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1. ÚVOD
Tento dokument popisuje způsob aktivace služby Hik-Connect. Dokument je určený uživatelům, u
kterých se předpokládá znalost práce s PC, jsou obeznámeni s fungováním OS Windows a
webových prohlížečů Internet Explorer a Mozilla Firefox. Dále se předpokládá znalost
z následujících oblastí:
• Instalace elektrických zařízení
• Elektrotechnické předpisy
• Síťové technologie
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2. Doporučená struktura síťového zapojení
Pro připojení k videorekordéru / kameře pomocí služby Hik-Connect musí být dodrženo doporučené
síťové zapojení, které je znázorněné na následujícím obrázku.
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3. Co je DDNS služba Hik-Connect?
S ohledem na původní službu HiDDNS a zvyklosti při jejím používání je cílem nové služby Hik-Connect
obsahující službu DDNS nabídnout více možností, mezi které patří funkce Share – Sdílení a Alarm
Push Notification – Upozornění na poplach. Nová služba Hik-Connect využívá teoreticky stejného
principu jako služba HiDDNS, který vysvětluje následující obrázek:

Hlavní procesy:
1. Odeslání IP adresy, portů, výrobního čísla do platformy Hik-Connect.
2. Pro každé zařízení je nastavené doménové jméno a klíčové informace jsou uchované
v databázi.
3. Mezi zařízením a platformou probíhá pravidelné ověření komunikace a aktualizace informací
o IP adrese a portech.
4. Přidání zařízení k účtu pomocí aplikace Hik-Connect, pomocí webových stránek Hik-Connect
nebo aplikace iVMS-4200 a konfigurace parametrů.
5. Přistup k zařízení prostřednictvím doménového jména a platformy Hik-Connect navrátí
přidělenou IP adresu a port.

Funkce Share – Sdílení
S ohledem na bezpečnost se dodržuje princip jedno zařízení = jeden účet. Aby bylo možné
poskytnout přístup více uživatelů k jednomu zařízení, byla implementována nová funkce s názvem
Share – Sdílení. Jestliže majitel nasdílí zařízení s jiným účtem, potom táto osoba před přesměrováním
na přihlašovací stránku zařízení musí zadat jeho účet k ověření. Jakmile majitel zruší sdílení, pak je
oprávnění odpovídajícím způsobem zrušeno.
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Funkce Alarm Push Notification – Upozornění na poplach
Funkce Upozornění na poplach zvyšuje uživatelský komfort, díky kterému mohou uživatelé na své
mobilní zařízení obdržet provozní nebo poplachová oznámení v reálném čase. Uživatel musí pouze
povolit funkci Hik-Connect a zvolit položku Send to Notification Center – Zaslat do oznamovacího
centra, tím se stane funkce provozuschopná.

4. Jak aktivovat službu Hik-Connect?
Chcete-li využít výhod nové platformy Hik-Connect, je třeba si nejprve vytvořit uživatelský účet na
stránkách www.hik-connect.com a poté postupovat podle několika jednoduchých kroků. Pokyny pro
nastavení jsou následující:
1. Aktualizujte firmware zařízení na poslední verzi a ověřte, zda podpoje funkci Hik-Connect.
2. Přes lokální monitor připojený k zařízení nebo webové rozhraní povolte funkci Hik-Connect a
v případě potřeby nakonfigurujte potřebné parametry.
3. Stáhněte si aplikaci Hik-Connect pro iOS z Apple Store nebo pro Android z Google Play.
4. Vytvořte uživatelský účet prostřednictvím emailu nebo telefonního čísla v aplikaci HikConnect, na webových stránkách Hik-Connect nebo v aplikaci IVMS-4200.
5. Přidejte uživatelem vlastněné zařízení do uživatelem registrovaného účtu.
6. Služba Hik-Connect je tímto připravená k použití.

4.1 Registrace účtu
4.1.1 Registrace pomocí aplikace Hik-Connect použitím emailové adresy nebo telefonního čísla
1. Nainstalujte si aplikaci Hik-Connect pro iOS z Apple Store nebo pro Android z Google Play a
poté aplikaci spusťte.
2. Klikněte na položku Register an Account – Registrovat účet.
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3. Přečtete si podmínky použití služby a poté zatrhněte políčko Read and Agree – Přečíst a
souhlasit. Následně zvolte metodu registrace, buď pomocí čísla mobilního telefonu nebo
registrace pomocí emailové adresy.

4. Vyberte svoji zemi nebo region, a poté klikněte na tlačítko Finish – Dokončit v pravém
horním rohu. Mějte na paměti, že po vybrání země nelze tuto volbu změnit.

5. Zvolíte-li registraci pomocí čísla mobilního telefonu, zobrazí se Vám následující obrázek vlevo.
Zvolíte-li registraci pomocí emailové adresy, zobrazí se Vám následující obrázek vpravo.
Zadejte telefonní číslo Vašeho mobilu nebo emailovou adresu a poté klikněte na tlačítko Get
Verification Code – Získat kód ověření nebo na tlačítko Next - Další.
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6. Ověřovací kód bude zaslán na zadané telefonní číslo nebo emailovou adresu. Zadejte kód
ověření zaslaný na mobilní telefon (obrázek vlevo) nebo kód zaslaný na emailovou adresu
(obrázek vpravo) a poté klikněte na tlačítko Next – Další.
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7. Zadejte uživatelské jméno a heslo a heslo potvrďte. Heslo by mělo obsahovat minimálně osm
znaků a být vytvořené za použití malých písmen, velkých písmen, číslic a speciálního znaku.
Poté klikněte na tlačítko Finish – Dokončit.

8. Aplikace se automaticky přihlásí pomocí Vašeho účtu.
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4.1.2 Registrace pomocí stránek Hik-Connect použitím emailové adresy nebo telefonního čísla
1. Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu www.hik-connect.com

2. Na hlavní stránce klikněte na tlačítko registrovat.

3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a heslo potvrďte. Heslo by mělo obsahovat minimálně osm
znaků a být vytvořené za použití malých písmen, velkých písmen, číslic a speciálního znaku.
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4. Z rozbalovacího menu zvolte zemi.

5. Zvolte registraci pomocí čísla mobilního telefonu (následující obrázek vlevo) nebo zvolte
registraci pomocí emailové adresy (následující obrázek vpravo). Zadejte číslo mobilního
telefonu nebo emailovou adresu a opište ověřovací kód, který je zobrazen vedle tohoto pole
za použití velkých písmen. Poté klikněte na tlačítko Další.

6. Ověřovací kód bude zaslán na zadané telefonní číslo nebo emailovou adresu. Zadejte
ověřovací kód a poté klikněte na tlačítko OK.
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7. Po zadání ověřovacího kódu se zobrazí vyskakovací okno oznamující úspěšnou registraci a
poté se automaticky přihlásíte k účtu.

4.2 Povolení služby Hik-Connect na zařízení
Službu Hik-Connect, která je v továrním nastavení zakázána, lze na zařízení povolit pomocí
softwarového nástroje SADP, lokálně připojeného monitoru, webové rozhraní zařízení, aplikace
iVMS-4500 a nebo klientského softwaru iVMS-4200.

4.2.1 Povolení služby Hik-Connect pomocí webového rozhraní zařízení
1. Přihlaste se k zařízení přes jeho webové rozhraní.
2. Jděte do položky Konfigurace → Síť → Pokročilé nastavení → Přístup k platformě a
zatrhnutím políčka Povolit aktivujte službu Hik-Connect.
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3. Je-li služba Hik-Connect na zařízení aktivována poprvé, objeví se na obrazovce okno viz.
následující obrázek, ve kterém je třeba vytvořit a potvrdit ověřovací kód. Ověřovací kód musí
obsahovat 6 – 12 písmen (malá nebo velká) nebo čísel. Doporučená délka kódu je minimálně
8 znaků.

4. Po vytvoření ověřovacího kódu stiskněte tlačítko OK.

4.2.2 Povolení služby Hik-Connect pomocí lokálně připojeného monitoru (NVR/DVR)
1. Pomocí lokálně připojeného monitoru vstupte do menu NVR/DVR a poté jděte na položky
Nastavení → Síť → Přístup k platformě a zatrhnutím políčka Enable - Povolit aktivujte službu
Hik-Connect.
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2. Je-li služba Hik-Connect na zařízení aktivována poprvé, objeví se na monitoru okno viz.
následující obrázek, ve kterém je třeba vytvořit a potvrdit ověřovací kód. Ověřovací kód musí
obsahovat 6 – 12 písmen (malá nebo velká) nebo čísel. Doporučená délka hesla je minimálně
8 znaků

3. Po vytvoření ověřovacího kódu stiskněte tlačítko OK.

4.3 Přidání zařízení k účtu Hik-Connect
Zařízení lze k účtu Hik-Connect přidat pomocí aplikace Hik-Connect, pomocí webových stránek
www.hik-connect.com, aplikace iVMS-4500 nebo softwaru iVMS-4200.

4.3.1 Přidání zařízení pomocí mobilní aplikace Hik-Connect
1. Spusťte aplikaci Hik-Connect ve Vašem mobilním telefonu.
2. Na záložce Hik-Connect klikněte na tlačítko + v pravém horním a poté naskenujte QR kód
zařízení.
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3. Nebo klikněte na ikonu tužky v pravém horním rohu a zadejte ručně sériové číslo zařízení,
poté klikněte na tlačítko s lupou.
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4. Je-li zařízení zapojené a dostupné v síti, objeví se následující obrazovka. Klikněte na tlačítko
Add - Přidat.

5. Zadejte ověřovací kód zařízení o poté stiskněte OK.
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Ověřovací kód zjistíte jedním z následujících způsobů:
a) Ověřovací kód lez nalézt na štítku zařízení. Pokud zde není kód uveden, zadejte ABCDEF.

b) Ověřovací kód lze nalézt v menu DVR / NVR zobrazeném na lokálním monitoru.

c) Ověřovací kód lez nalézt ve webovém konfiguračním rozhraní kamery nebo DVR / NVR.
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6. Chcete-li přidat další zařízení, stiskněte tlačítko Add Another Device – Přidat jiné zařízení.
V opačném případě potvrďte přidání zařízení stisknutím potvrzovacího tlačítka (zatržítka)
v pravém horním rohu.

4.3.2 Přidání zařízení pomocí webových stránek www.hik-connect.com
1. Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu www.hik-connect.com.

2. Přihlaste se s Vaším uživatelským jménem a heslem.
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3. Jděte do položky Správa zařízení a poté klikněte na tlačítko Přidat.

4. Zadejte sériové číslo zařízení a poté klikněte na tlačítko Vyhledávání.

5. Je-li zařízení zapojené a připojené do Internetu, zobrazí se následující okno s informací o
modelu zařízení a jeho sériovém čísle. Pokud je zobrazené zařízení správné, pokračujte
kliknutím na tlačítko +.
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6. Zadejte ověřovací kód a poté klikněte na tlačítko Přidat.

7. Na obrazovce se objeví okno potvrzující úspěšnou registraci a zařízení se objeví v části Správa
zařízení.

8. Kliknutím na IP adresu a port zařízení se otevře nové okno zobrazující přihlašující stránku
zařízení. Zadáním uživatelského jména a hesla se přihlásíte k zařízení.
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5. Přesměrování portů
Aby služba Hik-Connect správně pracovala, je třeba mít v zařízení zadaný preferovaná DNS server a
ve Vašem Routeru přesměrované příslušné porty.
1. Vstupte do menu zařízení a jdete do položky Nastavení → Síť → Obecné a zkontrolujte
nastavení síťových parametrů. Je nezbytné, aby v tomto případě byla vyplněna i položka
Preferovaný DNS server.

2. Porty, které je třeba přesměrovat, naleznete v položce Nastavení → Síť → Více nastavení.
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3. Přihlaste se do webového rozhraní Vašeho Routeru a zde přesměrujte požadované porty.
Příklad webového rozhraní Routeru TP-LINK (TL-ER340G) vidíte na následujícím obrázku.
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