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2. BEVEZETŐ
2.1. FELHASZNÁLÁS
Az iVMS-4200 szoftver Hikvision biztonságtechnikai eszközökhöz kifejlesztett alkalmazás. Használható
hagyományos rögzítők, hibrid és hálózati rögzítők, IP kamerák, IP dómkamerák, videó szerverek és dekóderek
hálózatos elérésére.

2.2. HARDVERIGÉNY
Operáció rendszer:
Processzor:
Memória:
Monitor:

Microsoft Windows 7 / Vista (32/64bit) vagy 2003 / XP / 2000 (32bit)
Intel Pentium IV 3.0 GHz (vagy jobb)
1GB RAM (min.)
1024x768 (min.)

Nagyszámú csatorna párhuzamos megtekintéséhez vagy nagy felbontású kameraképek esetén a fentinél
erősebb konfiguráció ajánlott.

3. HASZNÁLAT
Ha a szoftver nem indul el automatikusan, elindításához kattintson a Start menüre, ott a Minden program >
iVMS-4200 > iVMS-4200 Client menüpontokra.

3.1. VEZÉRLŐPULT
Bejelentkezés után Vezérlőpult fogadja. Innen nyithatja meg külön füleken a szoftver különböző funkciókat
ellátó moduljait. Ha a Vezérlőpult nem jelenik meg kattintson a Nézet -> Vezérlőpult menüpontokra.

Megjegyzés: A felhasználói szempontból érdekes, és ezért itt is érintett menüpontokat félkövér betűtípus jelzi.
















Fő nézet: élőképes megfigyelés
Térkép: térképes felület
Esemény keresés
Távoli lejátszás
Monitorfal
Kamera import
Helyi napló-keresés
Felhasználók
Eszk.menedzsment
Tárolószerverek kezelése
Stream Media (SM) szerver
Eszközmenedzsment
Monitor beáll.
Kamera beállítás
Rendszer beállításai

3.2. MEGFIGYELÉS
Élőképes nézetben (Fő nézet) a következő felület fogadja:
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Panelek:
Terület
1
3
5

Leírás
Fejléc
Élőképek
Riasztások

Terület
2
4

Leírás
Eszközlista
Eszköztár

Fejléc:
A vezérlőpultban kiválasztott aktív ablakot piros szín jelöli. A Vezérlőpult elemei elérhetők a Nézet és az Eszköz
menüpontból.

Eszközlista:
A kamerák listája csoportosítva.
A kamerák állapota:
Ikon

Megjegyzés
A kamera megfelelően működik.
A kamerával nincs kapcsolat.
A kamera élőképének mutatása.
A kamera felvételt készít.

Élőképek:
Az egyes kiválasztott kamerák képe. Minden kameraképen megjelenik az ahhoz a kamerához tartozó eszköztár:

Ikon

Megjegyzés
Képmentés
Rögzítés indítása
Mikrofon bekapcsolás. Egyszerre egy ablakban lehet aktív a mikrofon.
PTZ vezérlés
Kamera állapot
Kamera beállítás
Élő megfigyelés vége
Visszajátszás
Hang be- és kikapcsolása

Eszköztár:

Gomb

Leírás
Teljes képernyős nézet
Többmonitoros osztás beállítása
Élőképek leállítása
Képmentés
Kliensoldali rögzítés indítása
Kamera váltása – vissza
Kamera váltása – előre
Szekvencia indítása
Szekvencia beállítása
Hang megnyitása

Riasztási információk:
Ezen a felületen jelennek meg az aktuális riasztások ideje, részletei és a riasztási jel. A terület
növelhető. Az ablak mérete rögzíthető a

ikonra kattintva. A terület elrejtéséhez kattintson a

ikonra.

PTZ vezérlés:
Ikon

Leírás
Zoom
Fókusz
Írisz
3D pozícionálás
Fényerősség
Ablaktörlő
Navigáló gombok, középső
gombbal
a
szkennelés
leállítható/elindítható.
PT funkció sebessége
Preset beállítása
Útvonal beállítása
Őrjárat beállítása
Preset hívása
Új preset / szerkesztő
Preset törlése

ikonnal

3.3. VISSZAJÁTSZÁS
A rögzítőn tárolt felvételek visszajátszásához válassza ki a Nézet menü Távoli lejátszás menüpontját. Ekkor
megjelenik a visszajátszás ablak.
A Távoli lejátszás ablak felépítése hasonlít a már megismert élőképes Fő nézet ablakhoz, néhány eltéréssel:
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Panelek:
Terület
1
3
5

Leírás
Eszközlista
Naptár
Idővonal

Terület
2
4
6

Leírás
Szinkronizáció
Videó
Eszközök

Visszajátszás folyamata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Válassza ki a visszajátszani kívánt csatornát (több csatorna esetén az elsőt).
Ha további csatornákat kíván visszajátszani, Drag&Drop módszerrel húzza az ablakba.
Ha szinkronizálni kívánja a felvételeket, pipálja ki a Szinkron lejátszás választódobozt.
Válassza ki a dátumot.
Nyomja meg a Keresés gombot.
Kattintson a kék idősávon a kívánt időponthoz.
Kilépés előtt állítsa le a visszajátszást.

Megjegyzés: sok csatorna szinkronizált visszajátszása jelentősen lassíthatja a folyamatot, főleg távoli elérés
esetén.

Visszajátszás során használatos gombok
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Lejátszás szüneteltetése
Lejátszás megállítása (csak a kijelölt ablakban)
Lejátszási sebesség beállítása
Képkockánkénti léptetés
Nagyítás
Címke hozzáadása (nem minden rögzítő által támogatott)
Dinamikus keresés
Állókép mentése
Rögzítés indítása
Fájlok letöltése (mentése)
Hang ki/be

3.4. TÉRKÉPES MEGJELENÍTÉ S
A Térkép előhívható a Vezérlőpultból vagy a Nézet menüből.
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Panelek:
1.
2.
3.
4.

Eszközlista
Kicsinyítés/Nagyítás és Navigáló gombok
Térkép felület
Navigáló térkép

A Térképen megjelenített kamerák az Eszközlistában

ikonnal jelennek meg.

Győződjön meg róla, hogy a bal alsó sarokban a Térkép Nézet ablak aktív.
Az egyes kamerák képe előhívható dupla kattintással.
Ha egy kamerához beállított riasztás aktív akkor a kamera képe mellett

ikon jelenik meg.

3.5. FELVÉTELEK MENTÉSE, ARCHIVÁLÁS
A mentések helye a Vezérlőpult ablakban található Rendszer beállításai panelben állítható be a Fájl menüpont
alatt. Az útvonalak beállítása után kattintson a Mentés gombra.

A felvételeket a Távoli lejátszás ablak, videó eszköztárában a

gombbal tudjuk elmenteni.

A felugró ablakban választhatunk, hogy mi alapján jelöljük ki a menteni kívánt kameraképet:
1.

Fájl letöltése automatikus tördelés alapján:
A sorszám oszlopban pipáljuk ki a menteni kívánt időszakaszokat, majd a Letöltés gombra
kattintva a mentés elindul.

2.

Időszak letöltése megadott kezdés és vég alapján:
Pipálja ki a megfelelő számú időszakot és adja meg a felvétel elejének és végének időpontját.
Kattintson a Letöltés gombra.

3.

Címke szerint (nem minden rögzítő által támogatott)
Címkék közötti szakaszok mentését teszi lehetővé. Pipálja ki menteni kívánt címkéket és
kattintson a Letöltés gombra.

A mentést követően a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik egy felugró ablak, ami tájékoztatja a lementett
felvétel helyéről.

3.6. ARCHIVÁLT FÁJLOK LEJÁTSZÁSA
A Hikvision rögzítőkről, IP kamerákról lementett fájlok lejátszhatók az gyártó honlapjáról ingyenesen letölthető
VS Player alkalmazásal vagy a VLC Player alkalmazással.
A videó fájlok helye megtalálható a Vezérlőpult -> Rendszer beállításai -> Fájl -> Videófájl elérési útvonala
címen.

