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Úvod 

 iVMS-4200 je software pre správu HIKVISION  zariadení ako 

sú DVR, NVR, IPC, dekóderi a DVS, atď.  

• Silný nástroj pre správu 
zariadení 

• Silný nástroj pre správu udalostí 
Aplikácia 

• Aplikácia zdarma 

• Aktualizácia zdarma 
Cena 

• Užívateľské GUI 

• Webový prístup 
Použiteľnosť 



Správa zariadení a serverových modulov 

 iVMS-4200 zahŕňa možnosti správy rôznych serverov 

Encoding 

zariadenia 

Decoding 

zariadenia 

Storage 

Server 

Stream Media 

Server 

iVMS-4200 

 

 

•DVR 

•IPC/IP PTZ kamery 

•iVMS-4200 PCNVR 

 

 

 

 

•Dekódery 

•iVMS-4200 

Dekóding Server 

 

 
 

 

•CVR 

•iVMS-4200 Úložný 

Server 

 

 

 

•iVMS-4200 Stream 

Media Server 

 



Príklad - Topológia 

Základný rozsah inštalácie 
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Pred inštaláciou 

      

        PC 

konfigurácia 

  

  

Bitrate 

  

(single P-frame) 

Maximálny podporovaný počet kanálov kamier pre živé zobrazenie 

CPU: Intel Core i7-

3770K 3.50GHz 

Memory: 4GB 

Graphic card:  

AMD Radeon HD 

6700 Series 

Operating System: 

Windows 7 (32 bit) 

CPU: Intel Core i5-

2320K 3.00GHz 

Memory: 4G 

Graphic card: 

NVIDIA GeForce 

GT 430 

Operating System: 

Windows 7 (32 bit) 

CPU: AMD Phenom 

II X4 965 3.40GHZ 

Memory: 4G 

Graphic card: ATI 

Radeon HD 5770 

Series 

Operating System: 

Windows XP SP3 

CPU: Intel Core 2 

Quad Q8200 

2.33GHZ 

Memory: 4G 

Graphic card: 

NVIDIA GeForce 

9600GT 

Operating System: 

Windows XP SP3 

CPU: Intel Core 2 

Duo E8400 

3.00GHZ 

Memory: 2G 

Graphic card: ATI 

Radeon HD 4800 

Series 

Operating System: 

Windows XP SP3 

(352*288)*768K*25 64 64 64 63 48 

(640*480)*1.5M*25 57 50 48 25 22 

(704*576)*2M*25 49 38 36 19 17 

(960*576)*2M*25 36 26 27 12 12 

(1280*720)*6M*25 23 18 16 8 7 

(1280*960)*6M*25 20 15 13 6 5 

(1600*1200)*8M*25 12 8 8 3 3 

(1920*1080)* 

9M*25 
12 7 7 3 3 

(2048*1536)*13M*2

5 
8 6 6 2 2 

(2560*1920)*7M*6 6 6 6 5 4 

Note: Parametre uvedené vyššie sú orientačné. 

Klientský software IVMS4200 vyžaduje výkonný HW, 

neinštalujte ho na nevýkonný HW počítačov!!!! 

 



Inštalácia 

 Aktuálnu verziu iVMS-4200 nájdete na našich stránkach hikvision.sk 



Inštalácia 

 Jednoduché kroky inštalácie, výber modulov Client, Storage 

Server, Stream Media Server 

 



Prvé spustenie programu 

 Pri prvom spustení IVMS4200 V2,  vás program vyzve aby ste si zvolili 

meno a heslo pre správcu.  

Meno: ľubovoľné (admin) 

Heslo: minimálne 6 znakov (123456)  



Rozhranie programu IVMS4200-V2 

Horná lišta 



Rozhranie programu IVMS4200-V2 

Lišta s otvorenými záložkami 



Rozhranie programu IVMS4200-V2 

Aktívna záložka 



Rozhranie programu IVMS4200-V2 

Spodná lišta - alarmová 



Rozhranie programu - Horná lišta - stav 

Stav – prihlásený užívateľ 

Stav HW počítača – CPU, sieť, pamäť  



Rozhranie programu - Horná lišta menu 

Pri zmene jazyka je potrebné iVMS4200 opätovne spustiť 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Funkcie operátora 

Funkcie správcu 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Funkcie operátora 



Ovládací panel – Hlavné zobrazenie 

Z ľavého menu dvojklikom 

zobrazíte živý obraz z 

požadovaného kanála 



Pravým kliknutím zvolíte prezeranie 

živého obrazu v kvalite hlavného 

alebo vedľajšieho streamu 

Ovládací panel – Hlavné zobrazenie 



Pravým kliknutím do živého obrazu 

zobrazíte menu  

Ovládací panel – Hlavné zobrazenie 



Ovládací panel – Hlavné zobrazenie 



Módy hlavného zobrazenia 

 Podpora rôznych rozložení zobrazenia kanálov 

 Podpora užívateľských profilov zobrazenia 

Rozloženie obrazovky Profily zobrazenia 



Cyklické zobrazenie 

 Podpora troch rôznych spôsobov cyklického 

zobrazenia (Rozsah:20s-5min)  

1. 1/4/9/16-cyklické prepínanie obrazovky zo 

všetkými importovanými kamerami 

2. Cyklické prepínanie cez všetky užívateľské profily 

zobrazení 

3. Cyklické prepínanie jednej skupiny kamier 

 

 

1 2 3 



Ovládací panel – Vedľajšie zobrazenia 



Ovládací panel – Vzdialené prehrávanie 

Voľba kanála, dátumu, času a typu záznamu 



Vzdialené prehrávanie 

 Podpora súčasného prehrávania pre 16 kanálov 



Vzdialené prehrávanie 

Pravým kliknutím do prehrávaného  

obrazu zobrazíte menu  



Prevziať 

 Podpora rôznych typov sťahovania záznamov, 

podľa:súborov, dátumu a značky. 



Ovládací panel – E-mapa 

Dopredu pripravené mapové podklady, 

BMP, JPG 

Každá skupina s kanálmi kamier môže 

mať jednu mapu. 



Ovládací panel – E-mapa 

Dvojkliknutím si operátor zobrazí  

živý obraz  



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Funkcie správcu 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Správa udalosti 



Rozhranie programu – Udalosť kamery 

Vzdialene zapne na 

danom kanále 

samotnú udalosť a 

zároveň aj funkciu 

„Upozorni dohľad“ 

= upozorni 

pripojeného klienta 

Klientská 

akcia, ktorá 

sa vykoná po 

zastrážení 

zariadenia 



Rozhranie programu – Alarmový vstup 

Klientská akcia, 

ktorá sa vykoná 

po zastrážení 

zariadenia 



Rozhranie programu – Výmimka 

Klientská akcia, 

ktorá sa vykoná 

po zastrážení 

zariadenia 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Správa účtu 



Rozhranie programu – Správa účtu 

Pridanie nového 

užívateľa 

klientského SW 

 

Ak je právomoc 

viazaná na kanály 

zariadení je možné 

užívateľovi 

obmedziť prístup k 

jednotlivým 

kanálom 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Hľadanie logu 



Rozhranie programu – Hľadanie logu 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Plánovač záznamu 



Rozhranie programu – Plánovač záznamu 

Nastavenie záznamu na zariadení – 

alternatíva k vzdialenej konfigurácií 

Nastavenie záznamu na Storage Server 



Rozhranie programu – Plánovač záznamu 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Konfigurácia systému 



Rozhranie programu – Obecné 



Rozhranie programu – Ukladanie súborov 



Rozhranie programu – Klávesové skratky 



Rozhranie programu – Zvuky 



Rozhranie programu – Email 



Rozhranie programu – Nastavenie stráženia 



Rozhranie programu – Alarm 

Spodné Alarmové Okno 



Rozhranie programu – Udalosť 



Rozhranie programu – Ovládanie V/V 



Rozhranie programu – Prehrávač 



Rozhranie programu – Ovládací panel 

Správa zariadenia 



Ovládací panel – Správa zariadenia 

Informácie o stave zariadenia 

Online zariadenia 



Ovládací panel – Správa zariadenia 



Ovládací panel – Správa zariadenia 



Ovládací panel – Správa zariadenia 



Ovládací panel – Správa zariadenia 



Ovládací panel – Správa zariadenia 

Úprava názvu kanála 

zariadenia, klik pravým 

tlačidlom myši 



Ovládací panel – Správa zariadenia 



Správa zariadenia – Vzdialená konfigurácia 



Vzdialená konfigurácia – Info o zariadení 



Vzdialená konfigurácia – Obecné 

Úprava názvu zariadenia. Názov zariadenia 

je zobrazený aj v predmete emailov, ktoré 

zariadenia posielajú, preto ho doporučujeme 

zmeniť. 



Vzdialená konfigurácia – Čas 



Vzdialená konfigurácia - Údržba 

Export konfigurácie = záloha konfigurácie  



Vzdialená konfigurácia – RS485 

Ak nastavenie na PTZ kamere = nastaveniu na 

kanále zariadenia, zariadenie, operátor (cez 

IVMS4200 (IVMS4500)) bude môcť pohybovať 

PTZ kamerou,  



Vzdialená konfigurácia – Log 



Vzdialená konfigurácia - Užívateľ 

Pridanie nového užívateľa HW zariadenia  

 

Ak je právomoc viazaná na kanály zariadení je možné 

užívateľovi obmedziť prístup k jednotlivým kanálom 



Vzdialená konfigurácia – Nastavenie siete 1 

IP adresa musí byť z rozsahu siete zákazníka, 

musí byť jedinečná a voľná (neobsadená) 

POZOR na rozsahy DHCP !!! 

maska určuje veľkosť siete LAN  

brána adresa smerovača 

Port zariadenia: 8000 slúži na 

nastavenie a záznam 

HTTP port: 80 prístup pomocou 

webového prehliadača, pri jeho 

zmene na iný je zápis  

http://IPADRESA:8210 

RTSP port: 554 slúži na prenos 

živého obrazu 

 

 



Vzdialená konfigurácia – DDNS 

Samostanú prezentaciu ohľadne DDNS služby www.hik-online.com 

nájdete na našich stránkach www.hikvision.sk/ddnsserver.html  

http://www.hik-online.com/
http://www.hik-online.com/
http://www.hik-online.com/
http://www.hikvision.sk/ddnsserver.html
http://www.hikvision.sk/ddnsserver.html
http://www.hikvision.sk/ddnsserver.html


Vzdialená konfigurácia - SNMP 

Simple Network Management Protocol 



Vzdialená konfigurácia – NAT / UPNP 

UPnP pri jeho aktivácií na strane Hikvision 

zariadenia aj smerovača sa pravidlá pre 

presmerovanie portov vytvoria samé !!!!! 



Vzdialená konfigurácia – Nastavenie siete 2 

DNS Domain name server robí preklad 

textových adries na číselné. Nevyplnenie 

prináša nefunkčnosť pri nastavení 

emailov a DDNS www.hik-online.com 



Vzdialená konfigurácia – Úložisko 1 



Vzdialená konfigurácia – Úložisko 2 



Vzdialená konfigurácia – Úložisko 3 



Vzdialená konfigurácia – Pohybová detekcia 



Vzdialená konfigurácia – Detekcia sabotáže 



Vzdialená konfigurácia – Strata videa 



Vzdialená konfigurácia - Alarm 



Vzdialená konfigurácia – Email 

Príklad nastavenia pre Gmail: 

overenie serverom zaškrtnúť, 

vypísať Meno použív. = vaša 

gmail emailová adresa,  

Heslo = vaše heslo k gmail účtu 

Adresa odosielateľa = vaša 

gmail emailová adresa, 

Adresy príjemcov = email 

adresy príjemcov, ktorým 

chcete posielať emaily 

 

 

 

 

Odoslať prílohu,   zariadenie 

posiela 3 obrázky v prílohe s 

intervalom medzi sebou v 

sekundách 

SMTP Server: smtp.gmail.com 

Port: pre gmail je 465 

Pre gmail treba SSL zaškrtnúť 

 

 



Vzdialená konfigurácia - Výnimka 

Na výnimočné stavy zariadenia je možné 

nastaviť akciu, ktorá sa vykoná keď sa 

tento neštandardný stav vyskytne. 

  



Vzdialená konfigurácia – Plánovač 1 

Plánovanie záznamu pre jednotlivé kanály 

zariadenia 



Vzdialená konfigurácia - Rozvrh 



Vzdialená konfigurácia – Plánovač 2 



Vzdialená konfigurácia – Voľno 

Zadefinovanie sviatkov 



Vzdialená konfigurácia – Video, audio 

Pomocou kalkulačky viem určiť z hodnôt 

rozlíšenia a počtu obrázkov za sekundu 

optimálny dátový tok. Kalkulačku nájdete 

na našich stránkach 

http://www.hikvision.sk/downloady/soft/Di

skSpaceCalculator.zip 

http://www.hikvision.sk/downloady/soft/DiskSpaceCalculator.zip
http://www.hikvision.sk/downloady/soft/DiskSpaceCalculator.zip


Vzdialená konfigurácia – Videoparametre 



Vzdialená konfigurácia – OSD 



Vzdialená konfigurácia – Multikanál 

Nultý (Multi) stream – viac kanálov zložených do 

rastra multiscreenu (2x2, 3x3, 4x4) prenášaných 

v jednom dátovom streame 



Pokročilé funkcie 



Správa zariadenia – pridanie servera 



Správa zariadenia – NVR server 



Správa zariadenia – SMS server 



Správa zariadenia – Dekóder server 



Správa zariadenia – Dekóder server 

Konfigurácia a ovládanie TV steny 



Správa zariadenia – Dekóder server 



Vstavané rozhranie webservera 

 Ku klientovi sa môžete pripojiť cez webové 

rozhranie,  klient sa stáva serverom 



Ďalšie vlastnosti 

 Podpora rôznych rozlíšení : 1024*768, 1280*1024, 

1440*900, 1680*1050, full screen. 

 Podpora importu a exportu databázy, jednoduchá 

záloha a kopírovanie konfiguračných súborov. 

 Definícia vlastnej cesty pre ukladanie stiahnutých 

video súborov, obrázkov a konfiguračného súboru. 

 Auto-run a obnova posledného zobrazenia. 

 Nastaviteľne skratky pre PC klávesnicu a USB 

joystick pre často používané funkcie. 

 … 
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Špecifikácia klienta iVMS-4200 

iVMS-4200 Klient - limity 

Max. počet enkóding zariadení 256 

Max. počet skupín 256 

Max. počet importovaných kamier 1024 

Max. počet kamier v jednej skupine 64 

Max. počet Storage Serverov 16 

Max. počet Stream Media Serverov 16 

Max. počet Dekódovacích zariadení – TV stena 64 

Max. počet kamier v živom zobrazení 64 

Max. počet obrazoviek živého zobrazenia 4 

Max. počet užívateľov 51 

Max. počet prehrávaných kanálov 16 

Max. súčasných sťahovaní záznamu 16 

Max. počet E-máp 256 



Špecifikácie serverov pre IVMS4200 v2 

Storage Server Výkon pre záznam 64*2Mbps 

Výkon pre VOD (prehrávanie) 64*2Mbps 

Max. počet užívateľov 32 

Max. počet prip. iVMS-4200 No Limitation 

Stream Media Server Prichádzajúce pripojenia 64*2Mbps 

Odchádzajúce pripojenia 200*2Mbps 



Ďakujem za pozornosť! 

www.hikvision.com 


