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1 HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA ĐIỂM,
THÊM THIẾT BỊ VÀ MỜI NGƯỜI
CHỦ SỞ HỮU HỆ THỐNG



THÊM ĐỊA ĐIỂM MỚI

Trên giao diện Hik-ProConnect, chọn mục “Địa điểm”

Trong giao diện quản lý địa điểm, nhấn nút “Thêm địa điểm mới”
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Nhập thông tin về địa điểm

Sau khi khởi tạo thành công, địa điểm mới sẽ được hiển thị trong giao diện quản lý địa 
điểm với đầy đủ các thông tin như Tên, địa chỉ, chủ sở hữu của địa điểm, số lượng và 
loại thiết bị đã được gán, thông tin của chủ sở hữu…

Cuối cùng nhấn nút “Đồng ý” để xác nhận 
khởi tạo địa điểm.

Các thông tin có thể điền bao gồm:
• Tích chọn “Địa điểm mới”
• Nhập tên của địa điểm (nhập tùy ý) *
• Chọn loại hình của địa điểm trong mục 

“Màn hình”
Các loại hình có thể chọn bao gồm: Nhà 
ở/ Apartment (căn hộ) / Biệt thự/ Cửa 
hàng/ Văn phòng/ Nhà máy/ Khách 
sạn/ Nhà hàng/ Khác.

• Nhập địa chỉ của địa điểm nàyThông tin 
địa chỉ có thể nhập bao gồm: Địa chỉ cụ 
thể/ Thành phố/ Quận/ Tỉnh hoặc Tiểu 
bang.

• Tích chọn ô “Đồng bộ hóa thời gian và 
múi giờ với thiết bị” nếu bạn muốn tự 
động đồng bộ thời gian cho các thiết bị 
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THÊM THIẾT BỊ

Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 chế độ thêm thiết bị, bao gồm:

Chế độ “Thiết bị trực tuyến” : Cho phép thêm các thiết bị hiện đang online trong mạng 
nội bộ (LAN)

Sau khi tạo địa điểm mới, chúng ta có thể gán thiết bị (camera/ đầu ghi) lên địa điểm 
này.Trên giao diện quản lý địa điểm, nhấn vào địa điểm vừa tạo > Nhấn nút “Thêm thiết 
bị”
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Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 chế độ thêm thiết bị, bao gồm:

Chế độ “IP/Miền”: Cho 
phép thêm các thiết 
bị bằng địa chỉ IP hoặc 
tên miền DDNS.

Chế độ “Hik-Connect (P2P)”: Cho phép thêm thiết bị qua nền tảng đám mây cloud của 
HIKVISION (Hik-Connect)

Chế độ “Nhập hàng 
loạt” : Cho phép thêm 
hàng loạt các thiết bị 
cùng lúc (bằng địa chỉ 
IP)
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Đối với từng chế độ thêm khác nhau chúng ta sẽ cần phải nhập các thông tin khác 
nhau để thêm thiết bị.Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tiến hành thêm bằng phương 
pháp cloud (Hik-Connect), đây là phương pháp thông dụng nhất.

Bước tiếp theo, hệ thống sẽ kiểm tra tính tương thích của thiết bị:

Cuối cùng nhấn nút “Thêm” để xác 
nhận gán thiết bị.

*Lưu ý: 
• Nếu không biết cách để lấy được số Serial của thiết bị, bạn có thể nhấn vào nút 

“Xem” như trên hình.
• Để có thể thêm được thiết bị bằng phương thức này vào tài khoản Hik-ProConnect, 

Bắt buộc thiết bị phải được kích hoạt sẵn tính năng Hik-Connect, ngoài ra thiết bị 
này phải CHƯA bị gán vào bất kì tài khoản Hik-Connect hoặc Hik-ProConnect nào 
khác.

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra, bao 
gồm:
• Không tương thích:

Vẫn có thể gán thiết bị lên nền 
tảng nhưng một số tính năng 
sẽ không thể sử dụng được.

• Tương thích: 
Thiết bị có thể gán lên nền tảng 
và sử dụng được mọi tính năng.

Nhập số Serial của thiết bị và mã xác thực (kích 
hoạt Hik-Connect) và nhấn nút “Tiếp theo”
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Ngay sau khi thêm, chúng ta cũng có thể cấu hình được Hik-Connect DDNS cho thiết 
bị bằng cách nhấn nút “Cài đặt DDNS”, sau đó nhập thông tin của thiết bị và nhấn nút 
“Đồng Ý”.

Thiết bị được thêm thành công sẽ được hiển thị trong giao diện quản lý Thiết bị của 
địa điểm, chúng ta có thể thực hiện các bước cấu hình, xem trực tiếp, xem lại, thêm 
quy tắc liên kết hoặc cài đặt ngoại lệ cho thiết bị này.
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MỜI CHỦ SỞ HỮU HỆ THỐNG
Sau khi tạo mới địa điểm và gán thiết bị lên địa điểm đó, chúng ta có thể mời chủ sở 
hữu hệ thống (hay người dùng cuối) để bàn giao hệ thống cho họ tiếp quản và sử 
dụng. Để mời chủ sở hữu hệ thống, chúng ta có thể làm như sau:
Trong giao diện quản lý địa điểm, nhấn trực tiếp vào địa điểm cần mời và nhấn nút Mời

Tiếp theo, chúng ta cần nhập thông tin tài khoản Hik-Connect của chủ sở hữu và có 
thể xin cấp quyền quản lý thiết bị.

• Nhập Email hoặc số điện thoại đã được 
sử dụng để đăng kí tài khoản Hik-
Connect của người dùng cuối vào phần 1

• Xin cấp quyền cho thiết bị đã được gán 
vào địa điểm trong phần 2.
Các loại quyền hạn có thể được xin cấp 
bao gồm: Quản lý thông tin địa điểm/ Cấu 
hình thiết bị/ Xem trực tiếp/ Phát lại.
Đối với từng loại quyền hạn chúng ta có 
thể xin cấp theo thời hạn hoặc vĩnh viễn.
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Sau khi chủ sở hữu xác nhận bàn giao, phần trạng thái của địa điểm sẽ báo “Ủy quyền 
và tuần tra”. Đồng thời thiết bị sẽ tự động được đồng bộ lên tài khoản Hik-Connect của 
người chủ sở hữu hệ thống.

Sau khi điền xong thông tin, nhấn nút Đồng ý để xác nhận. Tin nhắn lời mời sẽ được gửi 
tới tài khoản Hik-Connect của người sở hữu hệ thống, họ có thể kiểm tra trong mục 
“Dịch vụ đám mây” > “Thông báo dịch vụ” để chấp thuận lời mời.

Tin nhắn lời mời trên app Hik-Connect của chủ sở hữu
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Quy trình thêm địa điểm, thêm thiết bị & mời chủ sở hữu hệ thống:

Bạn nên xác thực thông tin công ty ngay sau khi tạo xong tài khoản Hik-ProConnect, 
đường dẫn: Công ty > Thông tin Công ty:

TỔNG KẾT
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HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH, 
XEM TRỰC TIẾP VÀ XEM 
LẠI THIẾT BỊ TỪ XA2
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CẤU HÌNH THIẾT BỊ TỪ XA
Trong giao diện quản lý thiết bị, nhấn biểu tượng “Cấu hình từ xa” để truy cập giao diện 
cấu hình của thiết bị

Giao diện cấu hình từ xa của thiết bị, chúng ta có thể cấu hình mọi thông số liên qua 
thông qua giao diện này.

Lưu ý: Thiết bị phải được cấp quyền cấu hình từ người chủ sở hữu hệ thống hoặc cùng 
mạng LAN mới có thể cấu hình từ xa
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XEM TRỰC TIẾP

Trong giao diện quản lý thiết bị, nhấn biểu tượng “Xem trực tiếp” để truy cập giao diện 
xem trực tiếp camera.

Giao diện xem trực tiếp camera.

Lưu ý: Ở lần đầu tiên xem trực tiếp, bạn có thể sẽ cần phải nhập mã xác thực (Hik-
Connect) mới có thể bắt đầu xem.

Lưu ý: Thiết bị phải được cấp quyền xem trực tiếp từ người chủ sở hữu hệ thống mới 
có thể xem trực tiếp, nếu chưa được cấp quyền, nút Xem trực tiếp sẽ bị mờ, không thể 
nhấn được vào.
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Giao diện Xem trực tiếp cũng hỗ trợ sẵn một số công cụ bao gồm:

Ngoài ra chúng ta có thể mở bảng điều khiển PTZ bằng cách nhấn nút như hình dưới:

Bảng điều khiển PTZ 
chuyên nghiệp

Chụp ảnh nhanh
Điều khiển PTZ 3D

Zoom in/out

Bật/ tắt âm thanh 

Chọn luồng chính/ phụ

Ghi hình thủ công
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XEM LẠI
Trong giao diện quản lý thiết bị, nhấn biểu tượng “Phát lại” để truy cập giao diện xem 
lại camera.

Trong giao diện quản lý thiết bị, nhấn biểu tượng “Phát lại” để truy cập giao diện xem lại 
camera.

Lưu ý: Ở lần đầu tiên phát lại, bạn có thể sẽ cần phải nhập mã xác thực (Hik-Connect) 
mới có thể bắt đầu xem.

Lưu ý: Thiết bị phải được cấp quyền xem lại từ người chủ sở hữu hệ thống mới có thể 
xem, nếu chưa được cấp quyền, nút Phát lại sẽ bị mờ, không thể nhấn được vào.
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Để chọn lịch (ngày/ giờ) cần xem lại, bạn có thể nhấn vào biểu tượng lịch như hình 
dưới:

Trên giao diện xem lại cũng hỗ trợ chúng ta một số công cụ bao gồm:

Chụp ảnh nhanh Zoom in/out Bật/ tắt âm thanh 

Download dữ liệu ghi hình

Cắt đoạn ghi hình
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HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TRẠNG
THÁI SỨC KHỎE HỆ THỐNG &
TRUNG TÂM NGOẠI LỆ3
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KIỂM TRA TRẠNG THÁI THIẾT BỊ
Trên giao diện Hik-ProConnect, chọn mục  Theo dõi sức khỏe > Tình trạng sức khỏe

Chọn mục Tất cả địa điểm để kiểm tra toàn bộ thiết bị có trong tất cả các địa điểm.

• Các loại thiết bị được chia bao gồm: Thiết bị mã hóa (IPC/DVR/NVR) / Bảng điều 
khiển bảo mật (Thiết bị báo động) / Thiết bị kiểm soát truy cập (Access controller) / 
Thiết bị liên lạc nội bộ video (chuông cửa hình)) / Chuông cửa (nút chuông cửa) / Bộ 
chuyển mạch mạng (smart switch). Bạn có thể bấm vào từng loại thiết bị để kiểm tra.

• Tất cả các thiết bị được tổng kết số lượng và hiển thị ở mục trên cùng :
• Số lượng thiết bị đang gặp sự cố được hiển thị bằng con số màu đỏ phía trên mỗi 

loại thiết bị:
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Chọn mục Tất cả địa điểm để kiểm tra toàn bộ thiết bị có trong tất cả các địa điểm.

• Tất cả các thiết bị sẽ được liệt kê ở phần bên dưới, chúng ta có thể kiểm tra được 
các thông tin và trạng thái của thiết bị như: Tên/ Trạng thái mạng/ tín hiệu video/ 
trạng thái lưu trữ/ mức sử dụng ổ cứng……

• Bạn có thể nhấn nút              để kiểm tra thêm các thông tin như số serial, model 
thiết bị hoặc thiết bị đang nằm trong địa điểm nào.

• Trong giao diện này, bạn cũng có thể thực hiện việc cấu hình từ xa/ xem trực tiếp/ 
xem lại bằng các biểu tượng tương ứng trong cột Vận hành. 

• Để làm mới lại trạng thái cho thiết bị, chúng ta có thể nhấn vào biểu tượng này: 

Chọn từng địa điểm để kiểm tra các thiết bị chỉ nằm trong địa điểm đó

Giao diện trạng thái 
thiết bị trong từng địa 
điểm.
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Quy trình kiểm tra trạng thái sức khỏe thiết bị:

Lưu ý: Thiết bị phải được ủy quyền cấu hình từ xa

• Bạn có thể chọn hiển thị tất cả các thiết bị/ chỉ hiển thị các thiết bị được ủy quyền 
hoặc chỉ hiển thị các thiết bị đang gặp sự cố

• Để kiểm tra và xuất báo cáo trạng thái sức khỏe của thiết bị trong địa điểm này, 
chúng ta có thể nhấn vào nút Kiểm tra sức khỏe.

• Ngoài ra chúng ta có thể kiểm tra thông tin email/số điện thoại của người chủ sở 
hữu địa điểm bằng cách nhấn vào biểu tượng dưới:

• Bạn có thể cập nhật firmware cho thiết bị trong giao diện này bằng cách nhấn vào 
nút Nâng cấp thiết bị.

TỔNG KẾT
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TRUNG TÂM NGOẠI LỆ
Để nhận thông báo sự cố thiết bị, trước hết bạn cần phải kích hoạt nhận thông báo 
ngoại lệ của thiết bị bằng cách:
Truy cập mục Địa điểm > chọn địa điểm cần cài đặt > Truy cập mục Ngoại lệ > kích hoạt 
nhận thông báo cho thiết bị cần.

Bạn có thể thiết lập loại sự cố sẽ được gửi cảnh báo và lịch nhận thông báo sự cố cho 
từng thiết bị

Lưu ý: Bạn có thể nhấn nút Bật tất cả để kích hoạt nhận thông báo sự cố cho tất cả các 
thiết bị thuộc địa điểm này.

Thiết lập loại sự cố sẽ được gửi thông báo
Lưu ý:  Các loại thiết bị khác nhau sẽ hỗ trợ 
thông báo các loại sự cố khác nhau.

Thiết lập phương thức nào sẽ được nhận thông 
báo (hỗ trợ web/di động/ email



25

Truy cập giao diện Theo dõi sức khỏe > Trung tâm ngoại lệ, tất cả các thông báo về sự 
cố thiết bị sẽ được gửi trong giao diện này.

Bạn có thể thiết lập loại sự cố sẽ được gửi cảnh báo và lịch nhận thông báo sự cố cho 
từng thiết bị

Lưu ý:
• Thông tin sự cố chỉ có thể lưu trữ & xem lại xa nhất là 7 ngày
• Trong giao diện Trung tâm ngoại lệ, bạn có thể lọc để xem riêng các loại sự cố cụ 

thể, đồng thời có thể xuất file báo cáo ngoại lệ cho từng địa điểm với định dạng 
exel/ CSV/ PDF.

Thiết lập người sẽ được nhận thông báo

Thiết lập lịch nhận thông báo (có thể 
đặt theo lịch hoặc 24/7)
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TỔNG KẾT
Quy trình thiết lập thông báo ngoại lệ:

Lưu ý: Thiết bị phải được ủy quyền cấu hình từ xa
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HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG
GỬI BÁO CÁO TRẠNG THÁI
HỆ THỐNG ĐỊNH KÌ  4
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GỬI BÁO CÁO TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐỊNH KÌ

Trên giao diện Hik-ProConnect, chọn mục  Theo dõi sức khỏe > Gửi báo cáo thường 
xuyên

Nhấn nút                             để tiến hành cài đặt thông tin gửi báo cáo 

Lưu ý: 
1. Có thể gửi báo cáo tới tối đa 5 email cùng lúc
2. Hiện tại mới chỉ hỗ trợ ngôn ngữ trong báo cáo là tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.
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Sau khi cài đặt, nhấn nút Bật để kích 
hoạt tính năng gửi báo cáo tự động, 
chúng ta có thể nhấn Bật tất cả đê 
kích hoạt cho tất cả các địa điểm.

Bạn có thể sử dụng tính năng Cấu 
hình hàng loạt để cài đặt thông số tự 
động gửi báo cáo cho nhiều địa điểm 
cùng lúc.

Để xem trước mẫu file báo cáo, bạn 
có thể nhấn vào nút Mẫu báo cáo.

TỔNG KẾT

Quy trình thiết lập tính năng tự động gửi báo cáo trạng thái hệ thống theo định kì
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
LIÊN KẾT THIẾT BỊ 5



31

TẠO QUY TẮC LIÊN KẾT THIẾT BỊ

Trong giao diện quản lý địa điểm > chọn 1 địa điểm cần cài đặt > chọn mục Quy tắc liên 
kết

*Lưu ý: Tạo quy tắc liên kết thiết bị sẽ giúp các thiết bị khác nhau trong cùng một địa 
điểm có khả năng tương tác với nhau để nâng cao hiệu quả an ninh. Ví dụ, chúng ta có 
thể tạo liên kết khi camera 1 phát hiện có đối tượng xâm nhập với tính năng Intrussion 
detection, sẽ kích hoạt camera PTZ quay tới điểm đặt trước, hoặc phát cảnh báo trên 
thiết bị báo động  Alarm controller (AXPRO).
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Nhấn nút Thêm quy tắc liên kết để tiến hành khởi tạo quy tắc liên kết thiết bị

Nhấn nút Thêm quy tắc liên kết để tiến hành khởi tạo quy tắc liên kết thiết bị

Bước 1: Đặt tên cho quy tắc liên kết (đặt 
tùy ý)

Bước 3: Nhấn Đồng Ý để xác nhận khởi tạo.

Bước 2: Thiết lập thiết bị/ tác vụ và thời 
gian hoạt động cho liên kết
• (1) Bộ kích hoạt: Chọn thiết bị và loại sự 

kiện sẽ kích hoạt liên kết, bao gồm:
Chọn nguồn: Chọn thiết bị kích hoạt liên kết
Cài đặt sự kiện kích hoạt: Chọn loại sự kiện nào 
xảy ra với thiết bị ở trên sẽ kích hoạt liên kết 
này hoạt động.

• (2) Liên kết: Chọn thiết bị và loại tác vụ 
liên kết
Nhấn nút Thêm > Chọn tác vụ liên kết > chọn 
thiết bị liên kết
(3) Lịch liên kết: Chọn lịch hoạt động 
cho liên kết này.

Bảng tạo quy tắc liên kết thiết bị

*Lưu ý: Đối với mỗi loại thiết bị khác nhau 
(như camera/ đầu ghi/ kiểm soát ra vào/ 
chuông cửa hình…) sẽ có các loại tác vụ 
liên kết khác nhau.
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Các mẫu liên kết có sẵn

Các mẫu liên kết có sẵn

Mẫu “Xâm Nhập”: Sử dụng nhằm tăng hiệu quả an 
ninh, liên kết hệ thống camera, kích hoạt ghi hình/ 
chụp ảnh/ đẩy cảnh báo ra đầu ra báo động khi 
camera phát hiện xâm nhập (intrusion detection)

Mẫu “Quay về nhà/ văn phòng”: Sử dụng nhằm bảo 
vệ quyền riêng tư cho người dùng, liên kết hệ thống 
báo động & hệ thống camera, Tắt kích hoạt tính 
năng phát hiện trên camera, bật mặt nạ riêng tư khi 
chủ nhà về tới nhà.

Mẫu “Thoát”: Sử dụng nhằm tăng hiệu quả an ninh, 
liên kết hệ thống báo động & hệ thống camera, kích 
hoạt tính năng phát hiện trên camera, tắt mặt nạ 
riêng tư khi chủ nhà rời khỏi nhà.

Mẫu “Khách đang gọi”: Sử dụng nhằm tăng hiệu quả 
an ninh, liên kết chuông cửa & hệ thống camera. 
Kích hoạt camera chụp ảnh/ ghi hình khi có khách 
nhấn nút chuông cửa.

Mẫu “Báo động vào cưỡng bức”: Sử dụng nhằm tăng 
hiệu quả an ninh, liên kết hệ thống kiểm soát ra vào 
& hệ thống camera giám sát, kích hoạt camera ghi 
hình/ chụp ảnh, gọi điểm đặt trước (PTZ), phát cảnh 
báo ra đầu ra báo động, giữ cửa luôn đóng khi phát 
hiện cửa mở bất thường.

Mẫu “Báo động vùng vành đai”: Sử dụng nhằm tăng 
hiệu quả an ninh, liên kết hệ thống báo động & hệ 
thống camera giám sát, kích hoạt camera ghi hình/ 
chụp ảnh, gọi điểm đặt trước (PTZ), phát cảnh báo 
ra đầu ra báo động, giữ cửa luôn đóng khi phát hiện 
báo động trên hệ thống báo động.

CÁC MẪU QUY TẮC CÓ SẴN
Hik-ProConnect cũng đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một số mẫu liên kết có sẵn để sử 
dụng nhanh nếu có nhu cầu tương tự

Hik-ProConnect cũng đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một số mẫu liên kết có sẵn để sử 
dụng nhanh nếu có nhu cầu tương tự
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TỔNG KẾT
Quy trình tạo liên kết thiết bị (áp dụng chung cho mọi loại liên kết):

Lưu ý: Cần kích hoạt tính năng thông báo của thiết bị.
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
LIÊN KẾT THIẾT BỊ
TRÊN NỀN TẢNG HIK-
PROCONNECT  6
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CẬP NHẬT THÔNG TIN CÔNG TY
Trong giao diện chính của Hik-ProConnect, chọn mục Công ty > Thông tin công ty

Nhấn nút xác thực và điền các thông tin về công ty, đồng thời tải lên logo của công ty. 
Nhấn nút Lưu sau khi hoàn thành.

Sau khi kích hoạt, điền thông tin và cập nhật logo công ty xong, phần trạng thái công 
ty sẽ được hiển thị như bên dưới

Như vậy chúng ta đã có thể tiến hành kích hoạt tính năng Đồng thương hiệu.

*Lưu ý: Kích thước hình ảnh logo được đề xuất: Chiều cao = 200 px, 200 px ≤ Chiều 
rộng ≤ 600 px. Định dạng hỗ trợ: JPG, JPEG và PNG.
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KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG ĐỒNG THƯƠNG HIỆU

TỔNG KẾT

Trong giao diện chính của Hik-ProConnect, chọn mục Công ty > Thông tin công ty

Kích hoạt tính năng Đồng thương hiệu, Logo công ty bạn sẽ thay thế vào logo Hik-
Connect trên ứng dụng Hik-Connect của người dùng

Quy trình kích hoạt tính năng Đồng thương hiệu (Co-branding)
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HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ
NHÂN VIÊN 7
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KHỞI TẠO VAI TRÒ & PHÂN QUYỀN

Trong giao diện chính của Hik-ProConnect, chọn mục Công ty > Vai trò và cấp phép

Hệ thống đã có sẵn 3 vài trò để chúng ta có thể phân bổ, bao gồm:

Quản lý bộ phận CNTT:

Quản trị viên: Người chủ hệ thống, có mọi quyền hạn (chính 
là tài khoản bạn đang sử dụng)

Quản lý địa điểm:

Với mỗi vai trò được tạo, chúng ta có thể phân quyền cho vai trò này với các quyền 
hạn bao gồm:
• Quản lý tất cả các địa điểm
• Quản lý địa điểm được chỉ định
• Quản lý tài khoản và vai trò
• Quản lý thông tin công ty

Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tự khởi tạo vai trò mới tùy theo nhu cầu thực thế 
bằng cách nhấn nút: 
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MỜI NHÂN VIÊN THAM GIA HỆ THỐNG
Sau khi tạo vai trò xong, chúng ta có thể truy cập giao diện nhân viên để mời nhân viên 
vào hệ thống và tiếp nhận vai trò của mình.
Công ty > Nhân viên

Nhấn nút Nhân Viên để tiến hành mời

Sau khi gửi lời mời, nhân viên được mời sẽ kiểm tra email và nhấn vào đường link đính 
kèm trong email để tiến hành đăng ký tài khoản của mình.

Nhập email của nhân viên bạn muốn mời 
vào hệ thống

Nhấn nút Thêm để xác nhận gửi lời mời

Chọn vai trò đã tạo ở bước trước, bạn có 
thể kiểm tra quyền hạn của vai trò này ở 
cửa sổ bên phải
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Khi nhấn vào đường link đính kèm sẽ tự động nhảy tới trang đăng ký tài khoản cho 
nhân viên, bạn cần điền một số thông tin cơ bản, cuối cùng nhấn nút Đăng ký để hoàn 
thành

Trong trường hợp nhân viên này nghỉ việc, bạn có thể xóa tài khoản của họ khỏi hệ 
thống bằng cách:

Tích chọn nhân viên cần xóa, nhấn nút Xóa, nhấn Đồng ý để xác nhận.
Sau khi xóa, nhân viên này sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản của họ được nữa.

TỔNG KẾT
Quy trình quản lý nhân viên
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HƯỚNG DẪN RESET
MẬT KHẨU 8
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NGƯỜI LẮP ĐẶT GỬI LỆNH ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Trong giao diện quản lý thiết bị của địa điểm, nhấn vào nút … ở thiết bị mà người dùng 
cuối muốn reset mật khẩu. Tiếp tục nhấn vào nút Đặt lại mật khẩu quản trị viên của 
thiết bị

Thông báo đã gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu tới chủ sở hữu hệ thống (người dùng cuối). 
Lúc này người dùng cuối có thể tự mình đặt lại mật khẩu cho thiết bị thông qua ứng 
dụng Hik-Connect.

* Lưu ý: Người dùng cuối cần đặt lại mật khẩu trong khoảng thời gian hiệu lực (5 phút).
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NGƯỜI LẮP ĐẶT GỬI LỆNH ĐẶT LẠI MẬT KHẨU
Người dùng cuối sẽ nhận được thông báo đặt lại mật khẩu thông qua ứng dụng Hik-
Connect của họ

Sau khi người dùng cuối đặt lại mật khẩu thành công, trên tài khoản Hik-ProConnect 
của người lắp đặt sẽ hiển thị thông báo như bên dưới

TỔNG KẾT
Quy trình Reset mật khẩu
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT9
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KÍCH HOẠT THIẾT BỊ

Đối với các thiết bị mới hoàn toàn, bạn có thể kích hoạt chúng thông qua giao diện “Cấu 
hình hàng loạt trong LAN”
Cấu hình thiết bị hàng loạt > Cấu hình hàng loạt trong LAN

Các thiết bị mới chưa được kích hoạt 
sẽ được hiển thị màu đỏ với trạng thái 
“Không hoạt động”

Để kích hoạt các thiết bị này, ta tích 
chọn hộp kiểm trước mỗi thiết bị và 
nhấn nút: 
Kích hoạt thiết bị & Chỉ định IP
Sau đó nhập mật khẩu thiết bị và nhấn 
nút Đồng ý

Ngoài ra, để tiện theo dõi, chúng ta có thể 
tích vào hộp kiểm 
Chỉ hiển thị các thiết bị không hoạt động.
Khi đó hệ thống sẽ chỉ hiển thị các thiết bị 
chưa được kích hoạt
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Thông báo kích hoạt thiết bị thành công

Đối với các thiết bị đã kích hoạt, để có thể cấu hình hàng loạt hoặc gán nó lên đầu ghi, 
bạn cần xác thực mật khẩu cho chúng trước

Các thiết bị đã xác thực mật khẩu sẽ hiển 
thị tên thiết bị đầy đủ

Các thiết bị chưa xác thực sẽ hiển thị màu 
xám và tên thiết bị sẽ hiển thị Chưa lấy 
được
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Để xác thực mật khẩu cho thiết bị, chúng ta có thể nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa ở 
cuối dòng mỗi thiết bị.

Nhấn nút Chỉnh sửa để tiến hành 
xác thực cho thiết bị

Nhập mật khẩu cho thiết bị
Nếu các thiết bị khác đều có cùng mật khẩu, bạn 
có thể bật nút 
Đăng nhập bằng cùng một mật khẩu và chọn Tất cả
Thao tác này sẽ giúp bạn tiết kiêm được rất nhiều 
thời gian

*Lưu ý: sau khi xác thực, nếu bạn không cần chỉnh 
sửa tham số mạng của thiết bị vừa xác thực, có thể 
tắt cửa sổ Chỉnh sửa tham số mạng thiết bị
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Cửa sổ danh sách kênh camera sẽ được gọi ra ở 
bên phải
Ở bước này bạn chỉ việc nhấn nút + để tiến hành 
thêm kênh camera mình muốn lên đầu ghi
Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm nhanh kênh muốn gán 
bằng địa chỉ IP hoặc Serial number.

LIÊN KẾT CAMERA VỚI ĐẦU GHI NVR

Ngay trên giao diện Hik-ProConnect, chúng ta có thể gán nhanh các kênh camera vào 
đầu ghi hình, đây là một tính năng cực kì tiện lợi của nền tảng Hik-ProConnect.

Để gán kênh camera lên đầu ghi hình này, nhấn nút 
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Để xóa kênh đã gán khỏi đầu ghi, bạn chỉ cần 
nhấn nút         ở kênh muốn xóa và xác nhận.

Để đổi kênh đã gán thành kênh khác, nhấn nút 
Thiết bị chuyển đổi ở kênh bạn muốn đổi

Cửa sổ danh sách kênh sẽ được gọi ra ở bên 
phải, tích chọn vào kênh bạn muốn đổi và nhấn 
nút Đồng Ý

Đối với các kênh đã được gán lên đầu ghi, chúng ta có thể đổi nhanh kênh này sang 
kênh khác mà không cần phải xóa đi và gán lại.
Đây cũng là một tính năng giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian cài đặt.
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT

Tính năng cấu hình hàng loạt cho phép chúng ta cấu hình thông số cho nhiều thiết 
bị đồng thời cùng lúc, tính năng này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian cài 
đặt.

Để cấu hình hàng loạt, trước hết, chúng ta phải tạo mẫu cấu hình hàng loạt
Mẫu cấu hình hàng loạt là một mẫu bao gồm nhiều thông số cấu hình, được sử dụng 
để áp dụng cho nhiều thiết bị cùng lúc.

Nhấn nút                              để truy cập giao diện quản lý mẫu cấu hình hàng loạt

Nhấn nút       hoặc                         để tiến hành khởi tạo mới mẫu cấu hình hàng loạt

Nhập tên của mẫu (tùy ý)

Chọn loại thiết bị sẽ được lấy thông số 
để đưa vào mẫu là đầu ghi hoặc camera 
(do mỗi loại thiết bị sẽ có những thông 
số khác nhau có thể đưa vào mẫu)
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Chọn thiết bị sẽ được lấy thông số để đưa vào mẫu

Chọn loại thông số sẽ được đưa vào mẫu

Cuối cùng nhấn Lưu để xác nhận tạo 
mẫu cấu hình

Sau khi tạo mẫu cấu hình xong, quay lại giao diện Thiết lập thông số, Chọn các thiết bị 
bạn muốn áp dụng mẫu thông số hàng loạt. Nhấn nút Thiết lập thông số theo mẫu.

Chọn thông số sẽ được đưa vào mẫu
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Tiếp tục chọn mẫu thiết lập đã tạo và nhấn nút Áp dụng các thông số.

TỔNG KẾT

Quy trình cấu hình hàng loạt


