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Tovární nastavení: 
Uživatel: admin, Heslo: admin 

Pro NVR-104V/P: Uživatel: administrator, Heslo: admin 

Aktuálně odpovídá verzi firmware 3.2.0 
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1. Ovládací prvky, indikátory a periferie 
 
1.1  NVR-104P/V 1.2  VS-2012 / VS-2008 

 

 
 

1. Tlačítko automatické archivace 1. Tlačítko automatické archivace 
2. Konektor USB 2.0 2. Konektor USB 2.0 
3. Kontrolky LED: USB, Stav, HDD, eSATA, LAN 3. Kontrolky LED: HDD1, HDD2, LAN, eSATA 
4. Tlačítko napájení 4. Tlačítko napájení 
5. 2x Konektor USB 2.0 5. Konektor napájení 
6. Konektor eSATA 6. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
7. Konektor RJ45 sítě LAN  7. 2x Konektor USB 2.0 
8. Tlačítko Reset pro vymazání hesla  8. Tlačítko Reset pro vymazání hesla 

a síťového nastavení      a síťového nastavení 
9. Konektor napájení 9. Otvor pro uchycení (K-Lock Security) 
10. Otvor pro uchycení (K-Lock Security) 10. 2x Konektor eSATA 
11.  11. Nepoužito (Konektor VGA) 
 
1.3  VS-5020 

1. Tlačítko automatické archivace 
2. Konektor USB 2.0 
3. Kontrolky LED: USB, Stav, 

HDD1–HDD5, LAN 
4. Tlačítko napájení 
5. Tlačítko výběru 
6. Tlačítko Enter 
7. Konektor napájení 
8. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
9. 4x Konektor USB 2.0 
10. Konektor eSATA 
11. Nepoužito (konektor VGA) 

12. RS-232 
13. Tlačítko Reset pro vymazání hesla a síťového nastavení 
14. Otvor pro uchycení (K-Lock Security Slot) 
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1.4  VS-4016U-RP 

1. Tlačítko automatické archivace 
2. Konektor USB 2.0 
3. Kontrolky LED:  

USB, Stav, HDD1–HDD4, LAN 
4. Tlačítko napájení 
5. Konektor napájení 
6. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
7. 2x Konektor USB 2.0 
8. Tlačítko Reset pro vymazání hesla 

a síťového nastavení 
9. Nepoužito (konektor VGA) 
 

 
1.5  VS-8040U-RP / VS-8032U-RP 

1. Kontrolky LED:  
Stav, LAN, USB, HDD1–HDD8 

2. Tlačítko napájení 
3. Tlačítko výběru 
4. Tlačítko Enter 
5. Konektory napájení 
6. Tlačítko Reset pro vymazání hesla 

a síťového nastavení 
7. RS-232 
8. Konektor PC monitoru (VGA) 
9. 4x Konektor USB 2.0 
10. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
 

 
 

2. Používání NVR 
 

K nainstalovanému NVR serveru, připojenému k sítí Ethernet budete přistupovat z 
klientského počítače pomocí internetového prohlížeče. Doporučujeme používat pro-
hlížeč Microsoft Internet Explorer (od verze 6.0). 

 
Důležité upozornění: Dříve než začnete používat NVR server, je třeba NVR na-
instalovat a nastavit. Součástí instalace je i montáž pevného disku/ů, konfigurace 
diskového prostoru a zformátování disku/ů. V případě neúplné nebo nesprávné 
instalace NVR nebude fungovat správně, což se může projevit i s časovým 
odstupem. 
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2.1  Připojení k NVR serveru 
 

1. V prohlížeči Internet Explorer za-
dejte IP adresu NVR, nebo spusťte 
program QNAP Finder a dvojklikem 
na řádek v příslušným NVR serve-
rem otevřete vstupní stránku NVR. 

 
 
 
 
2. Zadejte přihlašovací jméno a heslo 

NVR serveru. 
 
Implicitní uživatelské jméno:  
admin, implicitní heslo: admin 
 
Pro NVR-104:  
Implicitní už. jméno: administrator,  
implicitní heslo: admin 
 
 

3. Ke správnému zobrazování videa je potřeba nainstalovat komponentu ovládání 
ActiveX. Instalaci povolíte kliknutím na horní řádek zobrazovacího pole prohlížeče. 
Pokud se řádek nezobrazí a zobrazí se chybové hlášení o zabránění instalace 
nepodepsané komponenty, je potřeba snížit nastavené zabezpečení pro Internet 
Explorer (Nástroje>Možnosti internetu>Zabezpečení) nebo jmenovitě povolit 
instalaci ActiveX na dotaz (Nástroje>Možnosti internetu>Zabezpečení>Vlastní 
úroveň). 

 

 
 
 
2.2  Zobrazení obrazovky Monitoru 

Po úspěšném přihlášení se zobrazí dohledová obrazovka – Monitor. Jako první 
krok nastavte jazyk a dále přejděte na nastavení serveru (viz Instalační manuál). 

Dvojklikem na řádek s NVR 
serverem se přihlásíte k NVR 
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Symbol Funkce 

 

Více monitorů: 
NVR umožňuje zobrazení na více monitorovém systému. Podmínkou je 
nainstalovaná podpora více monitorů v systému klientského PC. 

 
Seznam serverů: 
Umožňuje namapovat další NVR servery. Systémový limit je 120 kanálů. 

 
Nastavit jazyk: 
Zvolte jazyk pro komunikaci s NVR. 

 

E-mapa: 
Zobrazí schéma umístění jednotlivých kamer. Připravené schéma nahrajete 
v sekci pro nastavení NVR. 

 
Nastavení systému: 
Přejde do nastavení NVR. Podrobně k nastavení viz Instalační manuál. 

 

Nastavení zobrazení: 
Pokročilé nastavení zobrazení Monitoru. Nastavil lze zdroj videa a zvuku, 
seznam událostí a parametry ukládání snímku. 

 

Přehrávání záznamů: 
Přejde do vyhledávání v záznamech videa. Oprávnění přistupovat k zázna-
mům jednotlivých kamer může nastavit uživatel s administrátorským opráv-
něním. 

 
Nápověda: 
Zobrazí nápovědu pro NVR server. 

 
Odhlásit: 
Odhlásíte připojeného klienta od NVR serveru. 

 

Pořídit snímek: 
Uloží snímek z aktuálního obrazu vybrané kamery. Po otevření nového okna 
se snímkem uložte do soboru pomocí pravého kliknutí myši. 

Aktivní 
okno = 
Obraz  
z kamery 
a informace 
o jejím 
stavu 

Ovládání 
PTZ 

Verze firmware 

Upravit 
rozložení 
oken 

Změna 
kamery 
aktivního 
okna 

Stav záznamu 
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Nouzový záznam: 
Spustí/zastaví nouzový záznam vybrané kamery. V systémovém nastavení lze 
změnit oprávnění pro záznam z kamer. 

 
Zapnout/vypnout zvuk: 
Pokud kamera podporuje přenos zvuku, zapnete/vypnete jeho reprodukci. 

 

Otevřít web rozhraní kamery: 
Vyberte kameru a klikněte na ikonu. Otevře se web rozhraní kamery a může-
te tak provést její detailní nastavení. 

 

Seznam událostí: 
Symbol se zobrazí, pokud od posledního prohlédnutí událostí nastala nová 
událost. Kliknutím na symbol vykřičníku otevřete seznam nových událostí. 

 

Digitální zoom: 
Kliknutím na symbol aktivujete digitální zoom pro vybranou kameru (stejný 
výsledek dostanete pravým kliknutím a aktivací volby Digitální zoom). Přidr-
žením levého tlačítka myší zvětšujete zoom (přibližujete), pravým tlačítkem 
zoom zmenšujete (oddalujete). Přidržením levého tlačítka zároveň s táhnutím 
posouváte okno výřezu. Zoom lze ovládat i pomocí rolování kolečka myši. 

 
Zaostření: 
Ovládání zaostření transfokátoru PTZ kamery (blízký/vzdálený bod). 

 

Jdi na prepozici: 
Kliknutím na příslušné číslo nastavíte PTZ kameru na příslušnou pre-
pozici. Jednotlivé prepozice kamery je nutno nejprve nastavit při 
instalaci kamery dle příslušného manuálu kamery 

 

Stav záznamu: 
Zobrazuje volný prostor na záznamovém mediu a jeho podíl z celkové 
kapacity pro záznam. 

 
Poznámky: 
1. Spuštění nebo zastavení nouzového záznamu operátorem nemá vliv na záznam prů-

běžného nebo poplachového záznamu. 
2. Výchozí adresář pro uložení snímku je podadresář „Snapshot“ v adresáři „Dokumen-

ty“ na Vašem PC. 
3. Pokud se zobrazený čas pořízení snímku liší od času pořízení, nejde o chybu NVR 

serveru, je to způsobeno síťovým prostředím. 

4. Kliknutím na symbol  zobrazíte seznam událostí. Můžete zapnout / vypnout zvuk 
výstrahy nebo smazat seznam událostí. 
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5. Při aktivaci digitálního zoomu pro více kamer najednou, je ke správné funkci potřeba 
dostatečný výkon klientského počítače. Pokud není výkon dostatečný, může být 
ovlivněna kvalita funkce digitálního zoomu. 

6. Pravým kliknutím na okno zobrazení kamery se zobrazí okno funkcí dostupných pro 
vybranou kameru: 
a. Otevřít web rozhraní kamery: Otevře web rozhraní kamery v prohlížeči 

a umožní její podrobné nastavení 
b. Nastavení kamery: Přejde na stránku nastavení kamer. 
c. PTZ: Umožňuje PTZ ovládání (rotace/náklon/zoom) kamery, pokud je připo-

jená kamera typu Speed dome. 
d. Prepozice: Vyberte prepozici, na kterou chcete Speed dome kameru nasměrovat. 
e. Umožnit sledování: Pouze pro kamery Panasonic řady NS202(A). 
f. Zakázat sledování: Pouze pro kamery Panasonic řady NS202(A). 
g. Patrola: Umožňuje naprogramovat sekvenci prepozic a dobu setrvání na kaž-

dé z nich. 
h. Digitální zoom: Zapnout/vypnout digitální zoom. 
i. Zachovat poměr stran: Ovlivňuje stranové proporce obrazu. 

 
2.3  Okno zobrazení kamery 

V okně příslušném pro kameru 
uvidíte obraz z kamery, pokud je 
správně nastavena. Pokud kamera 
podporuje PT ovládání, kliknutím 
a táhnutím můžete ovládat pohled 
kamery. Pro ovládání optického 
zoomu (transfokátoru) použijte stře-
dové kolečko myši. 

Po zapnutí digitálního zoomu jej 
můžete ovládat rovněž pomocí ko-
lečka myši. Stiskem a podržením 
levého tlačítka myši objekt přiblížíte, 
pomocí pravého tlačítka stejným 
postupem oddálíte. Kliknutím a táh-

nutím můžete ovládat výřez pohledu kamery. 
 
2.3.1  Stav kamery 

Stav kamery je zobrazen pomocí symbolů v pravé části horní lišty okna: 

Symbol Stav kamery 

 Probíhá plánovaný nebo průběžný záznam obrazu 

 Kamera podporuje přenos zvuku 

 Kamera podporuje PT ovládání (rotace/náklon) 

 Probíhá Nouzový záznam 

 Poplachový vstup 1 kamery je aktivován, probíhá záznam události 

 Poplachový vstup 2 kamery je aktivován, probíhá záznam události 
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 Poplachový vstup 3 kamery je aktivován, probíhá záznam události 

 Probíhá záznam události po detekci pohybu 

 Digitální zoom je zapnutý 

 
2.3.2  Stavy spojení s kamerou 

Pokud se NVR serveru nepodaří spojit s kamerou, zobrazí v okně kamery příslušnou chy-
bovou zprávu: 
� Připojuji 

Server se snaží připojit ke kameře. Pokud je připojovaná kamera umístěna na Inter-
netu, může navázání spojení s kamerou chvíli trvat. 

� Odpojeno 
Serveru se s kamerou nepodařilo spojit. Zkontrolujte síťové připojení NVR i kamery, 
zda je kamera zapojená a pracuje (v lokání síti možno použít utility pro vyhledávání 
kamer). Pokud je kamera umístěná na Internetu a situovaná za routerem, musí být 
otevřené porty pro připojení kamery. 

� Nemáte oprávnění 
Zpráva se zobrazí, pokud uživatel nemá ke kameře přístupové oprávnění. Přihlaste se 
jako jiný uživatel, který má ke kameře nastavené oprávnění přístupu. 

� Chyba serveru 
Zkontrolujte nastavení kamery, případně požádejte o aktualizaci Firmware kamery. 
Pokud problém setrvává, kontaktujte montážní firmu. 

 
 2.4  Režimy zobrazení 

Změnou režimu zobrazení přizpůsobíte sledované zobrazení kamer vašim požadavkům. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazení jednoho 
kanálu 

Zobrazení 4 kanálů 

Zobrazení 8 kanálů 

Zobrazení 10 kanálů 

Na celou 
obrazovku 

Další Micronixy zobrazení 

Zobrazení 9 kanálů 

Zobrazení 6 kanálů 

Obraz v obraze (PiP) 

Sekvenční režim zobrazení 

Změnit velikost pohledu 
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2.5  Panel ovládacích prvků PTZ 

Panel PTZ ovládání (rotace/náklon/zoom) se zobrazí v případě připojené kamery 
Speed dome. Panel slouží ke směrovému a optickému ovládání kamery. K ovládání 
jsou dostupné pouze takové funkce kamery, které kamera podporuje (detaily hledej-
te v manuálu kamery). Současné použití digitálního zoomu spolu s PTZ ovládáním 
není možné. 

  
 
 
2.6  Zobrazení obrazu z dalších NVR serverů 

1. Klikněte na symbol „Seznam ser-

verů“  v horní záložce na 
stránce Monitor. 

a. Kliknutím na Najít automaticky 
spustíte vyhledávání dalších NVR 
serverů na lokální síti. 

b. Kliknutím Přidat přidáte vybraný 
NVR server do seznamu. Pokud se 
nepodařilo vyhledat další servery 
automaticky, zadejte údaje o dal-
ším NVR serveru ručně. 

2. Celkem lze připojením dalších NVR serverů QNAP vystavět virtuální kamerový systém 
o rozsahu až 120 kanálů. 

 
2.7  Režim Patrola 

Režim Patrola umožňuje NVR ovládat Speed dome kameru cyklickým nastavením do 
Prepozic a setrvání v Prepozici nastavený čas. 
 
2.7.1  Nastavení režimu patrola: 

1. Kliknutím na  přejděte na konfigurační rozhraní kamery 
2. Nastavte jednotlivé prepozice (NVR používá prvních 10 prepozic) 

Nastavení rotace 
a náklonu kamery 

Nastavit na Prepozici 

Oddálit 

Zaostření PTZ kamery 
(blízký/vzdálený bod) 

Přiblížit 

Digitální zoom 

Zoom na výchozí 
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3. Vraťte se na stránku Monitoru NVR. Pravým kliknutím na okno Speed dome kamery 
zobrazíte nabídku operací. Zvolte Patrola. 

 
 

4. Kliknutím na číslo prepozice vpravo od okna náhledu obrazu nastavíte na odpovídající 
prepozici. Zároveň se pod náhledem obrazu zaktualizuje hodnota prepozice pro Jméno 
prepozice. 

5. Přidat: Do seznamu prepozic přidáte další 
položku nastavením Jména prepozice a ča-
sového intervalu (v sekundách) pro setrvá-
ní na prepozici. Klikněte na Přidat. 

 
 

6. Aktualizovat: Změnu údajů v seznamu 
provedete označením řádku prepozice 
v seznamu, výběrem jiné prepozice, změ-
nou času. Změnu uložíte kliknutím na Ak-
tualizovat 
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7. Odstranit: Označte řádek prepozice 
a klikněte na Odstranit. K označení 
více řádků najednou přidržte při 
označování klávesu Ctrl. 

 
 
 
 
8. Po nastavíení kompletního seznamu 

prepozic, zaškrtněte volbu Zapnout 
režim patrola a klikněte na OK. 
Server zahájí Patrolu podle nasta-
vení. 

 
 
 
 

 
Poznámka: 
1. Výchozí nastavení doby setrvání na prepozici je 5 sekund. Můžete nastavit čas 

v rozsahu 5 – 999 sekund.  
2. NVR server podporuje maximálně 10 prepozic – pracuje s prvními 10 prepozicemi 

nastavenými v ovládané Speed dome kameře. Seznam akcí pro režim Patrola 
může mít maximálně 20 kroků (řádků). 

 
 

3. Přehrávání video záznamu 
 
NVR nabízí grafické rozhraní s intuitivním ovládáním k vyhledání a přehrávání video 
záznamu. Klientský přístup uskutečníte z libovolného počítače s internetovým pro-
hlížečem Internet Explorer verze 6.0 a vyšší, není nutné instalovat specializovaný 
klientský software. K video záznamu je dále možný přímý přístup pomocí síťových 
služeb vzdáleného přístupu. 
 
3.1  Rozhraní video přehrávače (VioStor Player) 

1. Klikněte na ikonu  na horní 
ovládací liště Monitoru. 

2. Zobrazí se okno přehrávače (Vio-
Stor). Zobrazené rozhraní použij-
te k vyhledání a přehrávání video 
záznamu NVR serveru.  Pro návrat 
do obrazovky Monitoru, klikněte na 

. Pro vstup do nastavení NVR, 

klikněte na . 
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Poznámka: K záznamu Vám bude umožněn přístup, pokud máte nastaveno oprávnění 
pro příslušné kamery. Nastavení oprávnění přístupu je uvedeno v Instalačním manuálu. 
 
3.1.1  Přehrávání záznamů z NVR 

Klikněte na Přehrávání záznamů . 

 
 
Zobrazí se obrazovka nastavení výběru záznamu: 
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Můžete případně přidat další NVR servery: 
a. Přidat: Přidá NVR do seznamu. 
b. Upravit: Změní nastavení vy-

značeného NVR. 
c. Odstranit: Odebere NVR ze 

seznamu. 
d. Najít automaticky: 

Vyhledá NVR dostupné na lo-
kální síti. 

e. Implicitní ID & heslo: Za-
dejte tovární nastavení uživa-
telského jména a hesla pro 
nově připojované NVR servery. 

 
 
 
 
 

 
Zvolte režim vyhledání záznamu: 
 
A.  Hledání podle data a času (Textové zadání) 

1. Vyberte NVR server(y) 
a IP kamery. Maximál-
ně můžete vybrat 4 
kamery. 

2. Klikněte na záložku 
Textové zadání. 

3. Vyberte typ záznamu, 
zadejte počátek a konec 
záznamu. 

4. Zaškrtnutím Náhled zo-
brazíte obraz v okně 
ve zvoleném období. 

5. Dokončete kliknutím na 
OK. 
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B.  Hledání podle časové osy (Grafické zadání) 

1. Vyberte NVR server(y) a IP kamery. Maximálně můžete vybrat 4 kamery. 

 
 
2. Klikněte na záložku Grafické zadání. 

 
 
3. Vyberte typ záznamu. Vybíráte mezi všemi, poplachovými a plánovanými záznamy: 

 
 

4. Kurzorem označte časový 
úsek záznamu. Změnu 
data časové osy provedete 
v připojeném kalendáři. 
Vybraný časový úsek bu-
de použitý pro všechny 
vybrané kamery. 
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5. Zaškrtnutím Náhled zobrazíte obraz z vybrané kamery. 

 
 
6. Výběr úseku záznamu provedete kurzorem myši. Dokončíte kliknutím na OK. 

 
 
C.  Hledání podle událostí (Události) 
1. Vyberte NVR server(y) a IP kamery. Maximálně můžete vybrat 4 kamery. 

 
 
2. Vyberte záložku Události. 
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3. Vyberte typ události. 

 

4. Vymezte časový úsek (datum, čas) ve kterém budete vyhledávat. 

 
 
5. Zadejte čas (v minutách) o který se rozšíří přehrávání před událostí a po jejím 

skončení. 

 
 
6. Vyhledání událostí: Operace umožňuje vyhledat ve všech událostech, detekova-

ných na kamerách. Můžete hledat výskyt všech událostí, nebo jen jednoho typu. 

• Vyhledat vše: Vyhledá události, 
které splňují hledaná kritéria na 
všechny kamery nastavené v NVR. 

• Hledat: Vyhledá události, které spl-
ňují hledaná kritéria na jedné kameře, 
zvýrazněné v oknu Vybrané kamery. 

 
 
 

 
7. Zobrazí se seznam událostí. Okno zavřete kliknutím na OK. 
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Po zobrazení seznamu 
událostí můžete přehrát 
příslušný video záznam. 
Běžné záznamy jsou v se-
znamu zobrazeny bílým 
písmem, poplachové čer-
veným. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 Přehrávání video záznamu uloženém na Vašem PC 

1. Klikněte na Přidat soubory . 

 
 
2. Vyberte z adresáře soubory k pře-

hrávání. 
 
3. Zobrazí se seznam záznamů pro 

přehrávání. Klikněte na Přehrát 

. 
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3.1.3  Synchronní přehrávání 4 kanálů 
 
Synchronní přehrávání umožňuje přehrát současně záznam až 4 IP kamer, nebo 
vybrat jedinou kameru a vybraný časový úsek rozdělit do 4 oken přehrávače. 
 
A. Rovnoměrně rozdělit vybraný časový úsek do oken pro přehrávání záznamu: 
 

Vyberte jedinou kameru a 
zvolte záložku Textové 
nebo Grafické zadání. Po 
zadání časového rozmezí 
pro prohlížený záznam 
zaškrtněte volbu Rovno-
měrně rozdělit vybraný 
časový úsek do oken 
pro přehrávání zázna-
mu a klikněte na OK. 
 
 
 
 

 
B. Přehrávání záznamu 4 kanálů: 
 

Ze seznamu kamer vyberte 
maximálně 4 kamery. Zvolte 
záložku Textové zadání nebo 
Grafické zadání. Po výběru 
časového úseku klikněte na 
OK. 
 
 

Zobrazí se okno přehráva-
če se seznamem video 
záznamů, které můžete 
přehrávat. 
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4. Inteligentní video analýza (IVA) 
 

Od firmware verze 3.1.0 umožňuje QNAP NVR vyhledávat události v záznamu 
pomocí inteligentní video analýzy. Díky IVA může uživatel vyhledat požadované udá-
losti v záznamu efektivně, s úsporou času. Funkce IVA umí vyhledávat události 
v jednom kanálu. 
 
Pro vyhledání můžete vybrat nezávisle následující možnosti: 
• Detekce pohybu: Vyhledá a zvýrazní pohybující se objekty v záznamu. 
• Zanechaný předmět: Vyhledá a zvýrazní nové objekty na záběru. 
• Chybějící předmět: Vyhledá a zvýrazní objekty odstraněné ze záběru. 
• Rozostření: Vyhledá rozostřené záběry v záznamu. 
• Zakrytí kamery: Vyhledá pokusy o sabotáž kamery. 
 
4.1  Postup použití funkce IVA: 

1. Přejděte do režimu Přehrávání záznamů. Vyberte časové rozmezí pro vyhledá-
vání. Příslušné soubory s video záznamem se zobrazí v seznamu: 

 
 

2. V pravé liště okna klikněte na  : 
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Poznámky: 
• Zaškrtnutím volby Zastavit při nalezení se prohledávání zastaví při prvním 

výskytu hledané události. 
• Zaškrtnutím Zvýraznit oblast detekce budou pohybující se objekty zvýrazněny 

červenými okny, zanechané nebo chybějící objekty žlutými okny, rozostření nebo 
sabotáž kamery transparentní červenou barvou. 

 
3. Vyberte detekované události (je možno vybrat více funkcí najednou): 

 
� Detekce pohybu 

� Zanechaný předmět 

� Chybějící předmět 

� Rozostření 

� Zakrytí kamery 

 
4. Nastavte citlivost detekce. 

 
 
5. Nastavte minimální časový interval pro vyhodnocení zanechaného nebo chybějí-

cího objektu. Při kratší době trvání než nastavený čas 
nebude stav vyhodnocen. Prvek pro nastavení času se 
zobrazí jen při zaškrtnutí volby Zanechaný předmět 
nebo Chybějící předmět. 

 
6. Myší nastavte oblast vyhledávání, 

oblast se zobrazuje červeně. Pro 
vyhledávání v celé ploše obrazu 
klikněte na Vybrat vše. 
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7. Myší nastavte minimální velikost 
objektu k detekci, oblast se zob-
razuje žlutě. Všechny objekty 
s velikostí menší než zde nasta-
venou budou při detekci ignoro-
vány. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Kliknutím na Hledat zahájíte hle-

dání video analýzou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Výsledky se průběžně zobrazují v seznamu nově otevřeného okna. 
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Poznámky:  
1. Dvojklikem na řádek s nalezenou událostí přehrajete její videozáznam. Přehrávání 

začne s předstihem 15 sekund a skončí 15 sekund po konci detekované události. 
2. Pomocí pravého kliknutí na událost můžete příkazem Exportovat do… uložit 

událost do samostatného soboru ve formátu AVI na disk vašeho klientského PC. 
Uložen bude úsek, který začíná o 15 sekund dříve a končí o 15 sekund později 
než vyhledaná událost. 

 

5. Použití digitálního vodoznaku 
 

NVR poskytuje díky digitálnímu vodoznaku ochranu zaznamenaného videa proti 
neoprávněné úpravě. Vložením pro uživatele neviditelného vodoznaku do exportova-
ného videa nebo snímku zabezpečíte data při ukládání nebo přenosu. Vodotisk nelze 
ze souboru odstranit. Jeho kontrolou k tomu určeným programem ověříte, zda jsou 
prohlížená data v originální, nezměněné podobě. 

5.1  Export souborů s přidáním vodoznaku 

1. Klikněte na Přehrávání záznamů  a pak na Nastavení přehrávače .  

 
 
2. Zaškrtněte volbu Přidat digitální vodoznak do ukládaného snímku nebo do 

ukládaného videa. 
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3. Vyberte soubory a cestu 
pro uložení záznamu. 
(Viz kapitola 3.1.1). 

Použitím  nastaví-
te ukládání videa do 
AVI formátu pod Vámi 
zadaným jménem 
souboru. 

 
 
 
 
 

4. Kliknutím na symbol pro přehrávání  zahájíte přehrávání a zároveň export. 

Poznámka: Opětovným kliknutím na , NVR zastaví export a přejde do režimu 
Přehrávání záznamů. Exportován bude záznam od okamžiku spuštění do okamžiku 
ukončení přehrávání záznamu při exportu. 
 
5.2  Kontrola vodoznaku 

Program pro kontrolu vodoznaku se instaluje automaticky spolu s přehrávačem VioStor. 
Program spustíte ve Windows: Start>Programy>QNAP>Player>Watermark Proof. 
 
1. Spuštěním kontroly vodoznaku se zobrazí okno: 

2. Kliknutím na  provedete výběr sou-
borů ke kontrole. Lze provést kontrolu 
více souborů najednou. Kliknutím na 

 zahájíte kontrolu vybraných sou-
borů. Po skončení kontroly se zobrazí vý-
sledek. Zaškrtnutím volby Zastavit při 
nalezení poškozeného vodotisku se 
vyhledávání zastaví při nalezení prvního 
modifikovaného souboru, pokud volbu ne-
zaškrtnete, proběhne hledání do konce. 
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3. Všechny soubory, které byly od exportu 
z NVR modifikované budou označeny 
jako Vodoznak chybný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Přístup k datům záznamů 
 
K souborům se záznamy můžete vzdáleně přistupovat pomocí síťových služeb: 

 
1. Síťové prostředí Windows (SMB/CIFS)  
2. Webový správce souborů (HTTP)  
3. FTP Server (FTP)  

 
Poznámka: 
1. Pro přístup k souborům záznamu pomocí uvedených protokolů musíte být přihlá-

šeni s oprávněním Administrátora. 
2. Služby pro vzdálený přístup k datům je třeba povolit v Nastavení sítě>Souborové 

služby v Nastavení systému. 
 
6.1  Síťové prostředí Windows (SMB/CIFS) 

Přístup k záznamům je možný přes populární síťové prostředí Windows prostřednic-
tvím SMB/CIFS protokolu. 
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A. Na horní liště režimu Přehrávání záznamů klikněte na symbol SMB. 
B. Ve Windows klikněte na Start > Spustit a zadejte: \\NVR_IP_adresa\. 

Příklad: Pro NVR s IP adresou 172.17.26.154 zadáte „\\172.17.26.154\“ 

 
Pravým kliknutím myši na řádek okna můžete vyvolat Připojit síťovou jednotku. 
Vzdálený disk se záznamy se pak chová jako standardní síťový disk Windows. 
 
6.2  Webový správce souborů (HTTP)  

Přístup pomocí HTTP protokolu je možný z prostředí Internetového prohlížeče. Na 
horní liště režimu Přehrávání záznamů klikněte na symbol WEB. 

 
 
6.3  FTP Server (FTP)  

A. Na horní liště režimu Přehrávání záznamů klikněte na symbol FTP. 
B. V Internetovém prohlížeči zadejte: ftp://Jméno:Heslo@NVR_IP_adresa/. 

Příklad: Pro NVR řady VS-xxxx s IP adresou 172.17.26.154 a implicitním přihlá-
šením zadáte „ftp://admin:admin@172.17.26.154/“ 

 
 


