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HƯỚNG DẪN XEM ĐẦU GHI HÌNH GSK BẰNG INTERNET EXPLORER 

A. THIẾT LẬP MỘT VÀI THÔNG SỐ CHO IE: 

- Mở trình duyệt IE, trên thanh menu, chọn TOOL ( ALT + X ) 

 INTERNET OPTIONS  SECURITY 

 
 

- Sau đó chọn mục CUSTOM LEVEL. Chọn ENABLE các mục trong “ActiveX 

controls and plug – ins”. Ngoại trừ 3 mục nhỏ Download signed ActiveX  controls , 

Download unsigned ActiveX  controls, Initialize and script ActiveX … chọn PROMPT. 
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B. SỬ DỤNG IE:  

- Đăng nhập đầu ghi sử dụng IE:  //ip đầu ghi:HTTP port/  

- Nếu lần đầu sử dụng đầu ghi, IE cần cài Plugins, chon INSTALL để download và cài 

đặt Plugins. 

 
- Sau khi cài đặt Plugins thành công, tiến hành đăng nhập bằng User/Password thích 

hợp.  

 

I. XEM TRỰC TIẾP: 

- Tại màn hình chính, chọn LIVE  

 

  

Thanh Menu 

PTZ 

Tùy chọn 

kênh hiển thị 
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II. XEM LẠI, SAO LƯU DỮ LIỆU: 

1. Xem lại 

- Tại màn hình chính, chọn VIDEO  

 

 

2. Sao lưu. 

Cách 1: 

 

 

Cách 2: Tại màn hình chính click “ BACKUP”  

Xuất hiện hộp thoại sau: 

 

Chọn thời gian 

Chọn kênh 

Dữ liệu ghi hình 

Start, stop, nhanh, 

chậm … 

Chọn biểu tượng 

Chọn thợi gian bắt 

đầu – kết thúc 

Lưu  
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Đường link của thư mục 

chứa dữ liệu dược sao lưu. 

 

 

Định dạng 

file lưu 

+ Chọn thời gian cần sao 

lưu.        

-Start time: Thời gian bắt 

đầu.       

-End time: Thời gian kết 

thúc. 

+ Click “Search” để tìm 

Danh sách dữ liệu cần sao lưu được 

mặc định chia ra khoảng 1 giờ/1 tệp 

tin.              

Check vào tệp tin cần sao lưu. 
Sau khi hoàn tất các 

bước trên click 

“ Backup” để tiến 

hành sao lưu.  
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III. HIỂN THỊ ( DISPLAY ) 

Tại giao diện cài đặt chính click “chấm tròn” 

Sau khi sang giao diện cài đặt chính . Chọn “ DISPLAY” 

 

 

  

 w 

Thay dổi hiển thị 

màn hình 

Sau khi hoàn tất các 

bước trên click “ Save” 

để tiến hành sao lưu. 
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IV. BÁO ĐỘNG ( ALARM ) 

Tại giao diện chính, click chọn “ ALARM”  

1. Báo động khi có chuyển động ( Motion Detect ) 

BƯỚC 1: Cấu hình trên trình duyệt. 

- Trên thanh công cụ click “ VIDEO DETECT”, tiếp tục click chọn 

“Motion Detect”. 

 

 

 

 

- Phân vùng có chuyển động ( Region ) 

+ Click “ Clear” để 

thiết lập lại vùng có 

chuyển động. 

+ Nhấn giữ “chuột phải” 

rê chuột vào vùng cần 

cài đặt. Sau đó thả 

chuột. 

+ Save để lưu lại.  

  

Tuỳ chọn thời 

gian bật/tắt 

Motion Detect 

Phân vùng 

chuyển động 

(Region) 

Click “Enable” và 

chọn Camera 

Motion Detect 

Sau khi hoàn tất các 

bước trên click 

“ SAVE” để tiến 

hành sao lưu. Tuỳ chọn kiểu báo động 

+ Loa/Buzzer/Message… 

+ Email… 
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BƯỚC 2: Cấu hình trên điện thoại 

LƯU Ý:  Sử dụng phần mềm MontavueGo 

  

1 

3 

4 

địa chỉ đầu 

ghi hình 

5 

Check Báo động 

6 

1 

2 
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7 

8 

Click tuỳ 

chọn Camera 

Sau khi hoàn tất 

click lưu lại. 
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2. Báo động khi mất tín hiệu Camera ( Video Loss ) 

Trên thanh công cụ click “VIDEO DETECT”, tiếp tục click chọn 

“ Video Loss”. 

 

 

 

V. CÀI ĐẶT CAMERA 

 

 

 

 

 

 

 

Tuỳ chọn thời 

gian bật/tắt Video 

Detect 

Click “Enable” 

và chọn camera 

Video Detect 

Tuỳ chọn kiểu báo động 

+ Loa/Buzzer/Message… 

+ Email… 

Sau khi hoàn tất các 

bước trên click 

“ SAVE” để tiến 

hành sao lưu. 

-  REGISTRATION (REMOTE) : 

đăng ký camera ip/tên miền. 

- IMAGE: tùy chỉnh màu sắc, 

hình ảnh camera. 

-  ENCODE: tùy chỉnh độ phân 

giải, frame/s, audio … 

-  CAM NAME: thay đổi tên 

camera. 

- CHANNEL TYPE: tùy chỉnh 

loại cam (CVI, AHD, TVI, IP …) 
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1. REGISTRATION ( REMOTE ) 

Click “ Device Search” để tự động tìm kiếm camera IP đang hoạt 

động. 

Xuất hiện danh sách camera IPđược tìm thấy như hình dưới: 

 

 

Click “Manual Add” để thêm Camera IP bằng cách thủ công.  
Xuất hiện hộp thoại sau: 

  

Click vào đây để thay 

đổi địa chỉ IP 

Danh sách IP 

được tìm thấy 

Nhập địa chỉ IP hoặc 

tên miền 

Nhập port Mobile 

User của cameraIP 

Mật khẩu cameraIP 
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VI. CÀI ĐẶT MẠNG ( NETWORK ) 

1. TCP/IP 

Thay đổi địa chỉ IP của đầu ghi tại mục IP Address. Click “ Save” để 

lưu lại. 

 

2. CONNECTION 

Click “ TCP Port” để thay đổi Port Mobile ( dành cho điện thoại, máy 

tính bảng ) 

Click “ HTTP Port” để thay đổi Port Web ( các trình duyệt web trên PC, 

laptop,…) 

Sau khi thay đổi, click “ Save” để lưu lại. ( Đầu ghi sẽ khởi động lại ) 
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3. P2P  

B1: Check “Enalbe” 

B2: Sử dụng Smartphone quét mã QR hoặc nhập trực tiếp mật mã ở 

dưới. 

B3: click “SAVE” để lưu lại. 

 

VII. Ổ CỨNG ( STORAGE ) 

1. Lịch ghi hình ( SCHEDULE ) 

(*) Click Setting để thiết lập chế độ ghi hình và các thứ ghi 

hình trong tuần: 

 

Các Thứ 

ghi hình 

trong tuần 

Những 

chế độ 

ghi hình 
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2. Quản lý ổ cứng ( HD MANAGE ) 

Thông tin ổ cứng: 

-Free Space: Dung lượng bộ nhớ trống của ổ cứng. 

-Total Space: Tổng dung lượng bộ nhớ của ổ cứng. 

-Format: Định dạng ổ cứng. 

 

Tùy chọn chế độ ghi 

hình:              

-General: Kiểu thường.                   

-MD: Kiểu có chuyển 

động.        

-Alarm: Kiểu có báo 

động.             

-MD&Alarm: Kiểu có 

chuyển động và báo 

động. 

Tùy chọn thời gian ghi hình trong ngày 

( 00h00 – 24h00 )  
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VIII. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ( SYSTEM ) 

GENERAL  

 

IX. TÀI  KHOẢN  ( ACCOUNT ) 

1. Thay đổi mật khẩu USER. 

Tại giao diện cài đặt chính, click “MANAGEMENT”  tiếp tục chọn 

“ACCOUNT” 

Trên thanh công cụ “Edit” chọn biểu tượng.  

Xuất hiện hộp thoại “Modify User” 

  

Check Modify 

Password 

Nhập mật 

khẩu cũ 

Nhập mật 

khẩu mới 

Nhập lại 

mật khẩu 

mới 
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2. Tạo USER phân quyền quản lý & cài đặt thời gian truy cập 

USER. 

Tại giao diện cài đặt ACCOUNT, click “ADD USER” xuất hiện hộp 

thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1 

2: chọn độ phân 

giải phù hợp 

3 

Cài đặt thời gian 

truy cập USER 

Tuỳ chọn 

phân quyền 

USER cài 

đặt hệ thống 

Tuỳ chọn 

phân quyền 

USER xem 

camera xem 

lại 

Tuỳ chọn 

phân quyền 

USER xem 

camera trực 

tiếp 
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