Instrukcja inicjacji i konfiguracji
urządzeń IP CCTV Uniview

Do wykrywanie urządzeń Uniview w sieci komputerowej należy wykorzystać oprogramowanie EZ
Tool, pracujące pod kontrolą Windows, które można pobrać ze strony:
https://www.uniview.com/Support/Download_Center/Tool/201502/787314_168459_0.htm
Po zainstalowaniu i uruchomieniu wykryje ono wszystkie kamery dostępne w sieci lokalnej.
Alternatywnie można odświeżyć listę urządzeń przyciskiem Refresh (Odśwież).
Pod przyciskiem ekranowym
można skonfigurować zakres przeszukiwanych adresów IP oraz
informacje jakie wyświetlą się na liście odnalezionych urządzeń.
Pod przyciskiem
jest możliwość zmiany języka na polski. Zmiana ta wymaga ponownego
uruchomienia EZ Tools.

Domyślnie kamer stara się pobrać adres z serwera DHCP
Domyślnym użytkownikiem i hasłem kamery jest: admin 123456
Zaznaczenie kamery/rejestratora na liście i kliknięcie Login (Zaloguj), wpisanie nazwy użytkownika i
hasła pozwala na dalszą pracę z kamerą w EZ Tools w tym zmianę adresu IP.
Kliknięcie przycisku ekranowego
przy kamerze przenosi do strony www urządzenia w
przeglądarce Internet Explorer. Do konfiguracji i podglądu z kamery może być wykorzystana
dowolna przeglądarka internetowa. Do rejestratorów musi być wykorzystana przeglądarka Internet
Explorer.

Kliknięcie
1.
2.
3.
4.

pozwala na wejście w podstawową konfigurację kamery w tym:

Konfigurację parametrów obrazu kamery
Konfigurację adresu IP, maski sieciowej, bramy, DNS
Konfigurację parametrów kompresji obrazu i audio
Konfigurację OSD nakładanego na obraz przez kamerę.

W zakładce Maintanace (Konserwacja) można zaimportować lub wyeksportować dane
konfiguracyjne kamery.

Kliknięcie Upgrade (Uaktualnij) pozwala na przeprowadzanie aktualizacji oprogramowana
wbydowanego kamery (firmware).

Klawisz ekranowy DST (Czas letni) pozwala na włączenie w kamerze/rejestratorze obsługi czasu
letniego. Poprawne ustawienia dla Polski znajdują się na rysunku poniżej:

Klawisz ekranowy Time (Godzina) pozwala na skonfigurowanie w kamerze/rejestratorze zegara czasu
rzeczywistego.

Klawisz ekranowy Batch Configuration (Konfiguracja wsadowa) pozwala na skonfigurowanie
podstawowych parametrów wielu urządzeń jednocześnie pod warunkiem że są urządzeniami tego
samego typu.

Przycisk ekranowy IPC/NVR pozwala na szybkie dodanie kamer IP z sieci lokalnej do rejestratora;
wystarczy tylko podać ich nazwę użytkownika i hasło.

Kalkulator powierzchni dyskowej rejestratora
W zakładce Disk Calculator można dokonać oszacowania powierzchni dyskowej potrzebnej do
przechowania nagrań z określonej liczby kamer IP o określonych parametrach kompresji obrazu.
Kalkulator zależnie od ustawień kompresji (algorytmu kompresji, liczby kl./s, rozdzielczości)
podpowiada sugerowaną wielkość danych strumienia wideo jaką należy w kamerze skonfigurować.

