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Om te beginnen
Voor het monteren van de camera en het aansluiten van de bedrading raadpleeg de
Quick Start Guide die is meegeleverd met de camera.
Nadat de camera gemonteerd is , configureert u de parameters en functies via de web
browser client (WUI) . Zorg dat de onderlinge netwerkcommunicatie tussen de camera
en de computer goed is voordat u de configuratie uitvoert.
Systeemvereisten PC voor installeren van de client :
-

Processor: 3.3 GHz Intel CORE®i3 series en later versies of andere vergelijkbare
processors

-

RAM Memory: 4GB en hoger

-

Operating System: Windows 7 of hogere versies

-

Browser: Het gebruik van Internet Explorer wordt geadviseerd, anders wordt er
geen videobeeld in de browser getoond.

-

DirectX：9.0c

We zullen op basis van een aantal stappen die we bespreken in dit document de camera
gereed maken voor algemeen gebruik.
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1 Activeren van de camera
Wanneer de camera voor het eerst wordt gebruikt, moet de gebruiker deze activeren en
het inlog wachtwoord instellen voor gebruik.
Er zijn 2 methodes om de KEDACOM camera te activeren:
-

via IPCSearch; tool van KEDACOM

-

via de Internet browser

Activeren door middel van de IPCSearch tool


Download IPCSearch van de KEDACOM website en installeer deze



Nadat de installatie is voltooid, voert u IPCSearch uit; het systeem zal de camera's
in het LAN netwerk doorzoeken en de onderstaande lijst weergeven
Opmerking: de naam van de camera is afhankelijk van het daadwerkelijke

zoekresultaat.



Selecteer de camera die moet worden geactiveerd, klik met de rechtermuisknop
en selecteer "Activeren". Stel in het pop-up scherm het beheerderswachtwoord
en het e-mailadres in, voor het bevestigen van het wachtwoord. Klik op
"Activeren" om de camera te activeren.
Opmerking: Als er meer dan één niet-geactiveerde apparaten zijn, selecteert u de

camera of camera’s en klikt u op "Batch processing". Stel in het pop-up scherm het
beheerderswachtwoord en het e-mailadres in, voor het bevestigen van het wachtwoord.
Klik op "Activeren" om de camera te activeren en wacht tot deze opnieuw is opgestart.

4

Activeren door middel van de Internet Browser


Configureer het IP-adres van de pc in hetzelfde netwerk ip-segment als dat van
de camera en voer het camera IP-adres in de browser in. De activeringsinterface
van de camera verschijnt, zoals onderstaand weergegeven:



Configureer het beheerderswachtwoord en het e-mailadres voor het bevestigen
van het wachtwoord. Klik op "Activeren" om de camera te activeren.
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Opmerking :
-

Om de veiligheid van de camera op internet te garanderen, wordt het ten zeerste
aanbevolen om een sterk wachtwoord in te stellen dat bestaat uit ten minste 2
soorten van de volgende tekens: cijfers, hoofdletters, kleine letters of specifieke
symbolen met een lengte van 8 tot 16 karakters.

-

Wijzig het wachtwoord periodiek, bijvoorbeeld eens per 3 maanden. Als het
apparaat in een zeer risicovolle omgeving wordt gebruikt, raden wi u aan het
wachtwoord maandelijks of wekelijks te wijzigen.

-

Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord goed en veilig op.

2. Netwerkinstellingen configureren
Configureer na het activeren van de camera de netwerkinstellingen van de camera via
IPCSearch, zoals IP-adres, subnet masker en gateway


Start het programma IPCSearch en het systeem zal automatisch de camera's in
het LAN netwerk doorzoeken en het resultaat in de lijst weergeven;



Selecteer een camera waarvan de netwerkinstellingen gewijzigd moeten worden.
Klik op "Modify Params" of klik met de rechtermuisknop. Wijzig de instellingen en
vul de gebruikersnaam van de beheerder (admin) en het wachtwoord in dat is
ingesteld bij het activeren van het apparaat.
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Klik op “OK” en het volgende venster zal verschijnen. Klik op "OK" en wacht tot de
camera opnieuw is opgestart.

Opmerking: Voor meer instellingen van het netwerk van de camera dient u in te
loggen op de WUI van de camera om deze onder Settings > Network te configureren.
Ook kunnen deze instellingen middels de Quick Settings Wizard worden aangepast,
zoals verderop in dit document uitgelegd wordt.

3 Inloggen Webclient (WUI)

Inloggen
Na het activeren van de camera en het wijzigen van de netwerkparameters, zal de
camera automatisch opnieuw opstarten. Selecteer na het opnieuw opstarten een van de
volgende methoden om in te loggen:


Selecteer het apparaat uit IPCSearch en klik op "Inloggen" of dubbelklik op de
regel waarin het apparaat zich bevindt om de webclient te openen. Voer
gebruikersnaam (admin) en het wachtwoord in dat tijdens de activering is
ingesteld om de client in te voeren.



Voer het IP-adres van de camera in de browser in om de login-interface te
openen. Voer gebruikersnaam (admin) en het wachtwoord in dat tijdens de
activering is ingesteld om de client in te voeren.
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Nadat u voor de eerste keer succesvol bent ingelogd, download en installeert u de plugin volgens de aanwijzingen. Sluit de browser bij het installeren van de plug-in. Nadat u
klaar bent, logt u opnieuw in en gaat u naar de volgende interface.
Opmerking: Het gebruik van Internet Explorer wordt geadviseerd, omdat er anders
geen videobeeld(en) in de browser worden getoond. Andere browsers ondersteunen
geen Video-plugin.

Nadat u voor de eerste keer succesvol bent ingelogd op de Web client met Internet
Explorer, verschijnt de interface voor Quick Settings. Klik op "Quick Setting" om
eenvoudige instellingen voor de camera uit te voeren. De gebruiker kan naar Settings >
Local Setting gaan en dan de "Enable Configuration Guide" uitvinken of de "No
Prompt" selecteren om het venster te annuleren.

Gebruikers die geen Internet Explorer dienen naar Settings > Quick Settings te gaan om
de Quick Settings Wizard te volgen
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Nu wordt er middels een Wizard gevraagd om een aantal instellingen goed te zetten:
LAN

NIC: Netwerk interface van de camera; in meest gevallen kan dit niet aangepast worden.
IP Version: Selecteer hier het IP Protocol dat gebruikt moet worden; standaard IPv4
Mode:
DHCP: IP-adres , Subnet Mask en Default Gateway worden automatisch toegekend
Static: IP-adres , Subnet Mask en Default Gateway moeten handmatig worden ingevuld
MTU: Maximale Transmit Unit staat standaard op 1500
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DNS Server Setting
Automatically Obtain DNS: Enable; hiermee worden de DNS Server IP-adressen
automatisch toegekend.
Wanneer je deze uitzet, dient u handmatig de Preferred en de Alternate DNS Server
adressen op te geven.
Klik dan op Next

Access Protocol

ONVIF
Bij Basic is Enable aangevinkt; hiermee kan de camera zich op basis van ONVIF bij NVR
systemen aanmelden. Dit kan met een NVR van KEDACOM, maar ook met andere
merken.
Server Address (URL): het adres waar deze camera op de ONVIF service te benaderen is.
Advies is om deze niet aan te passen.
Authentication:
Authenticatie methode voor OnVIF inloggen. Bij N/A kan de gebruiker vrij aanmelden. Bij
W/S Username Token moet de gebruiker inloggen met gebruikersnaam en
wachtwoord. Standaard staat ditj op W/S Username token. Advies om dit voor de
veiligheid van de camera te laten staan
Klik op Next
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SIP
Hiermee kan de camera op basis van VoIP communiceren met een GB/T 28181 Server.
Deze standaard gegevens kunnen blijven staan.

Klik op Next
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Time
Om de opnames en beeldmateriaal van de juiste tijd te voorzien is belangrijk om de tijdinstellingen correct te configureren.

Instellen van tijd en tijdzone:
Auto Time Correction: Selecteer "Auto Timing" en het systeem corrigeert de tijd
automatisch volgens de geselecteerde protocollen. Kies hier de NTP.
NTP Clock Synchronization: Selecteer "Enable" om de functie aan te zetten en
configureer "Server Address" bijvoorbeeld nl.pool.ntp .org , "NTP-port" (standaard 123")
en "Time Correctie interval" in minuten; advies is hoger dan een uur te gebruiken.
Wanneer de NTP is ingeschakeld, corrigeert de camera de tijd op basis van de
geconfigureerde interval.
DST (zomertijd): Selecteer "Enable DST " om de zomertijd in te schakelen en stel "Start
time", "End time" en "Time Deviation" (afwijking ) van een uur ( 60 min) in.
Klik op Completed om de Wizard af te sluiten

12

4.Hoofdmenu van de WebClient
In het hoofdmenu van de WebClient kunt u Live video bekijken, video-opnamen
afspelen, snapshots beheren en Video instellingen configureren.
-

Live View: preview van de Live Video van camera en instellingen aanpassen

-

Playback: zoeken, afspelen en downloaden van videorecords op een tijdlijn

-

Snapshot: zoeken, bekijken en download van snapshots op fototype

-

Settings: camerafuncties en systeeminstellingen configureren.

-

Intelligent: configureer intelligente instellingen van de camera, bekijk live video
en bekijk het resultaat van een intelligente video analyse. Deze functie kan
modelafhankelijk zijn.

-

Log Out

Klik op het icoon

-

rechts bovenin de interface om uit te loggen in de Web client.

Help

Klik op het icoon

rechts bovenin de interface om de helpfunctie van de camera te

gebruiken. Hier staat nuttige informatie omtrent de functies en de instellingen.

5. Installatie
Nadat u bent ingelogd op de WebClient dient u de camerapositie en -hoek aan te
passen, om ervoor te zorgen dat de camera-installatie voldoet aan de eisen van de
installatienormen.
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6 Wachtwoord resetten
Als de gebruiker 6 keer een verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord invoert, wordt
het IP-adres van de camera 10 minuten vergrendeld, waardoor de gebruiker niet kan
inloggen op deze camera. Als de gebruiker het wachtwoord vergeet, stelt u het
wachtwoord opnieuw in.


Open IPCSearch en selecteer het apparaat waarvan het wachtwoord opnieuw
moet worden ingesteld. Klik op "Password Reset"; en onderstaand venster
verschijnt:



Klik op de link voor het opnieuw instellen van het wachtwoord of scan de QRcode met een mobiel apparaat . Vul dan het serienummer en uw e-mailadres in
op het volgende scherm. Klik op "Get Security Code" om de beveiligingscode op
te halen, die via de email wordt toegestuurd.



Vul de beveiligingscode die u ontvangt in bij "Command" en klik op "OK".
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Onthoud het nieuwe wachtwoord in het pop-upvenster en klik op "OK". De camera zal
opnieuw opstarten. U zult dan opnieuw moeten inloggen om de camera opnieuw te
activeren.

Nu alle basis instellingen geconfigureerd zijn is de KEDACOM camera klaar voor
algemeen gebruik.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2022 KEDACOM
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit
deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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