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1 HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA ĐIỂM,
THÊM THIẾT BỊ VÀ MỜI NGƯỜI
CHỦ SỞ HỮU HỆ THỐNG



THÊM ĐỊA ĐIỂM MỚI

Mở ứng dụng Hik-
ProConnect.
Trên giao diện “Trang chủ”, 
chọn “Thêm địa điểm…”. 
Hoặc, trên giao diện Địa 
điểm, chọn nút +

Trên giao diện Thêm địa điểm, chọn Thêm địa điểm mới
và điền các thông tin cần thiết.

Bấm nút “Đồng ý”.

Bạn có thể sử dụng các ô tùy chọn (Địa chỉ, Thành phố, 
Tỉnh) một cách linh hoạt để biến Hik-ProConnect thành 
một công cụ ghi chú hữu ích .

Thông tin bắt buộc:
*Tên địa điểm: nên đặt tên dễ nhớ gắn liền với chủ nhà, ví dụ: Anh 
An chị Bình, Công ty CD, Nhà máy EF, … 
*Múi giờ: Chọn múi giờ Việt Nam là UTC+7

Thông tin tùy chọn (có thể điền hoặc không, tuy nhiên nên điền đầy 
đủ để tiện tra cứu khi cần thiết):
+ Loại hình công trình: chọn một loại công trình trong danh sách sổ 
xuống. Hiện tại Hik-ProConnect hỗ trợ các loại công trình bao       
gồm Nhà ở, Chung cư, Biệt thự, Cửa hàng, Văn phòng, Nhà máy,          
Khách sạn, Nhà hàng, và Khác.  
+ Địa chỉ: nhập địa chỉ công trình. Địa chỉ càng chi tiết sẽ càng  
thuận tiện cho nhân viên lắp đặt khi cần đến địa chỉ của khách               
hàng.  
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Sau khi thêm địa điểm thành công, địa điểm mới sẽ 
được hiển thị trong giao diện quản lý địa điểm với 
đầy đủ các thông tin như Tên địa điểm, Số lượng 
thiết bị đã thêm vào địa điểm, Thông tin tình trạng 
chủ sở hữu, Địa chỉ.



07

THÊM THIẾT BỊ
Chọn Địa điểm vừa tạo, nhấn nút “Thêm thiết bị”.

Trên ứng dụng Hik-ProConnect, chúng ta có hai cách thêm 
thiết bị:
• Quét mã QR: Quét mã QR trực tiếp (như trong hình bên), 

hoặc Quét mã QR trên ảnh đã lưu trên điện thoại.
• Thêm thiết bị thủ công.

Với cách thêm thiết bị thủ công, chúng 
ta có thể lựa chọn chế độ thêm Hik-
Connect hoặc IP/Miền.
Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử 
dụng chế độ Hik-Connect. 
Trường hợp bạn muốn sử dụng tên 
miền, hãy cấu hình tên miền Hik-
Connect được nhắc đến ở phần sau.

Bạn cũng có thể bấm nút “Thêm thiết bị” trên giao diện 
Trang chủ hoặc Địa điểm
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Hik-ProConnect sẽ kiểm tra 
tính tương thích của thiết bị.

Sau khi quá trình kiểm tra 
hoàn tất, nút Thêm hiện ra. 
Bấm nút này để thêm thiết bị 
vào địa điểm.

Lưu ý: 
Trường hợp thiết bị không 
t ư ơ n g  t h í c h  v ớ i  H i k -
ProConnect, ứng dụng sẽ có 
thông báo và nút Thêm không 
hiện ra.
T r ư ờ n g  h ợ p  p h i ê n  b ả n 
firmware của thiết bị cũ, vẫn 
có thể thêm thiết bị nhưng 
một số tính năng sẽ không 
hoạt động.
Bạn có thể kiểm tra danh sách 
thiết bị tương thích với Hik-
ProConnect trên cổng thông 
tin www.hik-proconnect.com. 

Bạn nên kích hoạt dịch vụ Hik-Connect cho tất cả các 
thiết bị trước khi tiến hành lắp đặt.
Đồng thời, chụp lại các mã QR và lưu trữ để sử dụng khi 
cần thiết.

Sau khi quét mã QR, số sê-ri của thiết bị sẽ được tự động 
điền vào. Trường hợp không có mã QR hoặc không quét 
được mã QR thì bạn có thể chọn Thêm thủ công và tự 
điền số sê-ri.

Nhập mã xác minh (mã xác thực Hik-Connect) rồi Bấm nút 
Thêm.

Lưu ý: 
1. Ứng dụng Hik-ProConnect chưa hỗ trợ cách thêm thiết 
bị đang trực tuyến như trên cổng thông tin www.hik-
proconnect.com. 
2. Khi thêm thiết bị trên ứng dụng, thiết bị cần được kích 
hoạt dịch vụ Hik-Connect từ trước và trạng thái dịch vụ 
là trực tuyến (online).
3. Trường hợp bạn không biết số sê-ri của thiết bị hoặc 
mã xác minh, hãy bấm nút Xem.
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Sau khi được thêm vào, thiết bị sẽ hiển thị trong danh 
sách thiết bị.

Thiết bị đã được thêm vào thành công.
Bấm nút Kết thúc để hoàn tất quá trình.
Trường hợp bạn muốn sử dụng tên miền, 
hãy bấm vào nút Cài đặt DDNS.
Bật tùy chọn Cài đặt DDNS rồi điền các 
thông số theo yêu cầu, rồi bấm Lưu.
Lưu ý: 
Để cài đặt DDNS, cần phải mở cổng cho 
thiết bị từ trước.
Để biết thêm chi tiết về cách mở cổng, 
bấm nút (?)Cách thiết lập cổng

Trường hợp muốn xóa thiết bị khỏi địa điểm, chọn 
thiết bị  rồi bấm nút … (ba dấu chấm) và chọn Xóa 
thiết bị. 

Ưu điểm của Hik-ProConnect/Hik-
Connect DDNS:
-  T í c h  h ợ p  s ẵ n  t r ê n  d ị c h  v ụ  H i k -
ProConnect/Hik-Connect và hoàn toàn 
miễn phí.
- Trong trường hợp thay đổi modem hoặc 
phần thiết lập cổng không hoạt động, 
dịch vụ Hik-Connect P2P vẫn hoạt động 
bình thường mà không cần cấu hình gì 
thêm. 
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MỜI CHỦ SỞ HỮU HỆ THỐNG

Sau khi tạo mới địa điểm và gán thiết bị lên địa điểm đó, chúng ta có thể mời chủ sở 
hữu hệ thống (người dùng cuối) để bàn giao hệ thống cho họ tiếp quản và sử dụng. Để 
mời chủ sở hữu hệ thống, chúng ta có thể làm như sau:

Trong giao diện quản lý địa điểm, nhấn trực tiếp vào địa điểm và nhấn nút Mời ngay.

Hik-ProConnect hỗ trợ mời chủ sở hữu địa điểm thông qua email hoặc số điện thoại. 
Đây chính là email hoặc số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản Hik-Connect của 
người dùng cuối.
Bạn cũng có thể đăng ký các quyền cấu hình, xem trực tiếp, xem lại bằng cách chỉnh 
sửa chi tiết trong từng mục.

Bấm Đồng ý để gửi lời mời.

Lưu ý:
- Người dùng cuối phải có tài khoản Hik-Connect.
- Thư mời sẽ được gửi đến ứng dụng Hik-Connect.
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Trên ứng dụng Hik-Connect 
của người dùng cuối, xuất 
hiện tin nhắn thông báo 
chuyển giao thiết bị.
Bấm chọn lần lượt theo 
hướng dẫn.

Vẫn trên ứng dụng Hik-
Connect,  sau khi  người 
d ù n g  c u ố i  c h ấ p  n h ậ n 
chuyển giao thiết bị, một 
thông báo đăng ký ủy quyền 
sẽ hiện ra.
Người dùng cuối có thể 
xem nội dung các quyền 
mà người lắp đặt xin cấp và 
chọn Đồng ý hoặc Từ chối.

Người dùng cuối cũng có 
thể thay đổi hoặc thu hồi 
các quyền đã cấp cho người 
lắp đặt bất cứ khi nào.
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Sau khi người dùng cuối đồng ý chuyển giao (trên 
ứng dụng Hik-Connect), trên Hik-ProConnect sẽ 
xuất hiện thông tin chủ sở hữu địa điểm.

Lưu ý:
- Một công trình chỉ được phép sở hữu bởi một 
người dùng cuối (một tài khoản Hik-Connect).
- Tài khoản Hik-Connect có thể chia sẻ thiết bị 
đang sở hữu cho những tài khoản Hik-Connect 
khác.

Quy trình thêm địa điểm, thêm thiết bị & mời chủ sở hữu hệ thống:

Bạn nên xác thực thông tin công ty ngay sau khi tạo xong tài khoản Hik-ProConnect 
để kích hoạt đầy đủ các tính năng.

TỔNG KẾT
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HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH, 
XEM TRỰC TIẾP VÀ XEM 
LẠI THIẾT BỊ TỪ XA2
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CẤU HÌNH THIẾT BỊ TỪ XA, XEM TRỰC TIẾP, XEM LẠI
Trên giao diện Địa điểm, chọn địa điểm muốn cấu 
hình thiết bị từ xa / xem trực tiếp / xem lại.
Trong danh sách thiết bị, bên phải mỗi thiết bị sẽ 
có ba nút: 
• Cấu hình từ xa, 
• Xem trực tiếp, 
• Xem lại.

Trên Hik-Connect của 
người dùng cuối,
T h ô n g  b á o  x i n  c ấ p 
quyền hiện ra trên giao 
diện Dịch vụ đám mây
Người dùng cuối cần 
nhấn nút Đồng ý.

Trường hợp người lắp đặt chưa được cấp quyền, trạng thái bên dưới thiết bị sẽ là 
“Không có quyền định cấu hình, …”. Khi đó người lắp đặt cần xin cấp phép từ người 
dùng cuối. Quy trình xin cấp phép như sau:

Bấm nút tương ứng với 
quyền muốn cấp.
Chọn Đăng ký quyền.
Lựa chọn thời gian hiệu 
lực, rồi bấm nút Gửi.
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CẤU HÌNH THIẾT BỊ TỪ XA

Sau khi quyền cấu hình đã được cấp, bấm nút Cấu hình từ xa.

Tùy thuộc mỗi thiết bị, các thông số có thể cấu hình sẽ khác nhau.  



16

XEM TRỰC TIẾP

Sau khi quyền xem trực tiếp 
đã được cấp, bấm nút Xem 
trực tiếp.
Bạn sẽ được chuyển sang 
giao diện Xem trực tiếp.

Lưu ý: Trong lần đầu tiên xem 
trực tiếp, có thể thiết bị sẽ 
yêu cầu nhập mã xác thực.

Trên giao diện xem trực tiếp, bạn có thể thực hiện các thao tác:
• Bật tắt âm thanh.
• Chọn chế độ xem trực tiếp: HD – Độ phân giải cao, SD – Tiêu chuẩn, và LD – Mượt 

mà;
• Chia cửa sổ xem trực tiếp: 1, 4, 9, và 16 (tối đa) cửa sổ;
• Điều khiển camera PTZ.
Hoặc chuyển sang giao diện Xem lại.
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XEM LẠI

Sau khi quyền xem trực tiếp đã được 
cấp, bấm nút Xem lại.
Bạn sẽ được chuyển sang giao diện 
Xem lại.

Trên giao diện xem lại, điều chỉnh 
đến ngày cần xem lại bằng nút sang 
phải hoặc sang trái.
Nếu ngày cần xem có bản ghi, thanh 
thời gian sẽ hiện ra bên dưới, điều 
chỉnh thanh thời gian để đi đến đúng 
thời điểm cần xem.

Lưu ý: trong lần đầu tiên xem lại, 
thiết bị có thể yêu cầu nhập mã xác 
thực.

Trên giao diện xem lại, bạn 
có thể thực hiện các thao 
tác:
• Tải xuống đoạn video;
• Bật/tắt âm thanh;
• Tạm dừng xem lại;
• Phóng to;
• Chụp ảnh;
• Ghi hình;
• Hoặc chọn lại kênh cần 

xem lại.
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TỔNG KẾT
Quy trình cấu hình từ xa/ xem trực tiếp/ xem lại:

Lưu ý: Nếu thiết bị đã được ủy quyền cho đơn vị lắp đặt từ trước, bỏ qua hai bước đầu 
tiên.
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HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH
NGOẠI LỆ & THEO DÕI
THÔNG TIN TRÊN TRUNG
TÂM NGOẠI LỆ 3
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CẤU HÌNH CẢNH BÁO NGOẠI LỆ

Để cấu hình cảnh báo ngoại lệ, trên giao diện quản lý 
địa điểm, chọn thẻ Ngoại lệ.

Lưu ý:
Hiện tại ứng dụng Hik-ProConnect chỉ hỗ trợ cảnh báo 
ngoại lệ, chưa hỗ trợ Theo dõi trạng thái sức khỏe thiết 
bị. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể theo dõi được trạng thái 
trực tuyến / ngoại tuyến của thiết bị. Với các trạng thái 
sức khỏe chi tiết hơn, vui lòng truy cập Cổng thông tin 
Hik-ProConnect.

• Để cấu hình ngoại lệ, cần kích hoạt dịch vụ theo dõi 
sức khỏe, và thiết bị phải được ủy quyền cấu hình từ 
xa.

• Bấm nút Nhận miễn phí để nhận gói dịch vụ theo dõi 
sức khỏe cho thiết bị trong vòng 90 ngày.

Trên giao diện ngoại lệ, bạn sẽ thấy các cảnh báo ngoại 
lệ đã được cấu hình.
Bạn có thể Bật/Tắt ngoại lệ cho thiết bị bằng cách nhấn 
nút công tắc bên cạnh tên thiết bị
Nếu muốn, chọn từng mục để chỉnh sửa, bao gồm 
Người nhận, Cách nhận, Kiểu ngoại lệ.

Để thay đổi / chỉnh sửa cảnh báo ngoại lệ hàng loạt cho 
nhiều thiết bị cùng lúc, nhấn nút Chỉnh sửa (hình chiếc 
bút)
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Trên giao diện Chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể chỉnh sửa cấu hình cảnh báo ngoại lệ 
hàng loạt.
- Chọn Thiết bị kích hoạt ngoại lệ
- Chọn các loại ngoại lệ. Có rất nhiều loại ngoại lệ được hỗ trợ tùy thuộc vào từng loại 
thiết bị.
- Chọn Người nhận, Phương thức nhận (qua Cổng thông tin – mặc định không thay đổi 
được, qua Ứng dụng trên điện thoại, qua email), và chọn thời gian kích hoạt.

Bấm nút Kết thúc để hoàn tất việc cấu hình cảnh báo ngoại lệ.



22

THEO DÕI THÔNG TIN TRÊN TRUNG TÂM NGOẠI LỆ

Sau khi cấu hình cảnh báo ngoại lệ, khi có ngoại lệ thiết 
bị, một thông báo sẽ được đẩy về Hik-ProConnect của 
người lắp đặt. 

Trên ứng dụng Hik-ProConnect, chọn thẻ Ngoại lệ.

Tại đây sẽ hiển thị tất cả các ngoại lệ thiết bị của tất cả 
các địa điểm trong vòng 7 ngày để bạn tiện kiểm tra và 
khắc phục sự cố.
Bạn cũng có thể lọc các ngoại lệ theo ý muốn.
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Sau khi cấu hình cảnh báo ngoại lệ, khi có ngoại lệ thiết bị, một thông báo sẽ được 
đẩy về Hik-ProConnect của người lắp đặt. 

Lưu ý: Thiết bị phải được ủy quyền cấu hình từ xa

TỔNG KẾT
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LIÊN
KẾT THIẾT BỊ 4
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TẠO QUY TẮC LIÊN KẾT THIẾT BỊ

Tạo quy tắc liên kết thiết bị sẽ giúp các thiết bị khác 
nhau trong cùng một địa điểm có khả năng tương tác 
với nhau để nâng cao hiệu quả an ninh. Ví dụ, chúng 
ta có thể tạo liên kết khi camera 1 phát hiện có đối 
tượng xâm nhập với tính năng Intrussion detection, 
sẽ kích hoạt camera PTZ quay tới điểm đặt trước, hoặc 
phát cảnh báo trên thiết bị báo động  Alarm controller 
(AXPRO).

*Lưu ý: 
• Chỉ có thể liên kết các thiết bị trong cùng một địa điểm.
• Trong một địa điểm, có thể thiết lập lên đến 128 quy tắc liên 

kết.

Trên thẻ Địa điểm, chọn địa điểm cần cấu hình quy tắc 
liên kết.
Chọn Quy tắc liên kết.
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CÁC MẪU QUY TẮC CÓ SẴN

Hik-ProConnect đã chuẩn bị sẵn cho một số mẫu liên kết có sẵn để sử dụng nhanh.
Các mẫu liên kết có sẵn

Mẫu “Xâm Nhập”: Sử dụng nhằm tăng hiệu quả an ninh, liên kết hệ thống camera, kích 
hoạt ghi hình/ chụp ảnh/ đẩy cảnh báo ra đầu ra báo động khi camera phát hiện xâm 
nhập (intrusion detection)
Mẫu “Báo động vào cưỡng bức”: Sử dụng nhằm tăng hiệu quả an ninh, liên kết hệ 
thống kiểm soát ra vào & hệ thống camera giám sát, kích hoạt camera ghi hình/ chụp 
ảnh, gọi điểm đặt trước (PTZ), phát cảnh báo ra đầu ra báo động, giữ cửa luôn đóng khi 
phát hiện cửa mở cưỡng bức.

Mẫu “Khách đang gọi”: Sử dụng nhằm tăng hiệu quả an ninh, liên kết chuông cửa & hệ 
thống camera. Kích hoạt camera chụp ảnh/ ghi hình khi có khách nhấn nút chuông 
cửa.

Ở đây, chúng ta sẽ tạo quy tắc liên kết theo cách thủ công làm ví dụ.
Bấm nút Thêm quy tắc liên kết. 

Mẫu “Quay về nhà/ văn phòng”: Sử dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng, 
liên kết hệ thống báo động & hệ thống camera, Tắt kích hoạt tính năng phát hiện trên 
camera, bật mặt nạ riêng tư khi chủ nhà về tới nhà.

Mẫu “Báo động vùng vành đai”: Sử dụng nhằm tăng hiệu quả an ninh, liên kết hệ thống 
báo động & hệ thống camera giám sát, kích hoạt camera ghi hình/ chụp ảnh, gọi điểm 
đặt trước (PTZ), phát cảnh báo ra đầu ra báo động, giữ cửa luôn đóng khi phát hiện 
báo động trên hệ thống báo động.
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Bước 1:  Chọn thiết bị và 
loại sự kiện sẽ kích hoạt 
liên kết, bao gồm:
Nguồn: Chọn thiết bị kích 
hoạt liên kết
Đang kích hoạt sự kiện: 
Chọn loại sự kiện nào 
xảy ra với thiết bị ở trên 
sẽ kích hoạt liên kết này 
hoạt động.

Bước 2:  Chọn thao tác 
đ ư ợ c  l i ê n  k ế t  v à  t à i 
nguyên được liên kết.
Bấm nút Đồng ý để tiếp 
tục.

*Lưu ý: Đối với mỗi loại thiết 
bị nguồn khác nhau (như 
camera/ đầu ghi/ kiểm soát 
ra vào/ chuông cửa hình…) sẽ 
hỗ trợ các loại sự kiện khác 
nhau.

- Chỉ chọn được 1 thiết bị 1 
sự kiện làm nguồn kích hoạt.

*Lưu ý: Mỗi loại thao tác 
được liên kết sẽ hỗ trợ một 
số loại thiết bị (tài nguyên 
liên kết) khác nhau.

- Có thể thêm tối đa 10  thao 
tác / tài nguyên được liên kết 
cho mỗi quy tắc liên kết.

TẠO QUY TẮC LIÊN KẾT THIẾT BỊ
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Bước 3:  Cấu hình thời 
gian.
Xác định lịnh trình hoạt 
động cho quy tắc liên 
kết:  Chọn ngày (theo 
tuần) và thiết lập thời 
gian bắt đầu và thời gian 
kết thúc cho mỗi ngày.
Bấm nút Tiếp theo.

Bước 4:  Đặt tên quy tắc 
liên kết .
Bấm nút Đồng ý để hoàn 
tất tạo quy tắc liên kết.

Quy tắc liên kết sau khi được tạo sẽ hiển thị trên thẻ 
Quy tắc liên kết của Địa điểm đang chọn.
Bạn cũng có thể Bật/Tắt quy tắc này bằng nút      hoặc 
bấm vào từng thông tin để xem chi tiết và chỉnh sửa 
nếu cần.

Lưu ý:
- Trên Hik-ProConnect chỉ tạo quy tắc liên kết. Khi sự 
kiện trong liên kết được kích hoạt, sẽ chỉ có tài khoản 
Hik-Connect của người dùng cuối nhận được thông 
báo.
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TỔNG KẾT

Tạo quy tắc liên kết theo mẫu:

Tạo quy tắc liên kết thủ công:

Lưu ý: Cần kích hoạt tính năng thông báo của thiết bị .

Quy trình tạo liên kết thiết bị trên ứng dụng Hik-ProConnect:
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ĐỒNG THƯƠNG HIỆU5
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CẤU HÌNH ĐỒNG THƯƠNG HIỆU
Để kích hoạt tính năng Đồng thương hiệu, chúng ta cần truy cập vào giao diện cấu 
hình đồng thương hiệu như bên dưới

Để cấu hình đồng thương hiệu 
chúng ta cần thao tác 2 bước: 
1. Điền thông tin công ty
2. Kích hoạt tính năng đồng 

thương hiệu
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ĐIỀN THÔNG TIN CÔNG TY
CÁC BẠN ĐĂNG NHẬP VÀO APP Hik-Proconnect
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BẬT TÍNH NĂNG ĐỒNG THƯƠNG HIỆU

TỔNG KẾT

Sau khi điền đầy đủ thông tin công ty về lại trang chính và chọn theo các bước sau:

Quy trình kích hoạt đồng thương hiệu
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RESET MẬT KHẨU TỪ XA6
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KÍCH HOẠT THIẾT BỊ

GỬI LỜI MỜI ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Tính năng reset mật khẩu từ xa bằng Hik-ProConnect có thể tiết kiệm tối đa thời gian 
cho đơn vị lắp đặt trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật thiết bị cho người dùng cuối. 
Đối với tính năng này, đơn vị lắp đặt sẽ gửi lời mời đặt lại mật khẩu thông qua nền tảng 
Hik-ProConnect, và người dùng cuối tự thực hiện đặt lại mật khẩu cho thiết bị của 
mình

Trên ứng dụng Hik-ProConnect, truy cập vào địa điểm -> nhấn chọn thiết bị cần reset 
mật khẩu
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Có 2 phương thức reset mật khẩu để chúng ta có thể chọn lựa tùy theo tình hình thực 
tế. Cả 2 phương thức đều đảm bảo được tính bảo mật thiết bị rất cao.

Lưu ý:  Người chủ sở hữu 
phải thực hiện đặt lại mật 
khẩu trong vòng 24h 

Sau khi chọn phương thức reset mật khẩu, hệ thống đưa ra thông báo đã gửi lời mời 
đặt lại mật khẩu tới chủ sở hữu:

*Như vậy, thông thường chúng ta sẽ sử dụng phương thức 
Khôi phục mật khẩu từ xa để phù hợp với tình hình thực tế 
thường thấy.
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ĐẶT LẠI MẬT KHẨU
Trên ứng dụng Hik-Connect của chủ sở hữu thiết bị, nhận lời mời và tiến hành đặt lại 
mật khẩu thiết bị của mình

Nhận thông báo trên Hik-Connect

Tiến hành đặt lại mật khẩu Đặt lại mật khẩu thành công
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TỔNG KẾT
Quy trình reset mật khẩu từ xa
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT7
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT
Để cấu hình hàng loạt thiết bị, chúng ta cần truy cập vào giao diện cấu hình hàng loạt 
như bên dưới

Giao diện cấu hình hàng loạt sẽ bao gồm 3 bước chính, nhằm đáp ứng các trường hợp 
thực tế linh hoạt.
Bao gồm: 
1. Kích hoạt thiết bị
2. Liên kết camera với đầu ghi hình
3. Cấu hình hàng loạt
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KÍCH HOẠT THIẾT BỊ
Nếu thiết bị của bạn là thiết bị mới và chưa được kích hoạt, chúng ta có thể kích hoạt 
chúng thông qua giao diện này

Sau khi kích hoạt thiết bị, chúng ta có thể thiết lập nhanh một số thông số mạng của 
thiết bị
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LIÊN KẾT CAMERA VỚI ĐẦU GHI NVR
Chúng ta có thể gán camera IP lên đầu ghi hình NVR ngay trong giao diện “Liên kết 
kênh với NVR”
Để gán camera IP lên đầu ghi, trước hết chúng ta cần xác thực đầu ghi này.

Sau khi xác thực xong, chúng ta đã có thể tiến hành gán camera IP lên đầu ghi này.
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Sau khi liên kết kênh camera, chúng ta có thể đổi tên, đổi kênh hoặc xóa kênh này 
khỏi đầu ghi hình.
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT
Để cấu hình hàng loạt thiết bị, trước hết chúng ta phải cấu hình 1 thiết bị làm mẫu.

Sau khi cấu hình cho 1 camera xong, chúng ta cần đưa các thông số của camera này 
vào mẫu cấu hình hàng loạt
Bước 1: Truy cập giao diện quản lý mẫu cấu hình hàng loạt
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Các thông số có thể được đưa vào mẫu cấu hình camera bao gồm: 

Sau khi cấu hình cho 1 camera xong, chúng ta cần đưa các thông số của camera này 
vào mẫu cấu hình hàng loạt
Bước 2: Tạo mới mẫu cấu hình hàng loạt (Có 2 loại mẫu cấu hình khác nhau, dành cho 
camera và đầu ghi hình)
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Sau khi cấu hình cho 1 camera xong, chúng ta cần đưa các thông số của camera này 
vào mẫu cấu hình hàng loạt

Bước 3: Áp dụng mẫu cấu hình hàng loạt cho các thiết bị khác

Ngoài các thiết bị CCTV, hiện tại Hik-ProConnect còn hỗ trợ chúng ta cấu hình hàng 
loạt từ xa cho các thiết bị tủ trung tâm báo động AXPRO
Để cấu hình hàng loạt từ xa các thiết bị này, chúng ta thực hiện theo bước dưới:

*Các bước thao 
tác cấu hình hoàn 
toàn tương tự như 
phần trên.
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Quy trình cấu hình hàng loạt

TỔNG KẾT


