt u de firmware selecteren welke u wilt uploaden naar de camera.
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ONVIF video stream
Per camera kunt u de videostream opvragen, dit is mogelijk bij ONVIF Surveillance >>
Video. Door de camera aan te klikken kunt u de desbetreffende videostream bekijken.
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de admin credentials van de camera ingevuld zijn.
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ONVIF alarm
Het is mogelijk om een alarm e-mail te ontvangen wanneer een bepaalde bandbreedte
wordt verbruikt op een switch poort. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een SMTP server
beschikbaar hebt waar de switch mee kan communiceren om zodoende een alarm email te versturen. Selecteer bij Alert Type: ONVIF Throughput Threshold.

Bij ONVIF Surveillance >> Topology >> Status kunt u de maximale Ingress (download) &
Egress (upload) Rate configureren.
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Wanneer een limiet wordt bereikt zult u een e-mail alert ontvangen zoals onderstaande
afbeelding laat zien.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2020 DrayTek
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit
deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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