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1. Přihlášení do systému 

Poklepáním na ikonu na ploše  přejdete do přihlašovacího rozhraní systému, jak je znázorněno 

na následujícím obrázku: 

 
 

Poznámka:  

Výchozí uživatel – admin; Výchozí heslo – 123456  

Po úspěšném přihlášení může uživatel nastavit oprávnění správy klienta v rozhraní 
„Správa uživatelů“.  
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2. Počáteční softwarové rozhraní 

 
 

Po úspěšném přihlášení na hlavní stránce– Počáteční softwarové rozhraní lze vstoupit. Jak je 

znázorněno na obrázku, tento software má sedm podnabídek: Jak je znázorněno na obrázku, tento 

software má sedm podnabídek: Náhled, Přehrát (Přehrávání), Správa obličeje, Správa zařízení, 

Konfigurace zařízení, Nastavení a Informace o přihlášení. První by měl uživatel kliknout na [Device 

Manage/Správa zařízení] a přidat zařízení. Pouze po úspěšném přidání zařízení může uživatel 

zobrazit náhled a provést konfiguraci v softwaru. 
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3. Správa zařízení 
Kliknutím [Device Manage/Správa zařízení] v liště nabídky funkcí vstoupíte do nabídky správy 
zařízení, jak je znázorněno na následujícím obrázku. 
 

 
 
[Device Manage /Správa zařízení] Slouží k ručnímu přidání zařízení, úpravě informací o zařízení, 
mazání zařízení a vymazání všech zařízení; 
[Add/Přidat] Používá se k ručnímu přidání zařízení. 
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Poznámka:  

1. Počáteční heslo musí být změněno v „modifikaci“, poté lze připojit pouze video. 

2. Při přidávání zařízení NVR je třeba zvolit odpovídající číslo kanálu. 

3. U síťové kamery s funkcí přenosu obrazu obličeje lze použít funkci přenosu obrazu 

obličeje pouze v případě, že je jako typ vybrán srovnávací obrázek. 

 

[Online Device/Online zařízení] Klikněte na [Search/Hledat] – Prohledejte zařízení ve stejné síti LAN. 

Klikněte na [Search/Hledat], zkontrolujte požadovaná zařízení, poté klikněte na [Add Devices /Přidat 

zařízení] a tato zařízení budou úspěšně přidána. 

Pokud vyberete - přidat všechna zařízení, budou automaticky přidána do příslušných skupin. 

 

Poznámka:  

Při přidávání zařízení lze zařízení přidat přímo pomocí výchozího 

uživatelského jména a hesla. Pokud není uživatelské jméno a heslo 

výchozí, po přidání zařízení je třeba heslo upravit pomocí 

[Modify/Upravit].  
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4. Náhled 
Po kliknutí na [Preview/Náhled] na hlavní stránce se zobrazí rozhraní, jak je znázorněno na obrázku 
níže. Poklepejte na zařízení pod stromovým zobrazením vlevo, vyberte příslušné zařízení a přidejte / 
přetáhněte jej do pole pro střední zobrazení; 
 

 
 
1. Lišta nabídek vlevo zobrazuje přidaná zařízení klasifikovaná jako zařízení IPC a NVR; 
2. Lišta nabídky v levém dolním rohu může ovládat levý, pravý, nahoru a dolů náklon panorámy a 

ovládat přiblížení a clonu motorizovaného objektivu se zoomem a rychlost náklonu; 
3. Pole středního zobrazení zobrazuje obrazovku s videem náhledu v reálném čase; 
4. Prostřední blokové diagramy ve spodní části zobrazují snímky obličeje v reálném čase a tělesnou 

teplotu; 
5. Lišta nabídky vpravo zobrazuje výsledky porovnání v reálném čase a informace o srovnání: název, 

sériové číslo, název zařízení, čas pořízení snímku, režim seznamu, teplota a varování před 
abnormální teplotou a podobnost tváře; 

6. Klepněte pravým tlačítkem myši na obraz videa a zobrazí se nabídka s následujícími funkcemi: 
celá obrazovka, přepínání streamů, otevřený zvuk a místní video. 

7. Klikněte pravým tlačítkem na režim kanálu a zobrazí se nabídka s následujícími funkcemi: 
obnovení stromové nabídky zařízení, porovnání otevření / zavření, atributy atd. 

 
Pokud je zjištěna abnormální teplota, na straně klienta se objeví okno s výzvou osoby s horečkou / 

abnormální teplotou a bude vydán hlasový alarm. 
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5. Konfigurace zařízení 
Vraťte se na hlavní stránku a klikněte na [Device Config/Konfigurace zařízení], jak je znázorněno na 

následujícím obrázku: 

 

 
 

Vyberte název zařízení, které chcete konfigurovat, a potom na něj dvakrát klikněte. Zobrazí se 

informace o verzi tohoto zařízení. Lze provést následující operace, jako je upgrade verze, otevření 

stránky, nastavení bitového toku, nastavení oblasti, parametry alarmu, parametry obličeje, nastavení 

sítě a nastavení systému 

 

1. Upgrade: Upgrade firmware zařízení. Klikněte na tlačtko [Upgrade] a objeví se stránka s 

upgradem (jak je znázorněno na obrázku níže); klikněte na [Select File /Vybrat soubor] a poté, co 

vyberete soubor firmwaru (soubory firmwaru) požadovaný pro aktualizaci, klikněte na [Upgrade]. 

Když je aktualizace 100% dokončena, zobrazí se zpráva - úspěšná aktualizace. Na stránce s 

upgradem lze zařízení naformátovat, obnovit na tovární nastavení a restartovat.
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2. Otevření stránky: Kliknutím automaticky otevřete prohlížeč IE a zadejte pozadí IPC 

tohoto zařízení.  

3. Nastavení bitového toku, nastavení oblasti, parametry alarmu, parametry obličeje, 

nastavení sítě, nastavení systému a další nastavení parametrů najdete v pokynech k 

použití příslušných zařízení. 

 

Poznámka:  

1. V nastavení parametrů zařízení NVR lze upravovat pouze parametry NVR. 

Nastavení zařízení IPC nelze změnit.  

2. Vyberte číslo kanálu, poklepejte dvojklikem na něj a zobrazí se číslo verze zařízení. 

3.  Zařízení NVR nepodporují následující: nastavení bitového toku, nastavení oblasti, 
rozpoznávání oblasti, parametry alarmu a parametry obličeje.  
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6. Přehrávání 
Klikněte na [Replay /Přehrát] na liště nabídek funkcí a vyskočí rozhraní pro přehrávání videa, jak je 

znázorněno na obrázku níže: 

 

 
 

Poznámka:  

1. Dolní ukazatel průběhu nelze přetáhnout; 

2. Video lze přehrávat pouze na zařízeních, která mají funkci nahrávání videa. 

 

1. Vyhledávání a přehrávání videa 

Hledání podle kanálu, času zahájení, času ukončení a typu souboru; poklepejte na 

seznam videí a poté klepněte na [Play /Přehrát].  

2. Ovládání přehrávání 

Mezi ovládací tlačítka patří: přehrávání, pozastavení, zastavení, pomalé přehrávání, rychlé 

přehrávání, momentka, zapnutí / vypnutí zvuku. 

3. Stahování videa 

Klikněte pravým tlačítkem na seznam videí, abyste zobrazili nabídku stahování, a poté klikněte na 

Download/Stáhnout.  
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7. Systémové nastavení 
[Setting/Nastavení] Používá se k nastavení místních konfiguračních funkcí, jako je změna cesty 

snímku, cesty ke stažení a cesty úložiště obrázku obličeje, jak je znázorněno níže: 

 

 
 

[Alarm Set/Nastavení alarmu] Zapnutí / vypnutí zvukových rad, jak je znázorněno na obrázku níže. 
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[Local Record/Místní záznam]  

1. Nastavte délku místního záznamu; 

2. Otevřete / zavřete pokrytí záznamové smyčky, jak je znázorněno na obrázku níže: 
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8. Protokoly 
Můžete vyhledávat, mazat, mazat a exportovat protokoly zařízení podle časových podmínek a 

otevírat / zavírat vyskakovací okno protokolu, jak je znázorněno na obrázku níže: 

 
 

Poznámka:  

Hledání protokolu NVR není podporováno. 
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9. Správa obličeje 
[Recording/Nahrávání] Klepnutím vyberte název zařízení (název vybraného zařízení zezelená) a 
záznamy můžete vyhledávat a exportovat podle času, zdroje, režimu seznamu, názvu a sériového 
čísla. Abnormální teplota a všechny srovnávací záznamy překračující teplotní práh budou 
odfiltrovány. 
 

 
 
[Attendance/Docházka] Prohledání záznamů věrohodné listiny s informacemi o docházce 
konkrétního zařízení. Informace o docházce lze vyhledávat a exportovat podle času, typu 
vyhledávání, sériového čísla a jména. 
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[List Import/Import seznamu] Hromadný import a jeden import seznamů do databází obličejů lze 
realizovat pro jedno zařízení nebo více zařízení, jak je uvedeno níže: 
 

 
 

Požadavky na seznam knihoven jsou následující: 
1. Formát pojmenování nahraného obrázku je: Název _ Sériové číslo _ Pohlaví.JPG 
2.   Poznámka: Typ vstupu jména a sériového čísla musí být písmena, číslice nebo mezera. 
3. Formát nahraného obrázku musí být JPG. 

4. Velikost nahraného obrázku musí být v rozmezí 60 * 60 ~ 960 * 960； 

5. Velikost souboru nahraného obrázku musí být menší než 2 MB.  
 

Funkce hromadného importu je následující: 
1. Zkontrolujte zařízení a lze vybrat více zařízení. 
2. Zkontrolujte režim seznamu a dobu platnosti, kterou chcete importovat. 
3. Vyberte adresář úložiště tváře databáze. [Poznámka: Pokud je hromadný import v režimu 

adresáře, nelze vybrat obrázek]  
4. Klikněte na [Import] 

 
Poznámka:  
Podrobnosti výsledků hromadného importu jsou uloženy v následujícím adresáři: 

Partizan STD \ ImportLog  
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[List of Lists/Seznam seznamů] Můžete vyhledávat a exportovat režim seznamu pro jedno zařízení; 

nebo implementujte rychlé vyhledávání podle názvu a vymažte jednu, více nebo všechny knihovny 

seznamu. 

 

 
 

Poznámka:  

Při exportu knihovny seznamu je exportovaný obrázek ve formátu .jpg a je doporučeno 

předem připravit složku. 
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[People counting/Počítaní lidí] Můžete si vytvořit statistiku o počtu lidí, kteří vstupují a vystupují v 

jediném seznamu nebo ve všech seznamech jednoho zařízení nebo více zařízení. 

1. Zkontrolujte zařízení a lze vybrat více zařízení. 

2. Nastavte počáteční a koncový čas statistik. 

3. Vyberte režim seznamu statistik. 

4. Zadejte sériové číslo nebo jméno konkrétní osoby (lze provést rychlé vyhledávání) (pokud nejsou 

zadány, bude prohledán celý režim seznamu). 

5. Klikněte na [Search/Hledat]. 
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