
 

 

Eocortex handleiding voor eindgebruikers 

 

1. Inloggen 

 

2. Live beelden bekijken 

a. Grid aanpassen naar wens 

b. Aantal camera’s selecteren  

c. Maximaliseren van 1 beeld 

d. Snapshots en quick record 

 

3. Archief beelden bekijken 

a. Rechtstreeks vanuit de grid 

b. Via het menu 

c. Via search 

- Zoeken in een zone 

- Zoeken op grootte 

- Zoeken op oriëntatie 

- Zoeken op lijnintersectie  

- Zoeken op gezichten 

- Zoeken naar personen 

 

4. Archief beelden exporteren 

 

5. Eocortex APP 

a. Live beelden bekijken 

b. Archief bekijken  

 

 



 

1. Inloggen 

 

De EOCORTEX client software wordt gebruikt in samenwerking met een EOCORTEX video management systeem. 

Om in te loggen dubbelklik je op de EOCORTEX snelkoppeling op het bureaublad of ga je via  

Start(windows logo) > APPS > EOCORTEX. 

                                     

Geef de correct USER en het paswoord in, dit wordt automatisch opgeslagen zodra je dit aan vinkt. 

Bij een standalone versie moet je eerst op ‘view’ klikken om tot het inlogscherm te geraken. 

 

Het EOCORTEX beginscherm bestaat uit een ‘controle paneel’ en een ‘kanalen grid’. Als een beeld actief is zal deze omlijnd 

worden en voorzien van een menubalk onderaan. 

 

 

Controle paneel 



 

2. LIVE BEELDEN BEKIJKEN 

 

a. Grid aanpassen naar wens. 

Via het controle paneel kan je kiezen welke grid je wil gebruiken. Onderaan vind je een reeks van voorgestelde grids weer. 

Door in het ‘live’-grid een beeld vast te nemen en te slepen kan je het in een ander venster plaatsen, zo kan je dit volledig 

personaliseren. 

b. Aantal camera’s selecteren. 

Er is niet altijd nood om alle camera’s te zien. Om enkele camera’s te kiezen kan je eenvoudig via het controle paneel op 

‘Camera’s’ klikken. Hier zal je dan de camera’s te zien krijgen die beschikbaar zijn. Door de vakjes voor de naam van de 

camera aan of af te vinken kan je kiezen of je deze in je grid wil laten zien of niet. 

 

Als je klaar bent met aanduiden kan je kiezen voor je selectie te openen in een ‘optimale grid’ of om toe te passen in je 

‘huidige grid’. Bij een optimaal grid gaat de software rekening houden met het aantal camera’s om zo er voor te zorgen dat 

er genoeg vakken zijn om de beelden te tonen.  

Hierna kan je je beelden verslepen, zoals net besproken, om zo tot een persoonlijke voorkeur te komen. 

 

c. Maximaliseren van 1 beeld 

Om een beeld te vergroten kan je op 2 manieren te werk gaan.  

- Dubbelklik in het beeld dat je wil vergroten en klik bovenaan rechts op het kruis  om het beeld terug te 

minimaliseren. 

- Klik op het vergroten icoon  onderaan in het menu van het actieve scherm. 

 



 

 

 

d. Snapshots en quick record 

Je kan tijdens de live beelden of via je archief beelden ten alle tijden een ‘snapshot’ maken. 

Een snapshot is een foto van een moment dat men wenst te bewaren. 

Hiervoor klik je op het fototoestel-icoon     rechts onderaan in de menu balk van het actieve venster. Als je dit doet zal 

er zich een venster openen waarmee je de locatie kan kiezen waar de foto moet worden bewaard. 

 

Quick record kan je enkel tijdens de live-beelden gebruiken. Dit stelt je in staat om een vooraf bepaalde tijd continue op te 

nemen. Ongeacht of er beweging is of niet. Dit doe je door op het record-icoontje  te klikken, er wordt dan 15min 

continue opgenomen. Wil je een andere tijd opnemen dan ga je via menu  , naar ‘opnemen’ en dan kan je de gewenste 

tijd selecteren. 

 



3. Archief beelden bekijken 

 

a. Rechtstreeks vanuit de grid 

Door in het actieve venster in de menubalk op het archief-icoon  te klikken gaan we rechtstreeks naar de opgenomen 

beelden van de actieve camera. De andere beelden lopen gewoon live door. Je zal zien dat er onderaan in het actieve 

venster dan een tijdlijn verschijnt. In deze tijdlijn zie je dan, afhankelijk van de configuratie, oranje stukken. Deze oranje 

stukken geven bewegingen weer.  

Door met de muis in deze oranje stukken te klikken kan je verspringen naar verschillende momenten. 

Door met de muisaanwijzer op de tijdslijn te staan en dan te scrollen met het muiswiel zal je de tijdlijn groter of kleiner 

maken. Door met de muisaanwijzer in het beeld te gaan staan kan je eenvoudig met het muiswiel scrollen en zo versneld 

terugspoelen of vooruit spoelen.  

   Hiermee kan je de beelden pauzeren, vooruit of achteruit afspelen 

 Hiermee kan je een welbepaalde datum en tijd kiezen waar je de gearchiveerde beelden van wil terug zien 

 Hiermee stel je de afspeelsnelheid in 

 Hiermee ga je terug naar de Live beelden 

Door in het beeld met de rechter muisknop te klikken verschijnt er een menu, dit menu kan je ook via het menu icoon, 

helemaal rechts van de menubalk, raadplegen. In dit menu vind je ‘vergroot afbeelding’ terug. Door hiervan gebruik te 

maken kan je digitaal inzoomen in het beeld door te scrollen of door een ‘kader’ te trekken. Dit kan eveneens in de Live 

beelden! Let op! Deze functie moet je ook terug deactiveren als je terug willen kunnen scrollen in de tijdlijn. 

 



b. Via MENU - Archief 

Door links in beeld op MENU te klikken schuift het menu open, hierin vind je Archief terug. 

Nu verschijnt het hele archief, niet enkel meer het geselecteerde venster. 

 

 

 

Onderaan vind je ook weer de tijdlijn terug, nu geeft hij alle kanalen weer. Door in een venster te klikken zal er in de tijdslijn 

1 balk oranje kleuren.  

Hier kan je ook weer de tijdslijn vergroten en verkleinen door met de muis op de balk te gaan staan en te scrollen. 

Rechts onderaan vind je de afspeelsnelheid terug en het kalender icoon. Hier kan je kiezen welke dag je terug wil bekijken. 

Links in de menu kan je de camera’s kiezen die je tegelijkertijd wil laten afspelen.  

Onderaan links vind je dan wat standaard grids terug, afhankelijk van het aantal gekozen camera’s is het aangewezen een 

groter of kleiner grid te kiezen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selecteer hier de camera’s waarvan je  

archiefbeelden wil bekijken 

verberg hiermee de tijdlijn en  

camera selector 



c. Via MENU – Zoeken 

Afhankelijk van de geïnstalleerde licentie kan men meer gericht gaan zoeken naar gebeurtenissen via de knop ‘zoeken’ in 

het menu. 

 

 

  Hier kies je de camera(‘s) waarop je wil zoeken 

 Hiermee stel je de zone in waarin je wil zoeken 

 Hiermee stel je de minimum en maximum grootte van het object in 

 Hiermee stel je de oriëntatie van het object in 

 Hiermee kan je een lijn trekken om te kijken of deze lijn is overschreden geweest 

 Hiermee zoek je op gezichten. Niet op specifieke gezichten, enkel op alle gezichten die deze camera zijn 

gepasseerd  

 Hiermee zoek je op personen 

 

Let op! Afhankelijk van de versie en bijgevoegde opties kunnen er meer of minder symbolen beschikbaar zijn. 

Al deze modules zijn met elkaar combineerbaar, de modules waarmee wordt rekening gehouden bij het zoeken zijn oranje 

gekleurd. 



  

vb: Hier zoeken we naar een event in een specifieke camera, in een bepaalde zone die een welbepaalde lijn zijn gekruist. 

Bij het zoeken kan men steeds het tijdstip en de datum ingeven, maar door op het driehoekje te klikken achter het rechtse 

tijdsvenster kan je kiezen uit: laatste minuut, uur, dag, week, maand. 

 

Zoeken in een zone: 

Sleep de hoeken van het frame naar de gewenste plaats. Kies onder ‘camera’s’ het tijdstip waarin er gezocht moet worden. 

Let wel op! Dit kan enkel bij selectie van 1 camera. 

Druk op zoek voor de resultaten. Resultaten worden weergegeven door kleine afbeeldingen. Als je dubbelklikt op een beeld 

ga je rechtstreeks naar dat fragment. Wil je naar dat tijdstip gaan in het archief dan klik je met de rechtermuis in een 

afbeelding en kies ‘open in archief’. 

 

 

 

 



Zoeken op grootte van een object: 

We kunnen ook zoeken op een ingestelde grootte van een object. Vb.: op een parking willen we enkel de auto’s laten zien 

en geen mensen. Of andersom, we filteren alle auto’s er zo uit om enkel personen weer te geven. Zie screenshots. 

 

 

 

Orientatie van een object: 

Dit kan helpen samen met de min/max grootte van een object om personen of voertuigen uit te filteren. 

 

 

 



 

Lijnintersectie: 

Hier gaan we kijken welke beweging er is geweest over een te bepalen lijn. De lijn tekenen we meteen in het venster. 

 

 

Je kan de richting van de lijn intersectie bepalen door op de pijl te klikken. De lijn zelf kan je verplaatsten door aan de witte 

bollen te slepen.  

Zoals je hierboven kan zien: het tijdstip blijft hetzelfde, enkel de richting is aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoeken op gezichten: 

Deze functie gaat geen specifieke personen herkennen maar neemt wel alle gezichten waar die door de camera gelopen 

zijn. Dit maakt het makkelijker om een persoon terug te vinden. 

Duidt ook hier weer aan op welke camera je gezichten wil weergeven en het tijdstip. Schakel dan ‘zoeken op gezichten’ in 

en klik op zoeken. De resultaten worden weergegeven als kleine portretfoto’s. Door op een portret te dubbelklikken ga je 

meteen naar het moment. 

 

 

 

 

Zoeken op personen: 

 

 



We kunnen net zoals bij de gezichten, zoeken op personen. Niet naar een specifieke persoon, maar naar ALLE personen die 

op een bepaald tijdstip zijn voorbij gekomen in de camera waar deze functie actief is. 

Dit doen we door in het tabje ‘zoek samples’ een vinkje te zetten bij ‘alle personen’. 

Uiteraard gaan we eerst bepalen in welke camera en rond welk tijdstip dat we dit willen doen. 

 

Ook hier kunnen we door te dubbelklikken op een afbeelding rechtstreeks naar het moment gaan.  

Als we iets specifieker willen zoeken en vb. de kleur van de kledij weten van 1 bepaalde persoon dan kunnen we klikken op  

 

 

In dit venster kunnen we gaan kiezen welke kleuren de persoon aan had. 

Als dit gebeurt is klikken we op ‘Toevoegen’, nu zal deze sample meer in de 

lijst staan. 

 

                     

 



 

 

Gaan we nu zoeken dan zullen de resultaten afhankelijk zijn van de gekozen kleurcombinatie.  

 

 

Op deze manier is het veel eenvoudiger om te zoeken naar een bepaalde persoon. Als je dit combineert met de functies 

‘zoeken in een zone’, ‘grootte van het object’ en ‘lijn intersectie’ dan is resultaat verzekerd! 

 

 

 



 

4. Archief beelden exporteren. 

 

Je kan op verschillende manieren exporteren. Via MENU > Archief, MENU > Gereedschap > Archief Export of 

door rechts te klikken in het beeld en dan op ‘exporteer archief’. 

Uiteindelijk kom je steeds op hetzelfde uit. Zie screenshot hieronder. 

 

 

Hier kan je kiezen van welke camera’s je de beelden wil exporteren, stel datum en tijd in en kies in welk formaat. 

MCM formaat is het snelste en zorgt er voor dat de EOCORTEX player mee wordt weggeschreven zodat je bij het 

bekijken van de gearchiveerde beelden nog makkelijk kan scrollen in de tijdslijn en inzoomen op de beelden. 

AVI duurt langer maar is beter bekend en kan iedereen in principe afspelen, dit is wel 1 lang fragment waar er 

geen extra functionaliteiten, zoals inzoomen, zijn inbegrepen. 

Eenmaal alles geselecteerd klik je op ‘Start export’ en geef de locatie aan waar het bestand moet bewaard 

worden.  

 

 

 

 



 

Als je hebt gekozen voor MCM dan krijg je volgende te zien: 

 

Hier zie je weer dezelfde tijdlijn en opbouw als in de EOCORTEX software enkel is het menu beperkt. 

Je kan nu ook, bij export van meerdere camera’s, specifieke camera’s selecteren om te laten afspelen. 

Ook kan er worden ingezoomd op de beelden door rechts te klikken in het beeld en ‘vergroot afbeelding’ te 

selecteren. Dit moet ook weer worden gedeactiveerd eer men terug in de tijdlijn wil kunnen scrollen. 

 

Als je voor de optie AVI kiest zal het fragment gewoon continue worden afgespeeld zonder meer. 

 

5. EOCORTEX APP. 

 

Voor je live beelden en opgenomen beelden te kunnen bekijken op je smartphone dien je eerst de APP te 

downloaden. 

 

a. Live beelden bekijken 

Klik om te beginnen op het EOCORTEX app symbool:  

Indien u niet over de correcte inlog gegevens beschikt, gelieve dan contact op te nemen met uw installateur. 

 

Bij het openen van de APP zal uw server in de lijst van beschikbare servers komen te staan, druk hierop. 

U komt nu in het scherm met verschillende views. Dit zijn standaard grids, u kan deze personaliseren. 

Afhankelijk van het aantal camera’s kan u tot maximaal 15 camera’s tegelijkertijd weergeven. 

 

 



 

 Bij een standaard configuratie kiest de app zelf de camera’s in de grid. Zie hieronder.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je een gepersonaliseerde grid dan druk je onderaan op Add View. Hieronder nemen we vb 6 camera grid met 

1 groter beeld. Je duid aan welke camera’s in die grid moeten komen staan en drukt bovenaan op ‘done’. 

 

 

 

 

ngvg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geef nu de nieuwe grid een benaming, de nieuwe persoonlijke grid staat nu bij in de lijst. 

Om de volgorde van de camera’s in het live beeld te veranderen volstaat het om deze met de vinger te 

verslepen. Wil je een bepaalde camera vergroten dan druk je hier 1x op. Om dan terug naar het overzicht te 

gaan druk je op ‘Back’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook via de APP is het mogelijk op screenshots te nemen, 

dit doe je door eenvoudig op het camera icoon te 

drukken links onderaan in het scherm. Deze worden dan 

bewaard bij uw afbeeldingen op je toestel. 

 


