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1. Inleiding
1.1. Doel document
Dit document is bedoeld als introductie en als naslagwerk voor iedereen die gemoeid is met body- en
voertuigcamera's en dan specifiek de Zepcam.
Het is de bedoeling dat iemand die nog nooit een Zepcam heeft vast gehad na het lezen van (een deel)
van dit document de camera in gebruik kan nemen en er mee kan werken. Daamaast dient dit document
ook als leidraad voor de gevorderde gebruiker (zoals de beheerder op de politieteams) en geeft dit
document antwoorden op vragen van bijvoorbeeld centralisten of beslissingsmakers op politieteams.
Wil je slechts zo snel mogelijk weten hoe je een bodycam omhangt? Ga naar pagina 18.
1.2. Groeidocument
Dit document is een groeidocument. We zijn op dit moment druk aan de weg aan het timmeren en in
sommige zaken zijn we voorloper. We moeten dus soms ook het wiel uitvinden. Dit document dient dan
ook als opslag voor juist die kennis en biedt een methode om deze kennis snel te kunnen delen.
Houd er ook rekening mee dat dit document dagelijks aangepast zal worden tot we op versie 1.0 zitten.
Dit document is opgeslagen in de volgende gedeelde map:

1.3. Rollen
Er worden in dit document verschillende rollen benoemd. Een persoon kan meerdere rollen vervullen.
Rol

Omschrijving

j

Eindgebruiker

De agent op straat die de camera zal dragen tijdens de surveillance of evenement.

Superuser

De medewerker die beelden uit de Zepcams kan halen en deze eventueel op een
computer opslaat, op dvd brandt, etc.

Beheerder

De beheerder op het politieteam die zorgt voor de fysieke infrastructuur (labeltjes,
stekkers, kasten, etc.) en de software (firmware updaten, gebruikers updaten).
Daamaast onderhoudt deze persoon contact met Zepcam, de afdeling Telecom,
etc.

Centralist

De centralist is iemand die live meekijkt met de beelden. Dit kan een medewerker
van de meldkamer zijn, maar dit kan ook een medewerker van het SGBO zijn of
iemand van het geografische team die op een laptopje meekijkt.

Waarschuwing
Deze rode tabel is een voorbeeld van een waarschuwing. Kom je deze tegen in het document, let dan
even goed op.

Team Dongemond
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2. Wat is Zepcam, en wat betekemt live1?
2.1. Wat is Zepcam
Zepcam is een producent van videosystemen. De politie heeft ervoor gekozen om bij Zepcam een aantal
systemen af te nemen. We gebruiken de bodycam en de voertuigcam. Althans, zo noemen we ze voor
het gemak bij ons. Bij Zepcam heten deze producten respectievelijk de 'Zepcam T1 Live' en de 'Mobile
PTZ'.

2.2. Waarom deze fabrikant
Zepcam biedt een gemtegreerde suite van producten, die goed integreren met systemen van de politie,
waardoor bijvoorbeeld live uitkijken door de meldkamer tot de mogelijkheden behoort. Daamaast is de
apparatuur ontwikkeld met veiligheid als uitgangspunt: er zijn gebruikersaccounts met verschillende
autorisatieniveaus en alles wat op het apparaat wordt opgeslagen of dat live wordt verzonden is
versleuteld. Zo ligt er bij verlies van materialen geen informatie 'op straat' en wordt het hackers een stuk
lastiger gemaakt.
Er zijn een groot aantal andere videosystemen op de markt. Met een simpele GoPro of een willekeurige
dashboardcamera kun je ook video's opnemen en die geven (overdag in ieder geval) waarschijnlijk een
stuk beter beeld. Maar die bieden echter niet bovengenoemde voordelen.
2.3. Live
Zowel de bodycams als de voertuigcams kunnen live streamen. Dit betekent dat het beeld dat jouw
camera opneemt meteen naar een server van de politie wordt gezonden. Op afstand kan er dan worden
meegekeken door bijvoorbeeld een centralist op de Gemeenschappelijke Meld Kamer middels LiveView.
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3- Waar kun je de materialen vinden?
De materialen liggen op het moment van schrijven verspreid over twee locaties:(

Op elke locatie liggen de camera's netjes in koffertjes. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd wat er in
zo'n koffertje zit en wat je moet doen om de camera te gebruiken. Alles dat bij die ene camera hoort zit
ook in dat koffertje. Losse accessoires zoals draagtasjes en houders liggen los bij elkaar.
Er liggen ook stekkerblokken met adapters, zodat de bodycams altijd opgeladen zijn en werklijsten, zodat
je de beelden die je op hebt genomen ook kunt laten opslaan. Hierover verderop meer.
De voertuigcams staan momenteel op de voertuigen.
Daamaast staat inflHBHB ook de computer waarop alle beelden worden verzameld, gebrand,
gesorteerd, etc. en waar backups worden gemaakt.

Team Dongemond
Versie 1.1
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4. Gebruik van de bodycam (eindgebruiker)
We zullen allereerst de onderdelen bespreken. Daarna leggen we uit hoe je de onderdelen samen moet
'omhangen' en daarna vertellen we wat je moet doen aan het begin van je dienst en aan het einde van je
dienst.
4.1. Koffertje
Op de foto hieronder is de inhoud van een koffertje te zien. Deze foto hangt ook bij de koffertjes, zodat je
weet wat waar hoort. Stop aan het eind van de dienst de spullen zoveel mogelijk terug op dezelfde plek.
Ja, ik weet ook dat je daar helemaal geen zin in hebt aan het einde van een lange nachtdienst, maar je
collega's moeten er wel mee aan de slag als jij naar huis bent.

Allereerst zullen we de onderdelen eens een voor een nalopen en uitleg geven.
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4.2. Recorder
Dit is de recorder, het opnameapparaat, waarop alle data opgeslagen wordt.
De recorder ligt altijd aan de oplader in de koffer in de kast. Als het blauwe lampje constant brandt, is de
accu helemaal opgeladen. Als het blauwe lampje nog knippert wordt er nog opgeladen.
De recorder staat als het goed is altijd aan. Als ie toch uit staat, kun je 'm aanzetten met de '-' knop. Het
apparaat wordt bediend door de vier rubber toetsen die je hieronder op het scherm ziet. (Het apparaat
heeft GEEN touchscreen.)
Uitleg over de bediening volgt verderop.

V
R
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4.3. Compactcamera
In elk koffertje zitten twee camera's. Je kunt kiezen welke het beste bij jouw voorkeuren past.
Dit is de Compact camera, de meest simpele camera van de twee. Een kleine camera, voorzien van een
magneetje. Je kunt de camera zo op je kleding 'plakken'. Er zit een schamier in, zodat je de camera op de
juiste hoogte kunt zetten.
De magneet is sterk, maar een dikke winterjas met voering is te dik en dan verlies je het magneetplaatje.
Probeer een goede plek op je uniform te vinden (voorbeeld verderop in dit document).
Naast het magneetplaatje zijn er ook ronde magneten met een lijmlaag, die je op je helm kunt plakken.
Dan kun je dit cameraatje er magnetisch op plakken. Dit is getest op een motorhelm met 200km/u en die
bleef prima zitten. Gebruik je de Zepcam vaak, plak dan zo'n magneetje op je helm en stel de beheerder
even in kennis. Dan kan die extra plakmagneetjes bestellen.
Wanneer je deze camera op je helm wil gebruiken zit er een extra scharnier in, die gemonteerd dient te
worden.

Beschrijving van Zepcam
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4.4. Bullet cam
Op de foto hieronder is de bulletcam te zien. Deze kun je ook op dezelfde wijze op de recorder
aansluiten.
Er zijn verschillende accessoires beschikbaar om de bulletcam te bevestigen op je helm, op je schouder,
op je petje, etc.
Als de bulletcam omscherp is, moet je het kopje eraf draaien, de lens met een klein schroevendraaiertje
losdraaien en wat draaien. Dan weer alles vastzetten. Er ligt een setje met precisieschroevendraaiers in
de camerakast in(
Wat bijzonder is aan de bulletcam is dat je deze ook open kunt schroeven en dat je er een ander lensje in
kunt zetten, zoals een zoomlensje. Hier hebben we nog niet echt mee getest, maar dit zou bijvoorbeeld
van pas kunnen komen bij een observatie op afstand, waarbij de camera op de hoedenplank ligt of iets
dergelijks.

Beschrijving van Zepcam
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4.5. Camerakabel
De camerakabel is een kabel die je aan de ene kant op de recorder schroeft en aan de andere kant in het
snoertje van de camera klikt. Hij past maar op een manier. Beide camera's hebben dezelfde blauwe
kliksluiting.
Detail: de microfoon waarmee het geluid opgenomen wordt, zit in deze kabel. Dat is de verdikking aan de
kant van de blauwe stekker.

V
R
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4.6. De live module
De live module steek je met een stekkertje achterin de recorder. Deze module maakt over het 4G netwerk
een dataverbinding met de servers van de politie.
Je moet de module het liefst zo hoog mogelijk hangen voor optimaal bereik, bijvoorbeeld aan de lusjes
voor je spreeksleutel.
Je kunt de camera ook bedienen met de twee grijze knoppen aan de zijkant. Met 'STRM' knop gaat hij
starten met streamen + opnemen en met de 'STOP' knop stopt hij weer.
Er zitten twee lampjes op, die erg fel zijn. Het groene lampje is voor de verbinding. Als die groen knippert
is hij verbinding aan het zoeken. Als het lichtje constant groen is heeft hij verbinding.
Als het rode lampje brand is hij aan het streamen. Als de module start met streamen hoor je 1 korte piep.
Als hij stopt hoor je 1 langere piep. Hieronder staat nog een tabel met lampjes en piepjes.
De bodycam werkt ook prima zonder live module, maar dan kan er op afstand NIET mee gekeken worden
en je bent afhankelijk van de polsband. Daamaast is werken met de live module veiliger, omdat je
beelden altijd online worden opgeslagen en dus bereikbaar zijn, ook als de recorder wordt afgepakt of
vernield, of als ie kwijt raakt (al dan niet met jou er aan).

Overzicht van signalen
groen

De camera is online (standby voor streamen).

groen knipperen

De camera is verbinding met de mast aan het opzetten.

rood

De camera is aan het streamen.

rood knipperen

De verbinding is slecht of verbroken geweest en is die opnieuw aan
het proberen te streamen naar de server.

Team Dongemond
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Enkele korte piep

Is het starten van een stream.

Enkele piep tijdens streamen

Er wordt een tag gemaakt (herkenningspunt in de film).

Dubbele piep tijdens streamen

De verbinding is even slecht of onderbroken geweest (zelfde als
rood knipperen).

Enkele lange piep

De stream wordt gestopt.

Beschrijving van Zepcam
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4.7. Remote
De remote (afstandsbediening) is een polsband die je omdoet. De afstandsbediening is gekoppeld aan de
recorder.
Door even kort op de knop te drukken gaat ie opnemen+streamen. Als je de knop vervolgens een
seconde indrukt stopt hij weer. Wanneer je tijdens het opnemen de knop kort indrukt plaatst hij een 'TAG
in de opname. Dit betekent een verwijzing naar dat moment in de opname.
Je kunt het starten en stoppen van de opname ook bedienen met de live module, dus dan heb je de
polsband niet nodig. Je kunt ze ook beiden naast elkaar gebruiken, wat jij prettig vindt.
De polsband is vrij dik, waardoor deze niet goed door de mouw van de nieuwe all-weatherjas past. Dit
wordt wel eens als vervelend ervaren.
Een overzicht van de lampjes op de polsband:
rood

lokale opslag op de sd kaart

oranje

streamen, twee oranje kort achter elkaar is een tag (zowel tijdens lokale
opslag als streamen)

groen

de opname is succesvol opgeslagen

groen rood om en om

is kabelerror of sd kaart vol

groen rood oranje

pairing mode

Beschrijving van Zepcam
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4.8. Extra accu
De accu van een recorder gaat op zich best lang mee. Als hij een hele dienst op stand-by staat zal de
accu waarschijnlijk aan het eind van de dienst wellicht nog 95% vol zijn. Maar als je uren aan het
opnemen of streamen bent (of als mensen dus op afstand aan het meekijken zijn) zal de accu vrij snel
leeg raken, waarschijnlijk gaat ie 4-5 uur mee.
Om dit te voorkomen hebben we extra accu's. Deze kun je aansluiten op de recorder en die zal
automatisch de recorder bijvullen indien nodig. Zo moeten we het ook streamend een hele tijd vol
houden.
Tijdens een normale noodhulpdienst zal de extra accu niet strikt noodzakelijk zijn, maar zeker tijdens
evenementen waarbij op afstand meegekeken zal worden is het zaak de accu aangesloten te hebben.
De accu heeft 1 ingang. Met het lange kabeltje wordt ie opgeladen. De accu heeft twee uitgangen. Met
het korte kabeltje kun je deze aansluiten op de recorder.
Als je op de knop drukt kun je zien hoe vol de accu is.

Tip voor de handige jongens en meisjes: In noodgevallen kun je ook je mobiele telefoon natuurlijk ook
opladen met deze accu. En met hulp van bijvoorbeeld een 12V-USB converter zoals die bij de TomTom
zit zou je deze accu ook weer kunnen bijladen in de auto.
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4.9. Alles aansluiten
Oke, nu heb je alle spullen. Hoe ga je alles nou aansluiten? In de foto hieronder zie je hoe de onderdelen
samen komen. Ja, dat zijn een heleboel kabels en nee, dat is niet altijd even prettig. Ik ga je verder
hieronder laten zien hoe je dit enigszins weg kunt werken, zodat je er het minste last van hebt. Het is aan
een ieder om daar zelf een prettige modus in te vinden.
1. De camera klik je in de camerakabel.
2. De camerakabel schroef je op de recorder
3. De live module prik je achterin de recorder
4. De extra accu sluit je aan op de bovenkant van de camera, aan dezelfde kant als de camera.

Team Dongemond
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4.10. Draagvoorbeelden
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van hoe je de bodycams met de accessoires kunt dragen.
Ondertussen hebben we behoorlijk wat ervaring opgedaan met het op verschillende manieren dragen en
aan de hand daarvan kunnen we ook wat voordelen en nadelen benoemen bij elke manier van dragen.
Maar voorkeuren verschillen, dus zoek vooral naar wat jij prettig vindt.
4.10.1. Dragen op het nieuwe vest
Op de volgende foto zie je hoe je alles in het nieuwe vest kunt stoppen. De recorder en de accu zitten in
de grote zak van het vest, de live module hangt aan het haakje, en de compactcamera zit met het
magneetje op de borst.
Het voordeel van deze configuratie is dat je het vest op het bureau zo uit kunt doen zonder eerst met
kabels te hoeven stoeien. Daamaast heb je geen lange kabels rondslingeren. Voordeel is ook dat je altijd
de camera om hebt, of je nou je jas aan of uit hebt.
Het nadeel is dat als je jas dicht doet, deze over de camera dicht gaat en je dus geen beeld meer hebt.
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4.10.2. Dragen op jas
Hieronder zie je een voorbeeld van het dragen op de jas. Zowel bij de oude als de nieuwe jassen zit er
een 'Napoleonzak' achter de stormflap, maar buiten de rits. Je kunt dus je jas dicht doen en toch alles in
je zakken wegwerken.
Voordeel van alles op de jas hangen is dat je, als het koud is, altijd beeld hebt buiten. Maar zodra je de
jas uit doet (omdat je bijvoorbeeld ergens bij iemand binnen zit), heb je dus geen beeld meer.
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4.10.3. Dragen in verdekt vest
In de volgende foto is te zien hoe je de spullen in het verdekte vestje weg kunt werken. Dit verdekte vestje
is handig voor als je bijvoorbeeld een burgerjas draagt.
De recorder en de accu in de zakjes (met het schermpje tegen het doorzichtige raampje), de live module
hangt boven aan de schouder, en de compactcamera kun je op de kleding hangen.
Je kunt best creatief allerlei truckjes uithalen met dit vest. Zo is de schouderband hoi aan de binnenzijde,
daar kun je kabeltjes doorheen laten lopen. Aan de zijkanten van de schouderband zitten openingen,
zodat je daar het kabeltje doorheen kan steken. Het vereist enig werk, maar dan heb je ook wat moois.
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4.11.Accessoires
4.11.1.Hoofdband
De hoofdband is een elastische band, die je om je hoofd kunt doen. In verband met de hygiene dragen
we deze over de pet (Mocht je hem zonder pet willen dragen kunnen we een bandje voor jou persoonlijk
bestellen.). Hier gaat dan de bulletcam in. Het grote voordeel van dit draagmiddel is dat je altijd beeld
hebt, ongeacht of je nou je jas aan of uit hebt. Een ander groot voordeel, is dat de camera precies alles
opneemt, waar jouw hoofd naar gericht is. Een bodycam die op je borst zit kijkt altijd naar voren. Op het
hoofd geeft een beter beeld van waar jij naar kijkt. Een nadeel is dat je dan wel de pet op hebt en
wanneer je teveel met je hoofd beweegt de beelden schokkerig kunnen zijn.

Team Dongemond
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4.11.2. Accessoire: shouldermount
De shouldermount is een klemmetje, waar je de bulletcam in kunt doen voor op je epaulet.

4.11.3. Accessoire: Koppeltasje
Dit tasje kun je aan je koppel hangen, mocht je dat fijner vinden.
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4.12. Aan het begin van je dienst
Aan het begin van de dienst, pak je de camera. Je kunt inloggen met je gebruikersaccount. Zie het
hoofdstuk 'Gebruikersaccounts' op pagina 33 voor informatie over hoe in te loggen.
Als je ingelogd bent, klik je op 'camera'. Je ziet nu beeld en je kunt testen of je camera goed hangt. Kijk
of het beeld goed is (en bijvoorbeeld niet ondersteboven) en of het scherp is. Klik nu op 'standby' en het
beeld wordt zwart. Je bent klaar! Je hoeft verder niets meer met de recorder te doen.
Als je wel wat op je recorder wil doen zul je steeds opnieuw je pincode in moeten tikken voor de
veiligheid.
4.13. Aan het eind van je dienst
Aan het eind van de dienst log je de recorder uit. Doe dit door in het menu naar 'uitloggen' te gaan. Haal
de onderdelen weer los en leg alles op zijn plekje terug. Zorg dat de recorder weer aan de oplader ligt.
Het zijn een boel draden en het vereist wat werk om alles weer netjes terug te leggen. Doe dat alstublieft
of, als je echt te moe bent, vraag het aan je aflossing. Als jij een camera wilt pakken wil je ook dat alles er
netjes bij ligt.
4.14. Als je beelden wilt veilig stellen
Beelden die je hebt opgenomen worden in principe na 28 dagen verwijderd. Als je wilt dat de beelden, die
jij hebt opgenomen, bewaard moeten worden vul je een werklijst in die bij de camera's ligt. E6n van de
superusers loopt eens in de zoveel tijd die lijsten langs om jouw verzoek te verwerken. Is er spoed bij, bel
e§n van de superusers!
4.15. Af te lezen informatie
Mocht je het interessant vinden: bovenin het scherm van de recorder zijn wat icoontjes te zien. Hieraan
kun je zien hoe vol de batterij is, hoe vol het opslagkaartje staat, etc. Zie de volgende afbeeldingen:

Battery empty

SD usage

ij
Battery full

GPS Disabled

^
GPS-No satellite

Remote disabled 3G strong signal

§

.d

Remote connected 3G weak signal

Of
Battery charged

GPS-No fix

Battery charging

No GPS signal

3G offline

A

IS)
IS
Status unknown
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GPS-!
GPS-Satellite
lock
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5.5. Je hebt beelden opgenomen. Wat nu?
Op het moment dat je beelden hebt opgenomen, en je wil daar iets mee, vul je een formuliertje in dat bij
de Zepcams ligt. Hieronder zie je een voorbeeldje van zo'n formulier. Je kunt hier aangeven wat er met de
beelden dient te gebeuren. Een superuser zal dit lijstje oppakken en dit voor jou verwerken.
Heb je beelden opgenomen die niet bewaard hoeven te worden, hoef je niets te doen. Deze zullen
automatisch na 28 dagen verwijderd worden.

4'

Werklijst Zepcam

PTfLITIE
Team Dongemond

Beelden die worden opgenomen worden standaard na 28 verwijderd, tenzij je de beelden bewaard wilt hebben. Daarvoor vul je
formulier in. Als je beelden hebt opgenomen die weg mogen hoefje dus NIETS te doen.

;Zepcam nummer:

Welke films moeten worden bewaard?

TijdJ

Wat moet er mee gebeuren? {meerdere opties mogelijk)
d in mijn eigen map op de camerapc.
□ Onder BVH nummer:

_op de camerapc

d Op CD/DVD en dan naar
n In mijn eigen map op de camerapc.
d Onder BVH nummer:

_op de camerapc

d Op CD/DVD en dan naar
□ In mijn eigen map op de camerapc.
d Onder BVH nummer:

_op de camerapc

d Op CD/DVD en dan naar
□ In mijn eigen map op de camerapc.
d Onder BVH nummer:

_op de camerapc

d Op CD/DVD en dan naar
g In mijn eigen map op de camerapc.
ti Onder BVH nummer:_

_op de camerapc
d Op CD/DVD en dan naar
* J3 hoeft niet elk filmpje specifiek te noemen, je mag bijvoorbeeld ook beschrijven dat je alles van een dag of een dienst wilt,
vinden.
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6. Gebf uikeirsaeeoiiiits (eindgebruiker)
6.1. Persoonlijke accounts
ledere vaste medewerker van het team heeft van de beheerder een 5-cijferige gebruikersnaam en
pincode gekregen. De gebruikersnaam, door Zepcam 'officier ID' genoemd,(

6.2. Gastaccounts
We hebben daamaast ook gastaccounts voor externe medewerkers, die de camera gebruiken of voor
medewerkers van het team, die nog geen eigen login hebben.^^^^^^^^^^^^^^^^^H§

Het grote nadeel van het werken met gastaccounts is dat de superuser, die later de beelden gaat veilig
stellen, niet precies weet welke medewerker het filmpje heeft opgenomen en dan wordt het een heel
gepuzzel om beelden terug te zoeken.
6.3. Wat als iemand anders reeds ingelogd is?
Als iemand anders ingelogd is op de camera die jij wilt gebruiken, dan kun je de'-' knop 5 seconden
ingedrukt houden. Dit is de middelste knop aan de rechterzijde van het scherm. Als je die knop even
ingedrukt houdt komt er een menuutje met de keuze om uit te loggen.
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Het veilig stellen van beelden (superuser)
Dit hoofdstuk legt het een en ander uit over het veilig stellen van beelden. Een eindgebruiker heeft
beelden opgenomen, en wil ze hebben om te gebruiken. De eindgebruiker heeft, zoals beschreven in
paragraaf "Je hebt beelden opgenomen. Wat nu?", een formuliertje voor de superuser ingevuld.
We gaan er van uit dat de beheerder alles heeft ingericht zoals beschreven in hoofdstuk 9.
In principe hoeft de superuser nu alleen een stroomlijst te volgen. De superuser pakt het lijstje, en hangt
vervolgens camera's aan het dockingstation, brandt beelden, zet dingen in mapjes, etc., en meld dit
vervolgens aan de eindgebruiker terug.
Verwerken van beelden (voor superusers)
Er is een nieuwe werklijst binnen
gekomen. (Iemand wil beelden
hebben.)

P•u
WLITIE

Zorg dat de camera is uitgeiogd
(maar aan staat)

Hang de camera aan het
dockingstation
Stop de zepcam software
(rechtermuisknop op groen
zepcam icoontje in system tray,
en klikopstoppen.).

Db camera gaat nu automatisch
beelden verplaatsen naarde map
Je ziet ook op het schermpje van
de zepcam dat ie gaat kopieeren.

Start de zepcam software
(dubbelklikken op zepcam
icoontje op bureaublad).

Zodra de camera weer terug naar
het inlogscherm gaat, zijn de
beelden eraf gehaald en is de
camera weer leeg. Dit kan best
een half uur duren als er veel op
staat!

Ruim de camera weer op.

Werk de werklijst verder af.
(Houd rekening met het feit dat
de tijden n UTC zijn, wijken 1 of
2uu af van lokale tijd.)

Bij de optie 'BVH nummer', verplaats
de bewuste beelden naar de map:

Bij de optie 'eigen map', verplaats de
bewuste beelden naar de map:

^

\

Bij de optie 'Op CD/DVD', brand de
beelden op CD of DVD en volg
instructies van de verzoeker. Laat de
originelen maar in de map staan.

^r

•N.

*,

Stuur de verzoeker een e-mail
dat zijn verzoek is afgehandeld.

Zet een krul ofzo op de werklijst
zodat we weten dat ie
afgehandeld is, en leg hem bij de
rest in het rolkastje.

qg^ZEpCc

AnflOlO. veise 08-12-2014

Het kan een enkele keer gebeuren dat een filmpje niet goed is opgeslagen omdat de recorder een storing
gaf of iets dergelijks. Vraag de beheerder om online op de Zepcam server te kijken, misschien is ie daar
nog te vinden.
Team Dongemond
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8. Het live uitkijken van beelden (centralist)

T
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8.2.3. Liveview
Liveview is een landelijk systeem waarmee camerastreams aan elkaar geknoopt kunnen worden. Zo
komen er allerlei videostreams het systeem in, waaronder die van particuliere alarmcentrales,
cameratoezicht van gemeenten, etc. In de toekomst zullen hier de zepcam streams ook op binnenkomen.
Je kunt als je ingelogd bent in Liveview kiezen welke stream je wilt bekijken. Het systeem heeft echter zijn
beperkingen, het is echt alleen meekijken van beeld. Je hebt geen audio, en je kunt niets bedienen.
Je komt in Liveview door de Liveview-client op te starten. Dit is een aparte client die wordt ge'installeerd.
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8.3. Uitkijk-werkplek

T

Er kan op verschillende manieren naar bovenstaande systemen worden verbonden. In principe is een
en de benodigde clientsoftware.
computer nodig met toegang tot he1(

T

Deze computer kan een laptop of tablet zijn, of een vaste pc. Zolang deze maar toegang heeft tot het
■■ Dit kan een computer zijn met internettoegang, en daarop een VPN connectie naar hetflB
Daamaast dient er wel kennis en kunde te zijn bij het gebruik van deze software.

TPT

Er staan vaste uitkijk-werkplekken in de cameratoezichtruimten in verschillende politiebureaus in de
r e g i o . D a a m a a s t e r H H H H H H H H H B t e v e r k r i j g e n v i a H M H M H B ! > ■■■■■■
ligt nu een tablet waarop uitgekeken kan worden. Ook heeft iedere centralist op de meldkamer uitkijkwerkplek aan zijn tafel staan.
8.3.1. Cameratoezichtruimten
Op het moment van schrijven (februari 2015) zijn er net nieuwe vaste uitkijk-werkplekken neergezet in de
cameratoezichtruimten in Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Tilburg. Hier staat een vast PC
waarop ingelogd kan worden, en waarop de software bediend kan worden. Hier is wel enige voorkennis
voor vereist. Meer informatie bijHHHHHHB

P
T
P
T
T

8.3.2. Mobiele werkplek
Er zijn ook mobiele uitkijk-werkplekken. Voor meer informatie, vraag ■■■■HUB Op team
■■■■fhebben we momenteel een tablet liggen (lijkt op een laptop, maar is een tablet met docking
station) van(HHHHHHi In deze laptop zit een 4G kaartje om op internet te kunnen, en
^software om over het internet te verbinden met hetflBi
Met de browser (Chrome) kan verbonden worden met de(
clientsoftware ge'installeerd voor CorGIS en Liveview.

en daamaast is de

Dit stelt ons in staat om ten alle tijden met deze tablet op het bureau of op straat mee te kunnen kijken
met de camera's.
Volgens{
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)zijn er ook nog kleinere tablets waarop deze software ook uitstekend werkt.
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8.3.3. Meldkamer
Ook bij de meldkamer heeft iedere centralist aan zijn tafel een uitkijk-werkplek, bij hen bekend onder de
T naam ■■■HSOp het moment van schrijven (februari 2015) is men bezig om deze bij iedere tafel te
j plaatsen. Op dit moment kan bij de OVD-OC werkplek de eenMiHB^ediend worden, en dit beeld
wordt dan doorgestreamd naar de tafels. Ook worden op dit moment de centralisten opgeleid om live mee
uit te kijken.
In het gebouw van de meldkamer is een aparte ruimte, genaamd GMK+. Deze ruimte wordt gebruikt als
er wordt opgeschaald. In deze ruimte staan aparte computers waarop alle software is gemstalleerd. Ook
kan het beeld van de monitoren worden weergegeven op grote schermen die er aan de muur hangen.
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9. Het beheren van Zepcams (beheerder)
Dit hoofdstuk legt uit wat er komt kijken bij de implementatie van Zepcam op een team. Er dient in ieder
geval minstens een persoon de rol van beheerder op zich te nemen. Deze beheerder dient dan een plek
in te richten waar de camera's liggen, maar dienst ook een stuk techniek op zich te nemen, dient
contacten te onderhouden met de firma Zepcam, met de Landelijke Eenheid, de eigen afdeling
communicatie, etc.
Het is helaas niet zo dat alleen eenmalig wordt gemstalleerd en dat het daarna 'klaar' is. Er zullen
onderdelen stuk gaan en vervangen moeten worden, camera's zullen opnieuw moeten worden ingesteld,
etc. Dit werk blijft doorgaan. De stappen hieronder zijn een samenvatting van onze ervaring tot nu toe. Dit
wil niet zeggen dat dit op jouw bureau ook zo dient te gebeuren, hoewel enige uniformiteit wel handig is.
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe men de zaken wil inrichten. Op ieder team een
taakaccenter 'zepcam'? Op ieder team een 'camerahoek'? Of in ieder district? We zijn op dit moment
bezig regiobreed informatie te delen, en gei'nteresseerde 'keminstructeurs' bij elkaar te brengen om
informatie uit te wisselen.
9.1. Het inrichten van een 'camerahoek'
Je zult een plek moeten maken waar de camera's liggen. Op^^HHBhebben we een kast vrij
gemaakt voor de Zepcams. We hebben bij de bouwmarkt een haspel gehaald en stekkerblokken, en die
in de kast vastgemaakt met tie-wraps. We hebben in de kast de originele koffertjes neergelegd, met de
oplader in het stopcontact. En daamaast hebben we ALLES gelabeld. Op de plank staat een labeltje met
welk koffertje waar hoort. Elk koffertje is op drie plekken gelabeld, elke recorder, live unit, polsband,
oplader, etc. is gelabeld.

We hebben ook een aparte plank met alle losse accessoires (draagmiddelen), batterijtjes voor de
polsbanden, een setje precisieschroevendraaiers, en nog een losse bak met los spul zoals magneetjes,
klittenband, etc.
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Daamaast hebben we een bakje gemaakt met werklijsten die eindgebruikers in kunnen vullen, en staat er
een PC.
9.2. Het opzetten van een camerapc
Er zal een PC moeten zijn waarop de dockingstation software wordt gemstalleerd en waar het
dockingstation aan hangt. Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 10.
9.3. Installeren van Zepcams
Als er een nieuwe Zepcam in koffer binnen komt, moet er het een en ander gebeuren voordat ie
gebruiksklaar is. Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 10.3.
9.4. Aanwijzen van superusers
Je zult een aantal superusers willen aanwijzen, die voor eindgebruikers beelden van de camera's af
halen. Je kunt als beheerder ook alles zelf doen, maar dat is niet echt handig ivm ziekte e.d. Er zullen
vast een aantal enthousiaste eindgebruikers zijn met technische affiniteit die je hierbij willen helpen.
9.5. Zachte competenties
Aangezien jij nu de chef Zepcam op je team bent, zul je een boel vragen krijgen van je eindgebruikers. Je
bent de ambassadeur van een waardevolle tool die mensen enorm kan helpen, maar die ook voor veel
mensen 'eng' is. Er zullen een aantal collega's zijn die de camera's omarmen, en een aantal die de
camera's verafschuwen en excuses zullen bedenken om maar geen camera te hoeven dragen. Grijp de
kans aan op teamdagen om gebruikers te instrueren, en help regelmatig collega's met het omhangen van
de camera. Maak mensen enthousiast, en laat ze zien wat de voordelen zijn. Je teamchef luistert
waarschijnlijk naar andere argumenten dan je collega's op straat, maar beiden zul je moeten zien te
enthousiasmeren.
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10. De camerapc (beheerder)
Je zult een pc moeten hebben waarop je de beelden van de Zepcams af haalt, verzamelt, brandt, etc.
Het dockingstation is niet strikt noodzakelijk. Zonder dockingstation kun je ook beelden van de Zepcams
af halen, zij het erg omslachtig. Je moet dan inloggen als beheerder op de recorder, dan ga je naar
instellingen > beheerder instellingen > pc modus. Dan kun je de Zepcam aan de PC hangen, en opent de
Zepcam als een soort USB stick en kun je met de Windows verkenner de beelden eraf halen. Dit is echter
een stuk tijdrovender dan gewoon de Zepcam aan de pc hangen de software zijn werk te laten doen.
Daamaast doet de dockingstation software extra dingen, zoals het automatisch hemoemen van filmpjes.
Een dockingstation is dus wel erg wenselijk.
10.1. Dockingstation
Het dockingstation bestaat uit twee delen: de hardware en de software. De hardware is eigenlijk maar
heel dom, het is eigenlijk alleen maar een USB-hub, een soort splitter. Het belangrijkst is de software. Als
het dockingstation koopt, koop je eigenlijk een licentie op de software. Zodra de software is gemstalleerd,
is het dockingstation zelf niet zo interessant. Als je een Zepcam aan een andere USB-poort op de
computer hangt, doet de software ook zijn werk.
10.2. Computer
In principe is iedere echte computer toereikend (dus geen terminal). OpM|B0 hebben we net een
hippe nieuwe multimediapc gekregen. Hierop slaan we alle beelden van ons team op, waaronder ook de
Zepcam beelden. Daamaast zit er ook een brander in de pc en zitten er luidsprekers bij. Als altematief
zou een oude intemetcomputer ook prima dienst kunnen doen.
We hebben er expres voor gekozen deze computer, die we de camerapc noemen, niet te verbinden met
het netwerk of met internet uit beveiligingsoverwegingen.flH^BB||BiHBBBHHIi^^HHHI
^ ^ ^■■■■■■■■^■^■■■■^ ^ ^ ^■^ B D i t i s s o m s w a t o n h a n d i g o m d a t a l l e b e s t a n d e n
met een usb-stickje of cd overgezet moeten worden, maar dat nemen we maar voor lief.
We hebben een externe harde schijf aan deze computer hangen waarop alle beelden staan, ook de
beelden die we bijvoorbeeld van aangevers en getuigen krijgen in allerlei zaken.
We hebben de volgende structuur op schijf:
In deze map komen alle nieuwe Zepcam beelden. Alles ouder dan 28 dagen
verwijderen.
T

Hierin staan per jaar BVH registratienummers, waaronder de beelden worden
opgeslagen die bij een registratie horen.

T

Hierin staan beelden voor medewerkers die niet direct met een zaak te maken
hebben.
Beelden die voor opleiding of training gebruikt worden.
10.3. Wel of niet lokaal opslaan
Het is praktisch om allerlei beelden lokaal op te slaan. ledereen weet waar alle beelden staan, en het is
makkelijker om ze op de schijf op te zoeken dan gehannes met cd's en dvd's. Het nadeel is echter, dat de
hoeveelheid data steeds meer toeneemt, en dat mensen dus ook hun beelden niet meer opruimen. Je
moet hier dus echt toezicht op houden en mensen aanspreken. Beelden die niet meer op de pc hoeven te
staan zo snel mogelijk op DVD branden en weer verwijderen van de PC is het devies.
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(beheerder
Als er een koffertje binnen komt met een nieuwe Zepcam, moet er het een en ander gebeuren om deze
ook gebruiksklaar te maken. Als de camera van Zepcam komt zit er een sticker bij met de standaard
accounts, die we later aan gaan passen. i^HIHHHIi^HII^HlH^HHHII^^HIHHi
11.1.Fyslek
11.1.1. Alles voorzien van labels
Zoals hierboven reeds uitgelegd, alles voorzien van een labeltje. Het koffertje, de live module, polsband,
camera's, alles. Bij ons heten de camera's CAM01, CAM02, CAM03, etc. Achterop CAM03 zit
bijvoorbeeld ook nog een labeltje: '■■^^^^^^^B
11.1.2. Plakbandje over de I/O poorten
Naast de camera-aansluiting zit een klepje waarachter twee 3.5mm jacks zitten om een externe
microfoon e.d. aan te sluiten. De eindgebruiker hoeft hier niets mee, dus plakken we een plakbandje er
overheen.
11.1.3. Rubbertje voor ingang live module poort
Aan de achterzijde van de recorder zit een rubbertje over de poort van de live module. Die emit halen en
apart leggen.
11.2.Administratie

T
T

Zorg dat je een Excel sheetje hebt met daarin de twee serienummers van elke zepcam. Het ene
serienummer staat op het apparaat en ziet emit als^^^H^^BHet andere serienummer is te zien in
de instellingen, en ziet emit als:flH^HH|B
Zorg daamaast dat je ook bij houdt welk simkaartnummer in welke live module zit.
11.3.Zorg dat je voor elke live module een sim-kaart hebt
Zorg dat je voor iedere live module een sim-kaartje hebt. Deze kun je aanvragen bij de afdeling Telecom,
zie de lijst met contactpersonen verderop in dit document. Het dienen full-size 4G sim-kaartjes te zijn van
KPN.
11.4.Pincode van sim verwijderen
Verwijder de pincode van de sim. Dat kan met behulp van een andere telefoon (zoals een oude Nokia of
Samsung waar nog grote sim-kaarten in gaan)
11.5. Plaats sim-kaart in live module
Met schroevendraaiertje live module open maken, sim-kaart plaatsen.
11.6. Provider selecteren
Het kan zijn dat er een verkeerde provider ingesteld is. Controleer dit.
Indien veranderd, herstart de recorder. Controleer of de Zepcam verbinding krijgt. Zo niet, bel even met
Zepcam of met de afdeling Telecom, misschien is er iets mis met de sim-kaart.
11.7.Streaming settings plaatsen
Standaard zal de recorder streamen naar de zepcam-server van Zepcam zelf. We willen dat hij naar de
zepcam-server van de politie gaat streamen.
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Zet de recorder in 'koppel aan pc' modus, en koppel deze aan de pc. Plaats het settings.zep bestand in
de root van de Zepcam. Stop daarna de pc-modus. De recorder zal nu herstarten en voortaan naar de
Zepcam-server van de politie streamen.
Als het goed is, als je nu een stream opzet, komt deze uit bij de Zepcam server van de politie. Op deze
server moet ook nog gezorgd worden dat deze op de juiste plek uit komt. Je moet het serienummer en de
naam van de camera doorgeven aan^i^HHHHB die zorgt dan dat het op de server allemaal
goed staat.
11.8. Firmware updaten

V

11.9. Users updaten

login id pin niveau

opmerking

P

Gebruiker

Ipolitie dongemond

P

Gebruiker

Ipolitie dongemond

P

Gebruiker

Ipolitie dongemond

Gebruiker

Ipolitie dongemond
Dolitie dongemond

Beheerder
Gebruiker

11.10. Configuratie doorlopen
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12. Juridische aspecten (eindgebruiker)
12.1. Mededelingsplicht
Op het moment dat je opnamen van iemand maakt in een cameratoezichtgebied, zoals in het
horecagebied in^HH^B hoeft geen waarschuwing gegeven te worden, aangezien reeds met borden
is aangeduid dat er hier cameratoezicht is. Op het moment dat je daarbuiten opnamen maakt van iemand,
vinden wij het wenselijk en 'fair play' om mee te delen dat je van iemand opnamen maakt. De ervaring
leert dat dit erg de-escalerend kan werken.
Op dit moment is ons geen wettelijke verplichting bekend, of jurisprudentie hieromtrent.
12.2. Standaard tekstblok pv-bevindingen
Je zou bijvoorbeeld in een proces-verbaal van bevindingen de volgende tekst kunnen opnemen. Indien
iemand een uitgebreidere of betere tekst heeft verneem ik dat graag.
Je zou in het begin de volgende tekst kunnen opnemen:
"Ik, verbalisant x, was in uniform gekleed en zodanig als politiefunctionaris herkenbaar. Ik droeg een
bodycam, een videocamera die op het lichaam wordt gedragen. Deze neemt beeld en geluid op. De
camera is door mij handmatig te stoppen en te starten. De beelden die zijn gemaakt die betrekking
hebben op dit proces-verbaal zijn door mij bijgevoegd op een gegevensdrager."
En bijvoorbeeld verderop in de tekst:
"Op dit moment startte ik mijn bodycam."
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13. Betrokken partijen en contactpersonen
13.1.Team Dongemond
Naam

«

^

E-mail

^

_

^

—

^
^

^

Rol

^

^

M
^

^

M
^

^

^

Te l e f o o n

Technisch beheer in
uitvoering

^

Technisch beheer in
uitvoering

■

^

Teamchef B

^

^

_
m

■■

B

13.2. Eenheid ZWB
Naam

E-mail

Functie

Telefoon

Projectleider HIC

13.3.DROC/Meldkamer ZWB
Naam
■

—

^

E-mail
—

Functie

^ ^ ^ ^ ™

Te l e f o o n

^

OVD OC DROC

—

i

13.4. Landelijke Eenheid
Naam

—

i

E-mail
^

^

^

Functie
—

Senior
cameraondersteuning

Te l e f o o n
—

13.5.Vtspn
Naam
—

E-mail
—

Functie
—

Technisch
medewerker

Te l e f o o n

^ — m

13.6.TEDAS
Naam

E-mail

Functie

Telefoon

Programmeur
13.7. Zepcam
Naam

M H H M

^m^mm
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E-mail

mmm^^^m^m

Functie
Salesmanager

Te l e f o o n

^^^mm

Technische
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