Průvodce správou NVR značky CP PLUS
pomocí prohlížeče Internet Explorer
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1. Úvod
Děkujeme Vám za zakoupení NVR značky CP PLUS!
Manuál je určen pro NVR značky CP PLUS, jejichž jednotlivá modelová provedení se mohou lišit
parametry, výbavou, vzhledem a některými funkcemi.
Instalaci a nastavení systému by měla provádět firma či osoba, která je seznámena s oblastí CCTV a
slaboproudých instalací.
V případě potřeby je možné se obrátit na technickou podporu na emailové adrese info@cpplusworld.cz
nebo na konkrétní osobu v sekci kontakty na www.cpplusworld.cz.
Děkujeme a přejeme Vám spokojenost s výrobky značky CP PLUS.
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2. Důležitá bezpečnostní opatření a varování
a. Elektrická bezpečnost
Veškerá instalace a provoz zařízení musí vyhovovat místním předpisům pro elektrickou
bezpečnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za požáry ani zásahy elektrickým
proudem způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací. Doporučujeme ochranu proti
výpadkům proudu či přepětí v podobě UPS.

b. Bezpečnost při přepravě
Během přepravy, skladování a instalace je nepřípustné velké napětí, silné vibrace ani
vysoká vlhkost. Zařízení NVR přepravujte bez instalovaného HDD.

c. Instalace
Zacházejte s výrobkem opatrně. Nepřipojujte napájení k DVR před dokončením jeho
instalace. Nikdy na DVR nepokládejte předměty a zajistěte nezakrytí odvětrávacích
otvorů na spodní desce a bočních stěnách krytu.

d. Potřeba kvalifikovaných techniků
Veškeré zkoušky a opravy musí provádět kvalifikovaní servisní technici. Nejsme
odpovědni za problémy způsobené neoprávněnými úpravami ani pokusy o opravu.

e. Prostředí
NVR musí být umístěno na chladném, suchém místě mimo dosah přímého slunečního
světla, hořlavých a výbušných látek.

f. Příslušenství
Použijte veškeré příslušenství doporučené výrobcem. Před instalací otevřete balíček
a zkontrolujte, zda obsahuje všechny části. Pokud v balení něco chybí, kontaktujte
co možná nejdříve svého dodavatele.

g. Lithiová baterie
Nesprávné použití baterie může vést k požáru, výbuchu nebo zranění osoby! Při výměně
baterie zkontrolujte, že máte stejný model a dbejte na správnou polaritu.
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3. První přihlášení pomocí prohlížeče Internet Explorer
Pro správu zařízení přes Internet Explorer potřebujeme znát IP adresu zařízení (výchozí adresa je
192.168.1.240 nebo 192.168.1.245), kterou jsme zadali při prvním spuštění zařízení. Nebo jí můžeme
zjistit pomocí aplikace IP Finder, která je ke stažení na stránce: http://cpplusworld.cz/ke-stazeni/
Náhled aplikace IP Finder:

IP adresa zařízení

Internet Explorer

V této aplikaci lze provádět základní nastavení IP zařízení. Případně pomocí ikonky lze otevřít
Internet Explorer. Po otevření Internet Exploreru jsme vyzváni k nainstalování pluginu, který slouží
k zobrazování videa:
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Klikneme na tlačítko „Instalovat“. Zobrazí se nám lišta s výzvou k instalaci pluginu:

Dáme spustit a plugin se stáhne do dočasné složky. V některých případech se nám zobrazí
bezpečnostní upozornění. Toto upozornění závisí na nastavení a verzi systému. Ve většině případů
můžeme pokračovat dalším krokem.

Klikneme na „Zobrazit stahované soubory“:

Klikneme pravým tlačítkem na řádek s pluginem a dáme možnost „Přesto spustit“

Poté proběhne instalace pluginu a zobrazí se okno pro přihlášení:

Výchozí přihlašovací údaje jsou:
Uživatelské jméno: admin
Heslo: admin
Necháme zvolený protokol TCP a zvolíme typ připojení LAN pro připojení přes místní síť nebo WAN
pro připojení přes internet a klikneme na tlačítko přihlásit.
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4. Základní zobrazení webového rozhraní - Náhled
Po přihlášení do webového rozhraní se zobrazí náhled na kanály a rozhraní pro ovládání PTZ kamery:
Menu pro správu zařízení

Seznam kanálů

PTZ ovládání kamer
Náhled na kameru

Nástroje pro náhled

Úprava zobrazení náhledu

Nástroje pro volbu kvality

Menu pro správu zařízení – kompletní správa zařízení
Seznam kanálů – slouží pro zobrazení náhledu kamery, pro zobrazení stačí na název kamery kliknout
Nástroje pro náhled:
-

Otevřít vše – zobrazí všechny náhledy
Audio – zahájí přenos zvuku z připojeného mikrofonu do připojeného reproduktoru
Okamžitý záznam - začne nahrávat všechny kanály
Lokální přehrání – zobrazuje se pouze, pokud jste při přihlášení zvolili možnost LAN.
Slouží pro přehrávání uložených záznamů v počítači.

Nástroje pro volbu kvality – možnost změnit kvalitu přehrávaného videa
PTZ ovládání – pokud kamera podporuje PTZ ovládání, můžeme pomocí těchto tlačítek ovládat pohyb
kamery, dále můžeme volit uložené předvolby v PTZ kameře
Úprava zobrazení náhledu – můžeme nastavovat jas, kontrast, saturaci a odstín vybraného náhledu
Náhled na kameru – zobrazuje obraz z kamery, výběr kanálu se provádí kliknutím na náhled a
dvojitým kliknutím se náhled zvětší přes celou obrazovku
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5. Přehrávání
Menu přehrávání slouží k přehrání záznamu. Záznam můžeme vyhledávat podle časového období,
případně podle souborů uložených v nahrávacím zařízení.

Vyhledání uložených záznamů

Nástroje pro přehrávání

Vyhledání dle souborů
Export vybraných záznamů
Časová osa vyhledaného záznamu

Typ záznamu

Přiblížení časové osy

a. Vyhledávání uložených záznamů
Záznamy můžeme vyhledávat na základě data pořízení nebo podle souborů na pevném disku.
Vyhledání
základě data pořízení:
Měsíc
a rokna
záznamu

Dny v měsíci. Červeně jsou vyznačené dny se záznamem.
Počet zobrazených kanálů a zobrazení na celou obrazovku.
Zobrazení vybraných kanálů.

Vyhledání na základě souborů:
Kanál se záznamy
Seznam nalezených záznamů

Stáhnout vybrané záznamy
Návrat na vyhledávání podle data
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b. Rozšířené vyhledávání
Slouží k záloze vyhledaných souborů.
Vyhledání záznamu
Kanál a typ záznamu
Seznam nalezených souborů

Stažení souborů do počítače nebo na USB

c. Stáhnout dle času
Tato záložka slouží ke stažení vybraných souborů do počítače. Složku pro stažení vybereme pomocí
tlačítka „Lokální stažení“.

d. Časová osa
Časová osa slouží k vyhledávání konkrétního záznamu uloženého na disk.

Typy záznamu:

Souběžně – přehraje všechny kanály souběžně
Trvalý záznam – zelená barva na časové ose. Záznam je vytvořen na základě trvalého plánu
nahrávání.
Pohyb – žlutá barva na časové ose. Záznam je vytvořen na základě detekce pohybu.
Alarm – červená barva na časové ose. Záznam je vytvořen na základě zachycení alarmové události.
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e. Nástroje pro přehrávání
Nástroje slouží k obsluze přehrávaného záznamu. Jsou to tyto nástroje:

Přehrát zpět
Přehrávání
Pauza
Zastavení přehrávání

Přehrávání snímek po snímku

Rychlost přehrávání – 1/16x až 16x

Hlasitost přehrávaného záznamu

f. Nástroj nůžky
Nástroj nůžky slouží k vybírání záznamů pro export.

Po kliknutí na nůžky se nám na časové ose zobrazí šipky pro vybrání přesného časového rozmezí pro
záznam, který chceme exportovat:

Čas také můžeme zvolit přímo v rozsahu za nůžkami. Export souborů potvrdíme stisknutím tlačítka:

Soubor bude vyexportován do složky C:\RecordDownload\. Pokud tuto složku chceme změnit, lze to
provést v nastavení kódování.
V případě, že se soubor nevytvoří, vytvořte složku ručně a export proveďte znovu.

g. Nástroj lupa
Lupa slouží k přiblížení časové osy, pro přesně vybrané záběry:
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6. Alarm
Funkce alarm může zasílat upozornění na vznik události na emailovou adresu zadanou v sekci
nastavení, případně přehrát zvuk v prohlížeči:

Typ alarmu – seznam detekovatelných událostí

Operace:
Informace – zobrazí ikonu majáčku u sekce
Alarm
Přehrát zvuk – přehraje zvuk v prohlížeči
Zvuková cesta – cesta ke zvukovému souboru
uložená v počítači

Seznam detekovaných událostí:

Zpráva o alarmu:
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7. Nastavení
Záložka nastavení slouží ke kompletní správě NVR. Je rozdělena na sekce podle oblastí, kterých se
nastavení týká.

a. Vzdálená zařízení
Tato část menu slouží k přidání IP kamer nebo dalších nahrávacích zařízení do systému.

Seznam dostupných zařízení

Seznam zařízení přidaných do systému

Seznam dostupných zařízení – zařízení, která je možno přidat do systému. Zařízení značky CP PLUS se
zobrazují v seznamu vícekrát – jednou pod obecným protokolem ONVIF a jednou pod protokolem CP
PLUS (případně Dahua), pro správnou funkci přidávejte zařízení pod protokolem CP PLUS nebo
Dahua.

Ovládací prvky záložky
Hledat zařízení – vyhledá dostupná zařízení v síti
Přidat – přidá vybraná zařízení
Ručně přidat – ruční přidání kamery s vyplněním všech parametrů

13

Kanál, kam se zdroj videa přidá
Výrobce a protokol – volíme podle výrobce zařízení, pro
kamery značky CP PLUS poté ještě volíme protokol
podle řady zařízení, kterou chceme přidat
IP adresa zařízení v síti
Port TCP pro komunikaci se zařízením
Uživatelské jméno a heslo účtu pro přístup do zařízení
Kanál na přidávaném zařízení, který má být přidán
Kvalita videa

Protokol -

Protokol volíme podle typu zařízení, které chceme přidat:

CP-UNC --> používáme pro přidání IP kamery
CP-UNR--> používáme pro přidání NVR
CP-UAR--> používáme pro přidání DVR
Smazat – smazat již přidaná zařízení do systému
Import dat – import již uložených nastavení
Export dat – export již přidaných zařízení
Obnovit – aktualizovat stránku

b. Obraz
Slouží k nastavení obrazu jednotlivých kanálů. Doporučujeme toto nastavení neměnit. Případně
vyzkoušet zvolené nastavení za všech světelných podmínek.
Kanál, který nastavujeme a období
Zrcadlení obrazu
Obrazové nastavení
Rozšířená nastavení

Ovládací prvky:
Výchozí – nastaví tovární nastavení barevnosti
Uložit – uloží nastavení
Obnovit – zruší neuložená nastavení
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c. Kódování
Kódování slouží k nastavení kvality obrazu, počtu snímků za sekundu, nastavení dalších parametrů
obrazu, nastavení a cestu k ukládání lokálních souborů

Záložka kódování:
Hlavní stream, Extra stream – hlavní stream slouží k nahrávání záznamu a k zobrazení obrazu přes
celou obrazovku. Extra stream je používán pro zobrazení více kamer a pro vzdálené připojení přes
pomalé připojení. Extra stream má vždy horší kvalitu videa než stream hlavní.

Kanál – volba kanálu, který nastavujeme
Režim záznamu – volba typu záznamu, pro které bude platit nastavení
Režim komprese – volba používaného kodeku
Rozlišení – volba kvality obrazu
Přenosová rychlost (FPS) – počet snímků za vteřinu. 25 snímků je plynulý pohyb. Pro běžný záznam je
možné nastavit bez problémů počet snímků na 10 - 15. Na záznamu to nebude téměř poznat, ale
výrazně tím ušetříme místo na disku.
Typ toku dat – Konstantní – vyšší kvalita obrazu a větší datová náročnost, proměnlivý – nižší kvalita
obrazu a menší datová náročnost
Datový tok – čím vyšší, tím větší datová náročnost
Ref. datový tok – povolené nastavitelné rozmezí
Aktivovat vodoznak – povolení ochrany videa vložením skrytého textu
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d. Snímek
Nastavení kvality vytvořeného snímku

Kanál, který nastavujeme
Typ snímku, jehož kvalitu nastavujeme
Rozlišení snímku
Čím vyšší, tím lepší
Jak často bude snímek vytvořen

e. Překrytí
Zde můžeme do kamery přidat datum a číslo kanálu, případně nastavit překrytí obrazu, kde
nechceme zaznamenávat obraz
Kanál, který nastavujeme
Místo, které bude zakryto
Zobrazení názvu kanálu
Zobrazení času

f. Cesta uložení
Zde nastavujeme cestu, kam chceme ukládat exportované soubory ze zařízení.

Výchozí cesta je C:\PictureDownload pro snímek a C:\RecordDownload pro záznam videa.
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g. Název kanálu
Zde nastavujeme jednotlivé názvy kanálů, tyto názvy se mohou zobrazovat v náhledu kamer.

8. Síť
V nastavení sítě nastavujeme, jak se bude zařízení chovat v rámci počítačové sítě.

a. Volba IP
Zde nastavujeme adresu zařízení v rámci lokální sítě.

Pro správnou funkci zařízení v rámci počítačové sítě musí být IP adresa zařízení jedinečná. Výchozí
adresa zařízení je 192.168.1.245(240). Doporučujeme nastavit pevnou IP adresu mimo rozsah serveru
DHCP. Maska podsítě a výchozí brána musí odpovídat síťovému nastavení počítače ve stejné síti.

b. InstaOn

2D kód, který můžeme použít pro připojení
k zařízení pomocí mobilní aplikace CMOB.
Případně můžeme zkopírovat sériové číslo
zařízení do prohlížeče, odkud se chceme
připojovat k zařízení.

Zde můžeme povolit připojení k serveru InstaOn, abychom se k zařízení mohli připojit bez potřeby
veřejné IP adresy a bez přesměrování portů. Pro připojení přes server Instaon stačí přejít na adresu
www.instaon.com, kde si můžeme vytvořit účet nebo se přihlásit pomocí sériového čísla zařízení.
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c. Porty
Nastavení portů slouží ke správě komunikace zařízení po místní síti.

Počet současně připojených uživatelů
Komunikace mezi zařízeními
Komunikace mezi zařízeními
Port pro webové rozhraní
Port pro webové rozhraní, šifrovaně
Port RTSP streamu zařízení

d. WIFI
Wifi slouží pro připojení zařízení k bezdrátové síti. Pro možnost využití této funkce musí být připojen
USB Wifi modul k zařízení. Poté se zařízení připojí standardně jako počítač zadáním hesla
k bezdrátové síti.

e. 3G/4G
Zde můžeme nastavit připojení k mobilní síti. Pro připojení potřebujeme USB 3G/4G modul s datovou
sim kartou. Nastavení níže provedeme podle pokynů poskytovatele připojení:
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f. PPPoE
Point to point protocol over etherent slouží k připojení k internetu pomocí jména a hesla.

Tento způsob připojení se již téměř nepoužívá.

g. DDNS
Tento nástroj umožňuje připojení se k zařízení přes internet pomocí dynamického jmenného serveru.
Tento způsob připojení je dnes nahrazen pomocí funkce InstaOn.

Použitý server
Název Vašeho zařízení na dané doméně.
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h. IP Filtry
Tato funkce slouží k blokování nebo povolení určitých IP adres, ze kterých se lze nebo nelze připojit
k zařízení. V případě zadání IP rozsahu nastavujeme počáteční a koncovou IP adresu zařízení.

i. Email
Funkce email slouží pro nastavení emailového účtu, který bude používán pro rozesílání emailů.

Název SMTP serveru

Uživatelské jméno a heslo, kterým se
přihlásíme k serveru

Zpráva pro příjemce
Jak často se může poslat email
V zadaném intervalu bude odesílán testovací email
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j. FTP
Ftp slouží k připojení k ftp serveru. Na tento server poté můžeme ukládat záznam a snímky podle
nastavení. Pro každý kanál jsou k dispozici dvě časová období a různé typy posílaného záznamu.

IP adresa serveru pro připojení

Jméno pro připojení na server
Heslo
Adresář na serveru pro ukládání
Velikost souborů
Jak často budeme nahrávat snímky
Kanál, který nastavujeme
Období a typ záznamu, který bude odesílán

Typy posílaného záznamu:
Alarm – zašle záznam na základě detekce alarmu
Inteligentní – zašle záznam na základě inteligentních funkcí (např. překročení čáry)
Pohyb – zašle záznam na základě detekce pohybu
Trvalý – zašle záznam na základně časového plánu

k. UPnP
Seznam portů pro komunikaci mezi zařízeními a pro nástroje testující síťový provoz. A také, zda se má
zařízení zobrazovat v počítači v sekci místní síť.
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l. SNMP
SNMP protokol slouží pro kontrolu síťové komunikace pomocí specializovaných nástrojů.

Zařízení CP PLUS podporují SNMP protokol verze jedna a verze dvě.

m. Multicast
Tato funkce slouží k rozložení datové náročnosti při náhledu na zařízení z více počítačů. Tato funkce
je funkční pouze se switchy, které podporují správu na úrovni L2 a výše. Zadáme rozsah IP adres,
které mají být sdíleny pomocí switche.
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n. HTTPS
Na této záložce si můžeme vygenerovat vlastní certifikát, abychom se mohli připojovat
bezproblémově i přes protokol HTTPS:

Volitelné údaje pro vytvoření certifikátu:

9. Události
V této sekci můžeme nastavit chování zařízení po detekci nějaké události.

a. Detekce pohybu
Zde nastavujeme způsob reakce systému na zachycený pohyb.

Povolení detekce na vybraném kanálu
Čas, po který bude detekce povolena
Čas, ve kterém bude zachycen pohyb
Oblast / území detekce pohybu
Kanály, které začnou nahrávat po detekci
Čas, po který se bude nahrávat po skončení pohybu
Sepnutí alarmového výstupu (je-li na zařízení
přítomen)0
Nastavení PTZ kamery na určitý preset
Čas,
po který
se bude
po skončení pohybu
Zobrazení
náhledu
po nahrávat
detekci pohybu
Čas, po který
se bude
nahrávat po
skončení pohybu
Vytvoření
snímku
na vybraném
kanále
nabude
zachycení
pohybu
Čas, poReakce
který se
nahrávat
po skončení pohybu
Čas, po který se bude nahrávat po skončení pohybu
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b. Ztráta videa
Na této záložce můžeme nastavit reakci na ztrátu videa na některém kanále.

Povolení detekce na vybraném kanálu
Čas, po který bude detekce povolena
Kanál, který bude nahráván po ztrátě videa
Alarm, který bude sepnut po ztrátě videa
Nastavení PTZ kamery na určitý preset
Čas,
po který
se bude
po skončení
Zobrazení
náhledu
po nahrávat
detekci ztráty
videa pohybu
Vytvoření
snímku
na
vybraném
kanále
Čas, po který se bude nahrávat po skončení pohybu
Nastavení
událostí
po nahrávat
detekci ztráty
videa pohybu
Čas,
po který
se bude
po skončení
Čas, po který se bude nahrávat po skončení pohybu

c. Zakrytí kamery
Na této záložce nastavujeme reakci na zakrytí kamery.

Povolení detekce na vybraném kanálu
Čas, po který bude detekce zakrytí povolena
Kanály, které začnou nahrávat po detekci zakrytí
Čas, po který se bude nahrávat po skončení zakrytí
Alarm, který bude sepnut po zakrytí kamery
Aktivace PTZ kamery na určitý preset
Čas, po který se bude nahrávat po skončení pohybu
Zobrazení
náhledu po zakrytí kamery
Čas, po který
se bude
nahrávat po
skončení pohybu
Vytvoření
snímku
na vybraném
kanále
Čas, po který
se bude událostí
nahrávatpo
pozakrytí
skončení
pohybu
Nastavení
kamery
Čas, po který se bude nahrávat po skončení pohybu
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d. Alarm
V této sekci nastavujeme reakci systému na detekovaný alarm. Může se jednat o lokální alarm
detekovaný v zařízení nebo alarm na síti, externí alarm připojený na IPC zařízení, případně alarm
způsobený ztrátou IP kanálu

Nastavení kanálu, na jehož alarm budeme reagovat

Nastavení reakcí systému na vzniklou
událost

e. Abnormalita
V této sekci nastavujeme reakci systému na vzniklé neočekávané situace. V jednotlivých záložkách
můžeme volit jednotlivé události pro různé typy chyb: žádný disk, chyba HDD, žádné místo na HDD,
odpojení od sítě, konflikt IP, konflikt MAC.

Nastavení reakcí systému
na vzniklou událost
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10.

Úložiště

Sekce úložiště slouží k nastavování plánu nahrávání, správě pevného disku a nastavení chování
záznamu.

a. Plán
V plánu nastavujeme období a typ záznamu, který má být pořízen. Máme tu dvě shodné obrazovky.
Jednou nastavujeme plán pořízení záznamu a druhou plán pořízení snímku z kamer. V případě
zapojení více disků (pokud to zařízení umožňuje) můžeme zvolit funkci „Nadbytek“ pro zrcadlení
záznamu na oba disky, pokud je to nastaveno v sekci „Správa HDD“.

Plán nastavujeme zvolením kanálu. Poté nastavíme, jak velký časový úsek má být zaznamenán před
reakcí na pohyb, alarm. Poté vybereme typ záznamu, který chceme nastavovat, jednoduchým
kreslením zvolíme období, pro které daný typ záznamu bude vytvářen. Záznamy můžeme také
nastavovat detailně pomocí tlačítka „Nastavit“:

Vše ukládáme tlačítkem „Uložit“
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b. Správa HDD
Zde nastavujeme, zda disk bude určen pouze pro čtení nebo i pro zápis, v případě, že to zařízení
umožňuje, můžeme nastavit zrcadlení disků. Dále můžeme v této sekci disk naformátovat tlačítkem
„Formát“ a tím z něj odstranit veškeré záznamy. Na obrázku níže je zobrazeno nastavení pro
zrcadlení disků.

HDD můžeme rozdělit do skupin a poté přiřazovat záznam jednotlivých kamer na jednotlivé skupiny
disků:

c. Záznam
V této části menu nastavujeme, jakým způsobem budeme zaznamenávat obraz z kamer. Buď
můžeme nahrávat dle nastaveného plánu, nebo ručně, či nenahrávat vůbec. Případně můžeme
zastavit veškeré nahrávání z kamer.

Nastavení uložíme pomocí tlačítka „Uložit“. Neuložené změny obnovíme pomocí tlačítka „Obnovit“.

d. Kanál
V záložce kanál můžeme přiřazovat jednotlivé kamery na různé skupiny HDD. Pro tuto možnost
musíme mít v zařízení nainstalováno více disků. Toto nastavení můžeme aplikovat na hlavní stream,
extra stream a snímky.
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11.

Nastavení

V této sekci nastavujeme všeobecné chování systému. V sekci obecné nastavujeme všeobecné
nastavení, čas a svátky. V části účet vytváříme uživatelské účty a skupiny. V části zobrazení
nastavujeme způsob zobrazení na monitoru zařízení, dále také vytváříme skupiny náhledů na
monitor. Pokud je zařízení vybaveno alarmovými výstupy, můžeme jejich chování nastavit v části
Alarm výstup. Menu "Výchozí" nám umožňuje reset nastavení do výchozích hodnot. Záloha slouží
k exportu či importu nastavení. Údržba slouží k automatickému restartu zařízení. Aktualizace slouží
k provádění nahrávání nových firmwarů do zařízení. Pokud je zařízení vybaveno RS232 portem,
můžeme jeho chování nastavit v sekci RS232. V části PAN/TILT/ZOOM konfigurujeme protokoly pro
komunikaci s PTZ kamerami.

a. Obecné
V této sekci nastavujeme obecné chování systému.

Název zařízení
Číslo zařízení pro dálkové ovládání
Jazyk menu
Pro Evropu se používá PAL
Činnost při zaplnění disku
Rozdělení záznamů na soubory
Zobrazovat varování/výzvu na změnu hesla
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Datum a čas
Nastavení data a času.

Zde nastavujeme datum a čas. Chceme-li přecházet mezi letním a zimním časem musíme do systému
zadat datum tohoto přechodu. Pro automatické synchronizování času s internetem můžeme použít
funkci NTP protokol. Pro Českou republiku doporučujeme používat server ntp.nic.cz.
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Nastavení svátků
Nastavení svátků slouží k přidání dat, u kterých chceme, aby byl nastaven jiný režim nahrávání např.
celozávodní dovolená a podobně. Tyto svátky pak můžeme použít při vytváření plánu nahrávání.

Přidání nového svátku se provádí pomocí tlačítka „Přidat nový svátek“. Po přidání svátku také
můžeme zvolit, zda je tento svátek aktivní nebo neaktivní.
Přidání nového svátku:

Zvolíme zde název svátku, zda má být aktivní pouze jednou nebo pořád. Poté zvolíme datum svátku a
vše uložíme.

b. Účet
V tomto menu nastavujeme uživatelské účty a jejich oprávnění do systému. Můžeme zde buď přidat
nového uživatele, nebo vytvořit novou skupinu oprávnění, kterou pak přidělujeme jednotlivým
uživatelům.

Přidání uživatelů se provádí pomocí tlačítka „Přidat uživatele“.
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Při vytváření uživatele musíme zadat jeho uživatelské jméno a heslo. Poté vybíráme skupinu
oprávnění, která bude v systému mít. Základní skupiny jsou „admin“ a „user“. Skupina admin je účet
správce systému, který má veškerá oprávnění v systému. Skupina „user“ je pouze pro běžné uživatele
systému. Tito uživatelé mohou poté pouze sledovat živý náhled kamer, přehrávat záznam a ovládat
PTZ kamery. Nemůžou měnit žádná nastavení systému. Uživatelská oprávnění lze také přiřazovat
každému uživateli jednotlivě pomocí voleb v dolní části okna pro přidávání uživatelů. Pro tyto volby
musíme vybrat skupinu „admin“ a poté nastavit požadovaná oprávnění. Případně si můžeme vytvořit
novou skupinu s těmito oprávněními a poté ji uživatelům pouze přiřazovat.
Přidání nové skupiny:

Zde zadáme název skupiny a poté zvolíme dostupné funkce systému. Vše poté uložíme pomocí tlačítka
„Uložit.“

c. Zobrazení
Toto menu slouží k nastavení monitoru nahrávacího zařízení. Můžeme zde také zvolit, které kamery
mají být na monitoru zobrazeny a v jakém pořadí.

Displej
Zde nastavujeme rozlišení monitoru zařízení a další prvky, které se zobrazují na monitoru zařízení. Při
nastavování rozlišení musíme dát pozor, zda daný monitor podporuje námi nastavované rozlišení.
V případě překročení tohoto rozlišení nebude displej schopen zobrazovat menu zařízení.
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Prohlídka displeje
V tomto menu nastavujeme, jaké kanály budou zobrazeny v jakém rozložení na monitoru zařízení.
Nastavujeme také čas, po jakém budou tyto náhledy jednotlivých kamer střídány.

Rozdělení – lze zde vybrat počet kanálů zobrazených v jeden okamžik na obrazovce zařízení.
Přidání kanálů do skupiny.

Počet přidaných kanálů vždy musí odpovídat rozdělení. Pro náhled 6 kamer musíme zvolit 6 kamer.
Jinak nastavení nepůjde uložit.

d. Alarm výstup
Zde povolujeme funkce alarmových výstupů a nastavujeme, jakým způsobem mají reagovat.
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e. Výchozí
V této záložce můžeme nastavit tovární nastavení pro jednotlivé sekce zařízení. Případně zvolit
„Tovární nastavení“. Toto tlačítko nastaví veškeré hodnoty do výchozího stavu – továrního nastavení.

f. Záloha
Záloha slouží k exportu současného nastavení systému. Doporučujeme provést tuto zálohu po
prvotním nastavení systému. Později v případě jakýkoliv problémů lze zde i importovat tuto zálohu
nastavení.

g. Údržba
V tomto menu nastavujeme automatické restarty zařízení z důvodu vyčištění operační paměti a
zlepšení chodu zařízení. Tento ochranný prvek zařízení doporučujeme nechat zapnutý. Restart
systému trvá maximálně 30 vteřin a nijak proto nenaruší záznam kamer. Můžeme zde také nastavit
automatické mazání starých záznamů na pevném disku.

h. Aktualizace
Aktualizace slouží k nahrání nového firmwaru do zařízení. Poslední verze firmwarů jsou vždy
dostupné na našich stránkách: http://www.cpplusworld.cz/ke-stazeni/. Nahrání nového firmwaru
doporučujeme pouze při stabilním síťovém připojení a za použití UPS - záložního zdroje. Při výpadku
zdroje elektrické energie v průběhu instalace nového firmwaru hrozí nevratné poškození zařízení.
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i. RS232
Zde nastavujeme typ připojeného zařízení k sériového portu.

Jméno protokolu – typ zařízení, jaké je připojeno a nastavení jeho komunikace.
Datový tok – rychlost komunikace se zařízením
Datum – počet data bitů
Zastavit – počet stop bitů
Parita – detekování chyb v komunikaci

j. PAN/TILT/ZOOM
Zde nastavujeme komunikaci zařízení s PTZ kamerou. Nastavení vždy závisí na použité kameře.
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12.

Práce se zařízením přes portál InstaOn

Tento portál je určen pro přístup k zařízení bez nutnosti použití veřejné IP adresy a přesměrování
portů. Pro přístup přes tento web musíme mít tuto službu povolenou v nastavení, v části síť. Do
webového prohlížeče Internet Explorer zadáme adresu www.instaon.com. Poté se buď
zaregistrujeme, nebo připojíme pomocí sériového čísla zařízení.

Registraci provedeme kliknutím na tlačítko „Sign Up Now“.

Vyplníme povinné údaje a poté klikneme na tlačítko „Register“
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Systém zobrazí zprávu o registraci a poprosí o dokončení registrace aktivací odeslaného emailu.

V emailové schránce poté klikneme na aktivační email, který přišel. V případě, že tento email
nedorazil, zkontrolujte prosím složku s nevyžádanou poštou.

Tento odkaz aktivuje účet a poté nás přesměruje na stránku pro přihlášení. Kde vyplníme přihlašovací
údaje a stiskneme tlačítko „Login“.
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Webová stránka nás vyzve k instalaci ActiveX prvku, kterou povolíme.

Poté se zobrazí požadavek operačního systému na povolení instalace ActiveX prvku. Klikneme na
tlačítko „Spustit“ a zahájíme tak instalaci.

Poté jsme požádáni o zavření prohlížeče, potvrdíme tlačítkem „Ano“.

Dále se zobrazí zpráva o instalaci prvku.

Poté opět otevřeme Internet Explorer a zadáme adresu www.instaon.com. Vyplníme přihlašovací
údaje a stiskneme tlačítko „Login“.
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Pro přihlášení jsme někdy vyzváni k přidání výjimky do Firewallu. Tuto výjimku schválíme tlačítkem
„Povolit přístup“ a pokračujeme v přidávání zařízení.

Poté se nám již zobrazí rozhraní.

Do takto vytvořeného účtu můžeme přidávat všechna zařízení značky CP PLUS, na která se chceme
připojovat. Pro přidání zařízení klikneme na tlačítko „+Add.“ Otevře se nám okno pro přidání zařízení,
kde vyplníme všechny údaje.

Název zařízení, pod kterým bude uloženo
Sériové číslo zařízení
Účet do zařízení
Heslo do zařízení
Po zadání údajů potvrdíme tlačítkem „OK“
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Po uložení se nám zařízení zobrazí v seznamu zařízení.

Spuštění náhledu se provádí pomocí tlačítka
Poté se nám otevře nová záložka s možností živého náhledu a přehrání záznamu ze zařízení.

Live- živý náhled
Playback – přehrání záznamu
Vpravo je možné volit kanály pro otevření
V dolní části okna volíme rozložení obrazovky
V pravé dolní části můžeme ovládat PTZ kamery

V případě, že nechceme vytvářet žádný uživatelský účet, přepneme rozhraní do záložky „Device“ a
zadáme pouze číslo zařízení a přihlašovací údaje do zařízení a stiskneme „Login“
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