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Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Funkce a vlastnosti softwaru se mohou změnit bez 

předchozího upozornění.



Network Video Manager System 
 

 

 

1. Úvod 

1.1 Seznámení s produktem 

NVMS je software určený pro vzdálené sledování. Umožňuje spravovat všechna připojená zařízení, 

například IP kamery, NVR, atd. Prostřednictvím NVMS je možné sledovat živý obraz, přehrávat 

záznamy, nastavovat zařízení, pořizovat zálohy, atd.  

1.2 Systémové požadavky (Operation environment) 

Operační systém Doporučeno 

Windows XP Windows XP Professional (32 bit), DirectX9.0c, 

Microsoft YaHei front 

Windows 7  Windows 7 (32 bit; podporován i SP1), 

DirecX11.0 nebo lepší  

Položka Doporučeno 

CPU Intel Core 2 Duo 2,6 GHz nebo lepší 

RAM Alespoň 2 GB 

Harddisk Alespoň 250 GB 

Grafická karta Alespoň 512 MB paměti 

1.3 Instalace a odinstalování (Install and uninstall) 

1.3.1 Instalace softwaru (Install the software) 
1) Instalaci zahájíte dvojklikem na ikonu „Setup.exe“,viz obrázek v originálním manuálu (dále jen OM) 

2) Klikněte na tlačítko „Next“ (další), viz obrázek v OM) 

3) Zaškrtněte „I accept the terms of the license agreement“ (přijímám podmínky licenční smlouvy) a klikněte na 

„Next“ (následující), viz obrázek v OM 
4) Klikněte na tlačítko „Browse“ (procházet) pro nastavení složky, do které se program nainstaluje (viz obrázek v 

OM). Výchozí složka je „C:\Programy\NVMS-1000“. Pokud chcete změnit složku, kam se program nainstaluje, 
klikněte na „Change“ (změnit). Klikněte na „Next“ (další) pro pokračování. 

5) Klikněte na „Next“ (další) pro pokračování (viz obrázek v OM). 

6) Zaškrtněte „I have read and accept the license terms“ (přečetl/a jsem si podmínky licenční smlouvy a 
souhlasím s nimi) a klikněte na tlačítko „Install“ (nainstalovat), viz obrázek v OM. 

7) Klikněte na tlačítko „Finish“ (dokončit), viz obrázek v OM. 
8) Klikněte na tlačítko „Next“ (další), viz obrázek v OM. Postup instalace je zobrazen na vodorovné liště (viz 
obrázek v OM). 
9) Pokud chcete umístit na plochu zástupce, zaškrtněte „Create desktop shortcuts“ (vytvořit zástupce na ploše). 
Klikněte na „Finish“ pro dokončení instalace (viz obrázek v OM).  

1.3.2 Odinstalování softwaru (Uninstall the software) 

Klikněte na Start, najděte ikonu NVMS-1000 a klikněte na Uninstall a potvrďte kliknutím na Ano. 

Po provedení odinstalování klikněte na Finish. 

 



2. Přihlášení (Login software) 

2.1 Přihlášení (Login) 

 
Po dokončení instalace klikněte na ikonu  na ploše. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko 

„Login“ (přihlásit). 
Poznámka: Výchozí uživatelské jméno je  „admin“, výchozí heslo je „admin“. Program rozlišuje velká a malá 

písmena. 
 
Poznámka:  Pokud zadáte přihlašovací údaje třikrát po sobě nesprávně, účet bude zablokován. Zablokovaný účet 

může odblokovat pouze administrátor. 

2.2 Hlavní ovládací panel (Control panel instruction) 

Viz obrázek v OM. 

1...hlavní okno 

2...záložky 

3...menu 

4...informace o alarmech 

5...stavová lišta 

 

Start – control panel (ovládací panel), live preview (živé video), playback (přehrávání), lock client 

(zamknout klienta), exit client (zavřít klienta) 

View – live preview (živý náhled), control panel (ovládací panel), local log (místní log), E-map (E-

mapa), alarm preview (alarmy), playback (přehrávání), user account and permissions (uživatelské 

účty a oprávnění), basic configuration (základní nastavení), device management (správa zařízení), 

organize the live view (organizovat živé video) 

System – Lock client (zamknout klienta), broadcast to device (broadcast), switch user (přepnout 

uživatele), import configuration (importovat nastavení), export configuration (export nastavení) 

Help – user manual (uživatelský manuál), software version (verze softwaru) 

 
 

3. Správa zařízení (Device management) 

 

3.1 Přidání nového zařízení (Add New Device) 
Viz obrázek v OM. 

 

Vysvětlivky k obrázku: 

Device Type – typ zařízení 

Device Name – jméno zařízení 

IP Adress – IP adresa 

Port – port 

User Name – uživatelské jméno 

Password – heslo 

Select Area – výběr oblasti 

Create New Area – Výběr nové oblasti 

Upload bandwidth more than 2M – rychlost uploadu vyšší než 2Mb/s 

Search device – vyhledat zařízení 

OK – potvrzení 

Cancel - zrušení 

 



 
Vyhledání zařízení (Search Device) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

IP adress – IP adresa 

Port Nubmer – číslo portu 

MAC Adress – MAC adresa (fyzická adresa) 

Show been added equipment – zobrazit zařízení, která byla právě přidána 

Device information – informace o zařízení 

Device type – typ zařízení 

MAC – fyzická adresa zařízení 

Software version – verze softwaru 

Network information – síťové informace 

IP adress – IP adresa 

Subnet mask – maska podsítě 

Data port – datový port 

Refresh – obnovit 

OK – potvrzení 

Quit – ukončení 

 

3.2 Správa zařízení (View, Change or Delete device) 
Změna jména zařízení (Change Device Name) 
Viz obrázek v OM. 

 
Změna IP adresy zařízení (Change Device Address) 
Viz obrázek v OM. 

 
Změna portu zařízení (Change Device port) 
Viz obrázek v OM. 

 

Změna uživatelského jména zařízení (Change Device Username) 
Viz obrázek v OM. 

 
Změna hesla zařízení (Change Device Password) 
Viz obrázek v OM. 

 
Změna šířky pásma (Change Connection Bandwidth) 
Viz obrázek v OM. 

 
Změna základního nastavení zařízení (Change Basic Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
Vysvětlivky k obrázku: 
Device name – název zařízení 
Device ID – ID zařízení 
Video format – formát videa 
Max Online Users – maximální počet připojených uživatelů 
Video Output – rozlišení videa 
Permission Check – ochrana heslem 
Record Coverage – zapnout záznam 
Save – uložit změny 
Cancel – zrušit 
 



Změna nastavení času zařízení (Change Time Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
Vysvětlivky k obrázku: 
Date formát – formát data 
Time format – formát času 
Time zone – časové pásmo 
Device time – systémový čas 
Manually modify – ruční nastavení 
Synchronization with NTP server – synchronizace času s NTP serverem 
NTP server – adresa NTP sereru 
Save – uložitt změny 
Cancel – zrušit 
 
Zobrazení logů zařízení (View Device Log) 
Viz obrázek v OM. 
 
Informace o harddisku (View Disk Information) 
Viz obrázek v OM. 
 
Změna síťového nastavení zařízení (Change Network Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
Vysvětlivky k obrázku: 
http port – port protokolu http 
server port – serverový port 
Static IP Adress – statická IP adresa 
Automatically Obtain the IP Adress – získat adresu IP automaticky 
Network Adress – IP adresa 
Subnet Mask – maska podsítě 
Gateway – výchozí brána 
Preferred domain – hlavní DNS server 
Alternative domain – záložní DNS server 
Save – uložit změny 
Cancel – zrušit 
 
Nastavení alarmového vstupu a časového plánu (Alarm Input Trigger and Schedule Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
Vysvětlivky k obrázku: 
Alarm In –číslo alarmového vstupu 
Enable Alarm In – zapnout alarmový vstup 
Type – typ (Normally Open – spínací kontakt; Normally Closed – rozpínací kontakt) 
Holding time (s) – doba výdrže (sekundy) 
Schedule – plánovač 
Set schedule – nastavit plán 
Big screen alarm – kanál na celou obrazovku při alarmu 
Trigger alarm – propojení na alarmový výstup 
Trigger record – propojení na záznam kanálu 
Buzzer Alarm – bzučák při alarmu 
Save – uložit změny 
Cancel - zrušit 
 
 



Nastavení alarmového výstupu (Device Alarm Output Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
Vysvětlivky k obrázku: 
Alarm Out – číslo alarmového výstupu 
Output Name – název alarmového výstupu 
Holding time (s) – doba výdrže (sekundy) 
Schedule Scheme of Alarm – plánovač alarmu 
Set schedule – nastavit plán 
Buzzer Alarm – bzučák při alarmu 
Buzzer Hold Time (s) – doba výdrže bzučáku (sekundy) 
Save – uložit změny 
Cancel - zrušit 
 
Ostatní alarmy (Abnormal Alarm Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
Vysvětlivky k obrázku: 
Alarm Type  – typ alarmu 
Buzzer Alarm – bzučák při alarmu 
Trigger Alarm – propojení s alarmovým výstupem 
Save – uložit změny 
Cancel – zrušit 
 
Informace o uživateích (User Information Management) 
Viz obrázek v OM. 
 
Nastavení emailu (Email Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
 

Nastavení DDNS (DDNS Configuration) 
Viz obrázek v OM. 
 

3.3 Správa oblastí a kamer (Area & Camera Management) 

Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Create Area – vytvořit oblast 

Rename – přejmenovat oblast 

Delete Area – smazat oblast 

Add/Remove Camera – přidat/odebrat kameru 

Change the Area of Camera – změnit oblast kamery 

Image preview – živý náhled 

Camera settings – nastavení kamery 

 

3.3.1 Správa oblastí (Area management) 

Vytvoření oblasti (Create Area) 
Viz obrázek v OM. 

 
Přidání kamer do oblasti (Add Cameras in Area) 
Viz obrázek v OM. 
 



 

3.3.2 Správa kamery (Camera management) 

Nastavení obrazu (Set front-end parameters) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Brightness – jas 

Contrast – kontrast 

Saturation – sytost 

Chroma – odstín 

Restore defaults – obnovit výchozí nastavení 

Save – uložit změny 

Cancel – zrušit 

 
Kvalita obrazu (Set Image Quality) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Main Stream – hlavní stream 

Sub Stream – vedlejší stream 

Resolution – rozlišení 

Fps – počet snímků za sekundu 

Stream Type – typ kódování (VBR – proměnná rychlost přenosu; CBR – konstantní rychlost přenosu) 

Image  Quality – kvalita obrazu 

Max Bitrate – maximální rychlost přenosu 

Copy to – zkopírovat nastavení 

Apply – použít nastavení 

Save – uložit změny 

Cancel - zrušit 

 

Nastavení záznamu (Record Setting) 

Viz obrázek v OM. 

 

OSD menu (Set OSD menu) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Camera Name – název kamery 

OSD – zobrazit OSD 

Horizontal Position – horizontální pozice 

Vertical Position – vertikální pozice 

Display Timestamp – zobrazit časové razítko 

Copy to – zkopírovat nastavení 

Apply – použít nastavení 

Save – uložit změny 

Cancel - zrušit 

 

 
 



Nastavení záznamu (Set Record) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Enable Schedule Record – zapnout záznam podle časového plánu 

Enable Record Audio – zapnout záznam zvuku 

Pre-recording Time – čas pre-záznamu 

Record Duration – doba trvání záznamu 

Record Save Time – ukládat záznam po dobu… 

Set Schedule – nastavit časový plán 

Copy To – zkopírovat nastavení 

Record Stream – stream pro záznam 

Save – uložit změny 

Cancel - zrušit 

 
Nastavení detekce pohybu (Set motion detection) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Mřížka označuje oblast, ve které bude detekován pohyb. 

Sensitivity – citlivost 

Add – přidat oblast detekce 

Erase – odstranit oblast detekce 

All – vše 

Reverse – obrátit oblasti, kde bude a nebude detekován pohyb 

Clear all – odstranit všechny oblasti 

Save – uložit změny 

Cancel – zrušit 

 

Alarmové akce a plánovač alarmu (Alarm Handling and Alarm Schedule) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Enable Alarm – zapnout alarm 

Alarm Duration – trvání alarmu 

Set Schedule – nastavit časový plán 

Trigger Buzzer – bzučák při alarmu 

Big Screen Channel – kanál na celou obrazovku při alarmu 

Trigger Alarm Output – propojení na alarmový výstup 

Trigger The Big Screen  – kanál na celou obrazovku při alarmu 

Trigger the Record Channel – propojení na záznam  kanálu 

Copy To – zkopírovat do 

Trigger to Play Audio File – zvukový signál při alarmu 

Save – uložit změny 

Cancel – zrušit 

 

 



 

Alarm ztráty videa (Video Loss Alarm Setting) 
Viz obrázek v OM 

Vysvětlivky k obrázku: 

Trigger Buzzer – bzučák při alarmu 

Trigger Alarm Output – propojení na alarmový výstup 

Copy To – zkopírovat do 

Trigger to Play Audio File – zvukový signál při alarmu 

Trigger The Big Screen  – kanál na celou obrazovku při alarmu 

Save – uložit změny 

Cancel - zrušit 

 
PTZ ovládání (PTZ Control) 
Viz obrázek v OM. 

Vysvětlivky k obrázku: 

Enable PTZ – zapnout PTZ ovládání 

Disable PTZ – vypnout PTZ ovládání 

Protocol – protokol 

Baud Rate – přenosová rychlost 

Adress – adresa 

Save – uložit změny 

Cancel – zrušit 

 

Odebrání kamery (Remove Camera) 
Otevřete „Area and Camera Management“ a klikněte na tlačítko „Remove Camera“. 

  
 
 
 
 



4. Nastavení skupin (Group and Scheme Setting) 
Viz obrázek v OM. 

4.1Nastavení skupiny (Create, Change or Delete Camera Group) 

Pro přidání skupiny klikněte na Create Camera Group, pro odebrání skupiny příslušnou skupinu 

označte a klikněte na Delete. Pro úpravu sklupiny příslušnou skupinu označte a klikněte na Change. 

4.2 Nastavení cyklování (Create, Change or Delete Group Dwell Scheme) 

Viz obrázek v OM. 

4.3.1 Přidání vzoru (Create Scheme) 

Klikněte na tlačítko Create Scheme. 

4.3.2 Úprava a odebrání vzoru (Change and Delete Group Dwell Scheme) 

Označte příslušný vzor a klikněte na Delete pro odebrání, nebo na Change pro upravení. 

5. Živé video (Live Preview) 
Viz obrázek v OM. 

 

Popis ovládací lišty: 

Screen mode – režim zobrazení 

Close all previews – zavřít všechny kanály 

Full screen – na celou obrzaovku 

Ikona Funkce Ikona Funkce 

 Zavřít živé video  Momentka 

 Zapnout/vypnout 

záznam 

 PTZ ovládání 

 Zapnout/vypnout hovor  Nastavení kamery 

 Zapnout/vypnout zvuk  Přiblížení 

 Na celou obrazovku   

Rychlé menu 
Rychlé menu vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši. 

Popis menu: 

Snap – momentka 

Start talk – zahájit/ukončit hovor 

Stream – volba video streamu 

Enable audio – zapnout/vypnout zvuk 

Full screen – na celou obazovku 

Open manual recoding – zapnout/vypnout manuální záznam 

Camera configuration – nastavení kamery 

PTZ control – PTZ ovládání 

Close preview – zavřít živé video 

5.1 Živé video (Preview) 

5.1.1 Zapnutí živého videa (Monitory point preview) 

Pro zobrazení obrazu kamery přetáhněte kameru ze seznamu zařízení na jedno z polí mřížky (viz 



obrázek v OM) nebo označení pole mřížky a dvojklikem na kameru v seznamu zařízení.  

Poznámka: Seznam zařízení je organizován do stromové struktury. Pokud je připojeno více než 64 

zařízení, nebudou zobrazena všechna a je nutné ručně rozkliknout složku pro zobrazení zbývajících 

zařízení. 

5.1.2 Vypnutí živého videa (Stop preview) 

Viz obrázek v OM. 

Možnost A: Najeďte kurzorem myši na okno kanálu a klikněte 

na tlačítko  na ovládacím panelu. 

Možnost B: Klikněte na okno kanálu pravým tlačítkem myši a 

zvolte Close preview. 

Možnost C: Klikněte na tlačítko  na spodní ovládací liště 

pro zavření všech kanálů. 

5.2 Cyklování (Dwell preview) 

Po vytvoření skupiny nebo vzoru (viz kapitola 4. Nastavení skupin) se přepněte do režimu živého 

videa a klikněte na tlačítko Group, viz obrázek v OM.  

5.2.1 Cyklování v rámci skupiny (Group dwell preview) 

Klikněte na tlačítko Group a přetáhněte skupinu, ke které byl přiřazen vzor, na jedno z polí mřížky, 

viz obrázek v OM. Kamery ze skupiny budou pak zobrazovány postupně, jedna po druhé. 

Cyklování zastavíte kliknutím pravým tlačítkem myši na okno a zvolením Close preview nebo 

klikněte na pro ukončení cyklování na všech kanálech. 

5.2.2 Cyklování podle vzoru (Scheme dwell preview) 

Klikněte na tlačítko Group a přetáhněte vzor na mřížku. Režim zobrazení se automaticky upraví 

podle počtu připojených kamer, viz obrázek v OM. Cyklování zastavíte kliknutím pravým tlačítkem 

myši na okno a zvolením Close preview nebo klikněte 

na pro ukončení cyklování na všech kanálech. 

 

5.3 Nastavení živého videa (Preview control) 

Na celou obrazovku (Full screen) 
 

Klikněte na      nebo klikněte pravým tlačítkem na okno kanálu a zvolte Full screen 

pro přepnutí do  

režimu zobrazení na celou obrazovku, viz obrázek v OM. Zpět se vrátíte kliknutím pravým 

tlačítkem myši a zvolením Exit full screen. Na celou obrazovku lze také přepnout dvojklikem na 

okno kanálu, dalším dvojklikem se přepnete do původního zobrazení.  

 

Nastavení streamu (Stream of live preview) 
Klikněte pravým tlačítkem myši na okno kanálu a zvolte buď 1 

D1 25 fps (hlavní stream),  

nebo 2 CIF 6 fps (substream). Stream také změníte kliknutím na  a Image Quality v menu Image 

setting, viz obrázek v OM. 

 

Audio (Audio) 
 Klikněte na  nebo klikněte pravým tlačítkem myši na okno kanálu a zvolte Enable 

audio pro zapnutí zvuku, viz obrázek v OM.  

Poznámka: Najednou může být zapnutý pouze jeden audio kanál. Pokud zapnete další kanál, 

předchozí se automaticky vypne. 

 



Přiblížení (Zoom-in) 
Kliknutím na obraz přiblížíte, 

kliknutím na se vrátíte zpět, 

viz obrázek v OM. 

 

5.4 Momentka 

5.4.1 Momentky 

Kliknutím na   nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na okno kanálu a zvolením 

Snap pořídíte momentku. Po vytvoření snímku se objeví okno informující uživatele že momentka 

byla úspěšně pořízena, v okně je také zobrazeno její umístění, viz obrázek v OM.  

Poznámka: Momentky je možné pořizovat pouze v režimu živého videa nebo přehrávání záznamů. 

5.4.2 Počet momentek (Snap number) 

V menu Basic klikněte na Set snap default number. V tomto menu můžete nastavit, kolik snímků se 

vytvoří při jednom kliknutí, viz obrázek v OM.  

5.4.3 Složka pro ukládání záznamů a momentek (Record and snap path) 

V menu Basic klikněte na Partition and path, dále na Set the default path of snap pro určení složky, 

do které se budou ukládat momentky, viz obrázek v OM. 

5.5 Zobrazení na více monitorů (Multiscreen to preview) 

Klikněte na pro přidání dalšího okna živého videa. Toto okno potom můžete 

přetáhnout do druhého monitoru, viz obrázek v OM.  

Poznámka: Grafická karta musí podporovat tuto funkci. 

5.6 Hovor a broadcast (Talk and broadcast) 

5.6.1 Hovor 

Klikněte na pro zobrazení menu a zvolte Start talk pro zapnutí obousměrného audia, 

viz obrázek v OM.  

Poznámka: Je možné zapnout pouze jeden hovor. Zapnutí dalšího hovoru automaticky ukončí 

předchozí. 

5.6.2 Broadcast 

Viz obrázek v OM. 

1) Klikněte na System na horní liště a zvolte Broadcast 

2) Klikněte na Add broadcast device, zaškrtněte příslušné zařízení a klikněte na OK 

3 ) Klikněte na Start broadcast pro zahájení/ukončení  

5.7 PTZ ovládání (PTZ control) 

5.7.1 Nastavení parametrů (Parameter configuration of PTZ) 

Klikněte na nebo na Change kamera setting v menu Device. Klikněte na PTZ setting 

a nastavte protokol (protocol), přenosovou rychlost (baud rate) a adresu (address), viz obrázek v 

OM. 

 



5.7.2 PTZ ovládání 

Klikněte na nebo klikněte pravým tlačítkem myši na okno kanálu a zvolte PTZ 

control pro otevření ovládacího panelu.  

� Pomocí směrových šipek lze PTZ kameru natáčet 

� Pomocí tlačítek + a – měníte úroveň přiblížení, zaostření a zavření clony 

� Kliknutím  na  nebo  dvojklikem na číslo prepozice se kamera 

nastaví na tuto prepozici 

� Kliknutím na záložku Cruise otevřete seznam křižování. Tlačítkem Play zahájíte křižování, 

tlačítkem Stop ho ukončíte, viz obrázek v OM. 

6. Správa záznamů 

6.1 Manuální záznam (Manual record) 

Zvolte kanál a klikněte na nebo klikněte pravým tlačítkem myši na 

okno kanálu a zvolte Open manual recording pro zapnutí záznamu. 

Záznam vypnete kliknutím na   nebo kliknutím pravým tlačítkem myši 

na okno kanálu a zvolením Close manual recording. 

6.2 Záznam podle časového plánu (Schedule record) 

Otevřete menu Device a klikněte na Area & camera setting. Zvolte příslušnou kameru a klikněte na 

Local record of device, viz obrázek v OM. Zde můžete nastavit video stream a nastavit časový plán. 

6.3 Záznam při detekci pohybu (Motion detection record) 

Otevřete menu Device a klikněte na Area & camera setting. Klikněte na Motion detection alarm a 

zvolte Set motion alarm, viz obrázek v OM. Zaškrtněte Enable alarm pro zapnutí alarmu. Klikněte 

na Trigger the record channel a zvolte kanál, na kterém se má zapnout záznam.  

6.4 Záznam při externím alarmu (Sensor alarm record) 

Otevřete menu Device a klikněte na Chnage camera setting. Poté klikněte na Alarm link setup, viz 

obrázek v OM. Klikněte na Add associated record cameras a zvolte kamery, u kterých se má 

zapnout záznam, viz obrázek v OM. 

6.5 Úložiště prozáznamy (Record partition) 

V menu Playback klikněte na Set record partition. Zaškrtněte disk, ne který chcete ukládat záznamy 

a klikněte na OK, viz obrázek v OM. 

7. Přehrávání (Playback management) 
Otevřete menu Playback, viz obrázek v OM.  

Popis obrázku: 

1...přehrávané kanály 

2...nástrojová lišta 

3...časová osa 

4...seznam zařízení 

5...kalendář a typ záznamu 

Režim zobrazení 

 

 

 

 



Ikona Funkce 

 Režim zobrazení 

 

 

Ukončit přehrávání všech kanálů 

 

 

Na celou obrazovku 

 

 

Přehrávání 

 

 

Pauza 

 

 

Stop 

 

 

O krok dopředu v režimu Pauza 

 

 

Začátek zálohy 

 

 

Konec zálohy 

 

 

Stáhnout záznam 

 

 

Seznam událostí 

 Rychlost přehrávání 

 

  

Ikona Funkce Ikona Funkce 

 Ukončit přehrávání  Momentka 

 Zapnout/vypnout zvuk  Přiblížení 

 Na celou obrazovku   

  

 

 



Rychlé menu 
Rychlé menu vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši. 

Snap – momentka 

Enable audio – zapnout/vypnout zvuk 

Download by time – stáhnout záznam, vyhledávat podle času 

Close channel – ukončit přehrávání kanálu 

Full screen – na celou obrazovku 

7.1 Přehrávání (Playback) 

Viz obrázek v OM. Zvolte datum pomocí kalendáře, zaškrtněte typ záznamu (manually – manuální 

– zelený, motion – při detekci pohybu – žlutý, schedule – podle časového plánu – modrý, sensor – 

při externím alarmu – červený) a klikněte na Record search. Poté přetáhněte kameru na jedno z polí 

mřížky, nebo označte kameru a  klikněte na . 

 

7.1.1 Vyhledávání podle času (Playback by setting time) 

Klikněte pravým tlačítkem myši na časovou osu a vyberte Set the play time of channel. Zadejte čas 

a klikněte na OK, viz obrázek v OM. 

7.1.2 Vyhledávání podle událostí (Playback by searching 
event) 

Klikněte na pro otevření seznamu událostí. Událost přehrajete dvojklikem. Tlačítko   

slouží k přesnějšímu určení času.  

7.2 Momentky 

Klikněte na pro pořízení momentky během přehrávání. Po každém pořízení snímku 

se objeví potvrzující hlášení. 

7.3 Střih a záloha záznamu (Clip and backup record) 

7.3.1 Střih a záloha záznamu (Clip and 
backup record) 

Při přehrávání záznamu klikněte na pro zahájení střihu a  pro ukončení střihu. Kliknutím na  

stáhnete vystřiženou část záznamu.  

Poznámka: Výchozí složka pro ukládání je C:\\backup 

7.3.2 Složka pro ukládání záloh (Backup path configuration) 

V meu Basic klikněte na Backup path setting, viz obrázek v OM. Klikněte na Browse pro zvolení 

složky, volbu potvrďte kliknutím na OK. 

7.4 Stažení zálohy, vyhledávání podle času (Download record by time 
search) 

Klikněte pravým tlačítkem myši na okno kanálu a zvolte Download by time, viz obrázek v OM. 

Zvolte kanál, počáteční a koncový čas, typ záznamu (manually – manuální – zelený, motion – při 

detekci pohybu – žlutý, schedule – podle časového plánu – modrý, sensor – při externím alarmu – 

červený), poté klikněte na Record search. Kliknutím na Download otevřete dialogové okno 

zálohování, viz obrázek v OM.  Klikněte na Browse pro zvolení složky. Kliknutím na OK zahájíte 

stahování zálohy.  



7.5 Stažení zálohy, vyhledávání podle události (Downlod record by event 
search) 

Klikněte na pro otevření seznamu událostí. Klikněte pravým tlačítkem myši na 

událost a zvolte Download (viz obrázek v OM). 

7.6 Postup stahování (View the process of downloading) 

Po zahájení stahování se objeví okno s postupem (viz obrázek v OM). Kliknutím na Stop Download 

můžete stahování zastavit. 

7.7 Synchronizované přehrávání (Synchronized playback) 

Klikněte na Synchronized playback of device na ovládacím panelu, viz obrázek v OM. Tato funkce 

umožňuje přehrávat až 25 kanálů současně. Zadejte čas, příslušné kanály začnou přehrávat záznam 

od tohoto okamžiku.  

8. Správa alarmů (Alarm management) 

8.1 Externí alarm (Sensor alarm) 

Klikněte na Alarm management pro otevření rozhraní správy alarmů (viz obrázek v OM). 
 
Přidat nebo odebrat senzor k oblasti 
Zvolte oblast a kliněte na Add or remove sensor to the area. Pomocí šipek přesuňte senzor z levého 

sloupce do pravého pro přidání. Senzor odeberete přesunutím z pravého sloupce do levého. 

 

Přejmenovat nebo změnit oblast 
Vyberte oblast a klikněte na Rename pro přejmenování. Pro změnu oblasti označte příslušnou oblast 

a klikiněte na Change area of the sensor. 

 

Odbavení alarmu 
Označte senzor a klikněte na Alarm link setup pro otevření rozhraní, viz obrázek v OM. Pokud 

zaškrtnete Trigger sound playback, systém upozorní na alarm pípnutím.  

 

Živé video při alarmu 
Klikněte na Add associated preview camera, zaškrtněte příslušné kamery a klikněte na OK. Při 

alarmu bude zobrazen živý obraz označených kamer spolu s E-mapou. Kameru odstraníte ze 

seznamu pomocí tlačítka Remove associated preview camera. 

 

Záznam při alarmu 
Klikněte na Add associated record camera, zaškrtněte příslušné kamery a klikněte na OK. Při 

alarmu se zapne záznam u označených kamer. Kameru odstraníte ze seznamu pomocí tlačítka 

Remove associated record camera. 

 

8.2 Alarm při detekci pohybu (Motion detection alarm) 

Klikněte na Change camera setting v menu Device pro otevření rozhraní detekce pohybu. Označte 

kameru a klikněte na Area & sensitivity, viz obrázek v OM. Oblast detekce je označena zelenou 

mřížkou. Po nastavení oblasti klikněte na Set motion alarm, viz obrázek v OM. Zaškrtněte Enable 

alarm pro zapnutí alarmu a nastavte dobu trvání alarmu (alarm duration), zvukové upozornění 

(Triger buzzer), příslušný kanál na celou obrazovku (Big screen channel), emailové upozornění 

(Trigger email), PTZ, viz kapitola 3.3.2. 



8.3 Alarm ztráty videa (Video loss alarm) 

Klikněte na Area & camera management v menu Device. Klikněte na Video loss pro otevření 

příslušného rozhraní, viz obrázek v OM. Nastavení viz kapitola 3.2.2. 

8.4 Živé video při alarmu (Alarm preview) 

8.4.1 Nastavení (Alarm preview configurstion) 

Detekce pohybu - Klikněte na Change camera setting v menu Device pro otevření rozhraní detekce 

pohybu. Klikněte na System trigger a zapněte funkci Trigger big screen. 

 

Alarm ztráty videa -  Klikněte na Video loss pro otevření příslušného rozhraní. Klikněte na Trigger 

big screen v menu System linkage. 

 

Externí alarm – Klikněte na Alarm management na ovládacím panelu. Klikněte na Alarm link 

setup. V menu Live preview klikněte na Change alarm preview settings.  

1) Pokud zaškrtnete Automatic pop-up alarm page, při alarmu se zobrazí živé video. 

2) Pokud zaškrtnete Full screen display when pop-up, zobrazené živé video se automaticky přepne a 

celou obrazovku. 

3) Pokud používáte více monitorů, můžete si zvolit, na kterém z nich chcete video zobrazit. 

4) Zvolte počet obrazovek u položky Number of screens. 

8.4.2 Živé video při alarmu (Alarm preview) 

Pokud dojde k alarmu, objeví se vyskakovací okno s živým obrazem nastaveného kanálu, viz 

obrázek v OM. 

9. E-mapa (E-map) 
Viz obrázek v OM. 

9.1 Vytvoření mapy (Create map) 

Klikněte na Shortcuts, poté na Create map file. Importujte mapu a zadejte její jméno, viz obrázek v 

OM.  

9.2 Upravit nebo smazat mapu, horký bod a horkou oblast (Edit or 
delete map, Hotspot and Hotzone) 

Klikněte na Edit E-map pro úpravu mapy.  

9.2.1 Úprava a smazání mapy (Edit and delete map) 

Označte mapu a klikněte na Rename pro změnu jejího jména. Mapu smažete jejím označením a 

kliknutím na Delete.  

9.2.2 Přidat, upravit a smazat horkou zónu (Add, change and delete 
hotzone) 

Přidání horké zóny – Klikněte na Map file, zvolte mapu, poté klikněte na Add hotzone. U položky 

text color můžete nastavit barvu popisku horké zóny. U položky Icon můžete nastavit symbol horké 

zóny. Zaškrtněte oblast, do které chcete horkou zónu umístit a klikněte na OK. 

 

Úprava a smazání horké zóny – Klikněte na horkou zónu pravým tlačítkem myši a klikněte na 

Modify hotzone pro její úpravu. Horkouzónu smažete kliknutím pravým tlačítkem myši a zvolení 

Delete hotzone (viz obrázek vOM). 



9.3 Nastavení E-mapy (E-map Monitoring setting) 

V menu E-map klikněte na E-map monitoring setting pro otevření příslušného okna (viz obrázek v 

OM). Pokud zaškrtnete Automatic pop-up alarm preview window, při alarmu se zobrazí živý náhled 

příslušného kanálu.  

9.4 Živé video (E-map live preview) 

Viz obrázek v OM. 

Popis obrázku: 

1...Menu 

2...Přiblížení/oddálení 

3...Náhled alarmů 

4...Kompletní mapa (lze vypnout její zobrazování) 

5...Shrnutí událostí 

Kliknutím na Clear all odstranín všechny kanály z náhledu alarmů. Kliknutí na Overlap umožňuje 

umístit okna alarmů kamkoliv v rozhraní. Kliknutí na Tiled přesune okna do náhledu alrmů. 

V menu E-map klikněte na Monitoring with E-map na levé straně rozhraní.  

Poznámka: Dvojklikem na horký bod se přepnete na její mapu. Pokud horký bod bliká, znamená to, 

že byl spuštěn alarm. Pokud je zaškrtnuto Automatic pop-up preview alarm, opři alarmu se objeví 

okno v videem. Kliknutím na toto okno se přenesete na mapu horkého bodu, u kterého došlo k 

alarmu. 

10. Logy (Local log) 
Klikněte na Local log pro otevření rozhraní logů (viz obrázek v OM). 

10.1 Vyhledávání logů (Search log) 

Zvolte hlavní typ (main type) a podtyp (sub type) a klikněte na Inquire pro zahájení vyhledávání. 

Mezi stránkami seznamu lze listovat pomocí tlačítek First page (první stránka), Previous (předchozí 

stránka), Next (další stránka), Last page (poslední stránka).  

10.2 Správa logů (log maintenance) 

Klikněte na Log maintenance pro otevření příslušného okna (viz obrázek v OM). Nastavte dobu 

ukládání logů u položky Save time a klikněte na OK. 

10.3 Export logů (Export) 

Klikněte na Export a zvolte složku, kam se logy mají uložit. 

11. Správa uživatelů (User management) 
Klikněte na User management pro otevření příslušného rozhraní (viz obrázek v OM). 

11.1 Vytvořit zdroj s výchozími právy (Create resource with the default 
permissions) 

Pokud zaškrtnete Create resource with the default permissions, práva u tohoto zdroje budou 

automaticky přidělena všem nově přidaným uživatelům. 

 



11.2 Správa uživatelů (Create, change ande delete users) 

Klikněte na Create account pro vytvoření uživatelského účtu. Zadejte uživatelské jméno do pole 

New account name, heslo do polí Password a Confirm password, zvolte typ účtu (administrátor, 

nebo operátor) a výchozí oprávnění (výchozí oprávnění – default permissions, nebo without any 

permissions – žádná oprávnění). Zaškrtnutím Locked account přidáte zamknutý účet. Pokud chcete, 

můžete přidat kontaktní informace (telefon, email) a informace k účtu. Klikněte na OK pro 

potvrzení.  

Poznámka: Existují 2 typy uživatelských účtů: administrátor a operátor. Administrátor má všechna 

oprávnění kromě správy účtů a oprávnění. Operátor má oprávnění k broadcastu, vyhledávání a 

exportu logů. 

Pro úpravu uživatele příslušného uživatele označte a klikněte na  Change pro otevření rozhraní (viz 

obrázek v OM). Pro smazání uživatele označte příslušného uživatele a klikněte na Delete. 

11.3 Nastavení uživatelských oprávnění (Account right configuration) 

Označte uživatele a klikněte na Set account right pro otevření rozhraní (viz obrázek v OM).  
 
Oprávnění týkající se kamer (Camera permission) 
Klikněte na Add resource pro přidání oblasti a zaškrtněte příslušná oprávnění.  

Live view – živé video 

Record – záznam 

PTZ control – PTZ ovládání 

Playback – přehrávání záznamů 

Backup – zálohování 

Oblast smažete jejím označením a kliknutím na Remove resource. 

 

Oprávnění týkající se zařízení (Device permission) 
Device talk – hovor 

Device log view – prohlížení logů 

 

Oprávnění týkající se E-map (E-map permission) 
Zaškrtněte mapy, ke kterým bude mít uživatel přístup. 

 

Oprávnění týkající s systému (System permission) 
Broadcast – broadcast 

Search and export of local log – vyhledávání a export systémových logů 

 

Odebrat oprávnění (Clear permissions) 
Kliknutím na Clear permissions uživateli odeberete všechna oprávnění.  

 

12. Základní nastavení (Basic) 
Kliknutím na Basic na ovládacím panelu otevřete rozhraní základního nastavení (viz obrázek v 

OM). Toto menu obsahuje 3 podmenu: Partition and path (disky a cesty), System startup and 

maintenance (zapnutí a údržba v systému), Backup and restore (zálohování a import nastavení). 

 



12.1 Spuštění a údržba systému (System startup and maintenance) 

Klikněte na System startup and maintenance v menu Basic pro otevření rozhraní (viz obrázek v 

OM).  

Popis obrázku: 

Remember login – pamatovat přihlášení 

Boot software auto setup –  

Automatically restart your computer – automatický restart PC 

User name – uživatelské jméno 

Password – heslo 

Interval (d) – Interval (dní) 

Restart time – čas restartu 

12.2 Zálohování a import nastavení (Backup and restore) 

12.2.1 Zálohování nastavení (Backup system configuration data) 

Klikněte na Browse, určete složku, kam se má nastavení stáhnout, a klikněte na OK. 

12.2.2 Import nastavení (Restore  system configuration data) 

Klikněte na Browse, určete složku, kde se nachází nastavení, a klikněte na OK. 

12.2.3 Úložiště pro záznamy (Record partiton) 

V menu Playback klikněte na Set record partition. Zaškrtněte disk, ne který chcete ukládat záznamy 

a klikněte na OK, viz obrázek v OM. 

 

  

 

 

 

 

 


