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1. Instalacja Oprogramowania

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oprogramowanie można pobrać klikając tutaj.  Po pobraniu aplikacji można przystąpić do jego instalacji 

1) Po uruchomieniu instalatora należy wybrać  język instalacji (Angielski, Niemiecki, Francuzki, Włoski, 
Portugalski, Turecki) i zatwierdzić przyciskiem 【OK】 

2) Następnie wyskoczy nam okno z informacją o tym, aby zamknąć wszystkie aplikacje przed kontynuowaniem 
instalacji. W celu kontynuacji należy kliknąć【Next】 

3) Pojawi się okno dialogowe z domyślną ścieżką instalacji, która znajduje się w folderze C. Można 
zmodyfikować ścieżkę instalacji do dowolnego folderu. Następnie kliknij【Next】 

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/REJESTRATORY/GISE/


4) Po czym pojawi się okno dialogowe „Wybierz folder menu startowego”. Można zmodyfikować nazwę 
domyślnie to „iVMS320”. Kliknij【Next】 

5) Następnie pojawi się okno dialogowe w którym decydujemy o utworzeniu skrótu na pulpicie. 
Kliknij【Next】 

6) W kolejnym kroku pojawi się okno dialogowe z informacją o wszystkich ustawieniach instalacji. 
Kliknij【 Install】 



7) Po potwierdzeniu  ustawień  w poprzednim kroku pokaże się statut instalacji. 

8) Po zakończeniu instalacji pojawi się okno dialogowe z informacją o poprawnym zainstalowaniu 
oprogramowania. Kliknij【 Finish】 .



 

 

 

 

 
Przy kolejnym uruchomieniu należy podać wprowadzony login oraz hasło

 

 

2.Logowanie 

Po instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie na skrót do aplikacji umieszczony na pulpicie. Aby rozpocząć 
pracę z aplikacją należy najpierw utworzyć konto użytkownika. Zostanie wyświetlone okno logowania, 

w którym należy utworzyć nowego użytkownika i hasło potwierdzając je.

Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona główna VMS



3.Zmiana języka 

Aby zmienić język aplikacji należy przejść do【Settings】   

Przy wpisie 【 Language Option】 z rozwijanej listy wybrać język.    

Aby zmienić język aplikacji należy przejść do【Settings】   

Kliknąć 【 Save】w celu zapisania ustawień, po czym uruchomić oprogramowanie ponownie.    



 
 

 

      Aby dodać urządzenie należy kliknąć【Zarządzanie urządzeniem】
Następnie zaznaczyć ticzek, przy urządzeniu które ma zostać dodane i kliknąć 【Dodaj do】 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

4.Dodawanie urządzeń w sieci lokalnej 

      Po czym należy podać odpowiednio w tabelce nazwę użytkownika
 i hasło do urządzenia i kliknąć【Następny krok】 

Po prawidłowym dodaniu urządzenia do aplikacji powinniśmy uzyskać informacje o udanym połączeniu, 
aby zapisać ustawienia kliknij  【Dodaj】 



5.Dodawanie urządzeń chmura (P2P) 

Po prawidłowym dodaniu urządzenia do aplikacji powinniśmy uzyskać informacje o udanym połączeniu, 
aby zapisać ustawienia kliknij  【Dodaj】 

      Aby dodać urządzenie należy kliknąć【Zarządzanie urządzeniem】 następnie【Dodaj】 

      Po czym należy podać odpowiednio w tabelce numer seryjny, nazwę użytkownika
 i hasło do urządzenia następnie kliknąć【Następny krok】 



6.Podgląd na żywo 

Funkcje podglądu na żywo:

1) Wyloguj: Wyloguj użytkownika iwróć do panelu logowania
2) Rozmiar obrazu

a. Normalny: Obraz wyświetlany w aktualnych proporcjach
b. Rozciągnięcie: Obraz dostosowany do ramki okna
c. 1*:Obraz nieskalowany
d. 2*:Obraz powiększony dwukrotnie
e. 3*: Obraz powiększony trzykrotnie

3)  Podziały kamer: ustawienia wyświetlania okien. 
4)  Zdjęcie: Wykonanie zdjęcia z aktualnego widoku
5)  Zatrzymanie odtwarzania kanałów
6)  Kontrola PTZ

Aby uruchomić podgląd z kamer należy wybrać z menu “Na żywo” 
następnie, z zakładki “Widok” po czym przeciągnąć żądaną kamerę do 

głównego ekranu. 



7.Odtwarzanie nagrań 

Po otworzeniu kamer w oknie odtwarzania automatycznie zostanie wyświetlona 
oś czasu dla każdej kamery. Dzięki zdefiniowaniu daty i czasu istnieje możliwość 
szybkiego odszukania nagrania w prosty sposób. Aby zapisać wybrane nagranie 
na HDD należy wyeksportować nagrany plik. Aby to uczynić należy ustawić zakres 
czasu klikając na ikonę zegara widoczną w lewym dolnym rogu ekranu, 
po ustawieniu zakresu czasu należy kliknąć przycisk Eksportuj. 

Rozmiar obrazu podglądu można dostosować na kilka możliwości:

a. Normalny: Obraz wyświetlany w aktualnych proporcjach
b. Rozciągnięcie: Obraz dostosowany do ramki okna
c. 1*:Obraz nieskalowany
d. 2*:Obraz powiększony dwukrotnie
e. 3*: Obraz powiększony trzykrotnie
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