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Innlogging

For å bruke Digitalt Tilsyn anbefales det å bruke en moderne nettleser som Chrome, FireFox eller Edge. Eldre versjoner av Internet Explorer
støttes ikke.

Man logger inn på Digitalt Tilsyn fra følgende URL:  https://www.smarttracker.no/digtil

Figur 1: Innloggingsside for Digitalt Tilsyn

På denne siden presenteres man for to alternativer for innlogging, enten ved å bruke bruker og passord eller IDPorten. For å anvende bruker og
passord må det være registrert en begrensning fra hvilken offentlige IP adresse man kan bruke løsningen fra. Logger man inn med IDPorten, kan
løsningen brukes fra hvilken som helst IP adresse.

Se på video og bilde

Når man logger inn i Digitalt Tilsyn kommer man til listen over alle entiteter (f.eks. tjenestemottakere eller rom) som har knyttet kamera til seg.

https://www.smarttracker.no/digtil


Figur 2: Oversiktsbilde over tjenestemottakere med kamera

Fra denne siden kan man starte å se på video eller ta et stillbilde. Hvis tiden er utenfor tilsynstiden vil disse funksjonene ikke være tilgjengelig.

Hvis man er inaktiv i brukergrensesnittet i mer enn 5 minutter, vil man automatisk logges ut. Denne funksjonen kan overstyres ved å klikke på
klokkesymbolet øverst i høyre hjørne av skjermbildet. Man kan logge ute ved å klikke logg ut øverst i høyre hjørne av skjermbildet.

Figur 3: Skjermbilde med videostrøm

Hvis man tar et bilde, så vil bildet være tilgjengelig i 24 timer. Etter dette vil det automatisk slettes, men man vil fremdeles se fra loggen at bildet
ble tatt.

Figur 4: Skjermbildefor stillbilder

Se på flere videostrømmer samtidig

Velger man menyfunksjonen «Multivideo» kan man se på flere videostrømmer samtidig. For å legge til flere videostrømmer trykker man på
knappen «Legg Til».



Figur 5: Flere videostrømmer i samme skjermbilde

Alarmer

 Alarmer i Digitalt Tilsyn vil synes under menyfunksjonen "Alarm" itil venstre i skjermbildet.

Figur 6: Alarmliste

Alarmer er enten aktive eller kvitterte. Man kan søke etter alarmer basert på hvilken status de har. Når man klikker på en alarm vil man se mer
detaljert informasjon om alarmen. For å kvittere ut alarmen, klikker man på kvitter og skriver evt. en kommentar.

Skifte konto

Man kan være operatør i flere kontoer samtidig. For å skifte konto klikker man da på operatør-ikonet øverst i høyre hjørne. Videre velger man
kontofanen for å velge konto.



Figur 6: Skjermbilde for å velge konto
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