Aktualizovaný systém zabezpečenia a obnovenia hesla
na zariadeniach HikVision
Aktualizácia prináša do správy zariadenia vyšší komfort a vyššiu úroveň zabezpečenia. Funkčnosť nižšie popisovanej
procedúry je podmienená:
a) verziou klientského softvéru iVMS4200 (aktuálna verzia 2.5.5.1 EN) <- odkaz na stiahnutie
b) verziou firmvéru zariadenia (NVR 3.4.91 a vyššie / DVR 3.4.80 a vyššie / Kamery – závisí od platformy)
verziu firmvéru je nutné konzultovať s naším technikom

Postup zabezpečenia hesla (pri aktivácií zariadenia)
1.

Každé zariadenie je pred nasadením do prevádzky nutné najskôr aktivovať. Aktiváciou sa rozumie vytvorenie
bezpečného hesla s dĺžkou minimálne 8 znakov, pričom heslo musí obsahovať kombináciu malých / veľkých
písmen a číslic (pre získanie podrobnejších informácií o aktivácii zariadenia kliknite na nasledujúci odkaz)

2.

Po aktivácii zariadenia Vás klientský software vyzve na spustenie procedúry zálohy vytvoreného hesla. Voľbu
potvrdíte kliknutím na tlačilo OK.

3.

Prvý spôsob zálohy sa realizuje pomocou troch bezpečnostných otázok. Z ponuky mode vyberte možnosť
security authentication, následne si z ponuky zvoľte požadované bezpečnostné otázky security question a ku
každej otázke si pridajte požadovanú odpoveď answer. Voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

4.

Druhý spôsob zálohy hesla sa realizuje pomocou exportu hesla vo forme zašifrovaného súboru. Z ponuky mode
vyberte možnosť GUID authentication, následne do poľa export GUID file zadajte cestu pre uloženie súboru
a kliknite na tlačidlo uložiť.

Poznámka: Obe metódy je možné neskôr využiť na obnovenie zabudnutého hesla bez nutnosti kontaktovať našu
technickú podporu alebo technickú podporu spoločnosti HikVision.

Postup zabezpečenia hesla (vo vzdialenej konfigurácii zariadenia)
1.

Vstúpte do vzdialenej konfigurácie zariadenia -> správa užívateľských účtov. Z ponuky vyberte užívateľský
účet a kliknutím na príslušné tlačidlo vyberte požadovanú metódu zálohy hesla – Set questions (nastavenie
bezpečnostných otázok). Do poľa password zadajte aktuálne heslo pre prístup do zariadenia, z ponuky vyberte
požadované bezpečnostné otázky a následne zadajte odpovede na zvolené otázky. Voľbu uložíte kliknutím na
tlačidlo save.

2.

Druhý spôsob zálohy hesla sa realizuje pomocou exportu hesla vo forme zašifrovaného súboru. Z ponuky vyberte
užívateľský účet a kliknutím na príslušné tlačidlo vyberte požadovanú metódu zálohy hesla – export GUID. Do
poľa password zadajte aktuálne prístupové heslo do zariadenia, následne do poľa GUID path zadajte cestu pre
uloženie súboru a kliknite na tlačidlo uložiť

Postup obnovenia zabudnutého hesla
V prípade, že zabudnete prístupové heslo do Vášho rekordéra môžete toto heslo obnoviť pomocou 3 metód:
a) Obnovenie hesla pomocou resetovacieho kódu / resetovacieho kľúča <- viď. návod
b) Obnovenie pomocou bezpečnostných otázok
c) Obnovenie hesla pomocou zašifrovaného súboru
1.

V správe zariadení klientského softvéru iVMS4200 z ponuky vyberte zariadenie, ktorého heslo chcete obnoviť
a kliknite na tlačidlo reset password. Z ponuky security mode vyberte možnosť security authentication
(bezpečnostné otázky). Do príslušných polí answer napíšte odpovede na zobrazené otázky, do poľa password
a confirm password vložte nové heslo, ktoré chcete použiť na prístup do zariadenia. Obnovenie hesla potvrdíte
kliknutím na tlačidlo OK.

Poznámka: v prípade, že obnovujete heslo na sieťovom rekordéri, ktorý má vo svojej štruktúre nakonfigurované IP
kamery, zaškrtnutím políčka use new password as camera password automaticky zmeníte heslo aj na pripojených
kamerách.

2.

V správe zariadení klientského softvéru iVMS4200 z ponuky vyberte zariadenie, ktorého heslo chcete obnoviť
a kliknite na tlačidlo reset password. Z ponuky security mode vyberte možnosť GUID authentication (šifrovaný
súbor). Do poľa import GUID file zadajte cestu k šifrovanému súboru, ktorý ste si pri inštalácii systému
zálohovali. Do poľa password a confirm password vložte nové heslo, ktoré chcete použiť na prístup do
zariadenia. Obnovenie hesla potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.

Poznámka: v prípade, že obnovujete heslo na sieťovom rekordéri, ktorý má vo svojej štruktúre nakonfigurované IP
kamery, zaškrtnutím políčka use new password as camera password automaticky zmeníte heslo aj na pripojených
kamerách.

