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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CẢNH BÁO HÀNG RÀO ẢO THÔNG MINH 

TRÊN ĐẦU GHI HÌNH  GSK-SP8…ES-HVR ( AI IVS ) 

 

 

I. Cài đặt tính năng hàng rào ảo ( IVS ) 

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ IP đầu ghi hoặc trên màn hình click chuột phải chọn 

“Main Menu”. 

- Bước 2: Chọn biểu tượng AI và cấu hình tính năng IVS theo hướng dẫn. 

 

  

Click chọn để 

bật tính năng 

thông minh 

Tuỳ chọn 

kênh cài đặt 

Thêm điểm vẽ 

hàng rào ảo 
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Tính năng thông minh 

- Tripwire: Tính năng 

thiết lập hàng rào ảo. 

- Intrustion: Tính năng 

phát hiện xâm nhập. 

Click đúp để 

thay đổi  

Hướng báo động 

- A to B : hướng báo động 

từ A→B. 

- B to A : hướng báo động 

từ B→A. 

- Both : hướng báo A→B 

và B→A. 

A 

B 

Hẹn giờ bật/tắt 

báo động 

Đường vẽ hàng 

rào ảo 

Thời gian trích xuất 

video báo động 

Tuỳ chỉnh thông báo: show 

message, send email, buzzer, 

snapshot, … 

Sau khi cài đặt 

xong, click Save 

để lưu lại 
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II. Xem lại và trích xuất video báo động hàng rào ảo. 

 

 
  

Tuỳ chọn kênh 

Thời gian bắt đầu 

Thời gian kết thúc 

Click tìm 

Trích xuất video báo động 

- Màn hình: cắm trực tiếp USB 

vào đầu ghi và chọn thư mục 

lưu sau đó click Export  

- Trình duyệt IE: chọn thư 

mục lưu sau đó click Export. 

Xem lại 
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III. Cài đặt thông báo hàng rào ảo trên điện thoại. 

- Mở phần mềm MONTAVUE GO trên điện thoại và làm theo các bước. 

  

  

1 

2 

3 

4 
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5 

6 

7 

Tuỳ chọn camera 

báo động 

Sau khi cấu hình 

xong nhấn lưu lại 

3 tuỳ chọn khi có báo động: 

- Xem trực tiếp 

- Xem lại video 

- Xem hình ảnh 

8 
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IV. Thông báo trên điện thoại. 

- Khi có thông báo trên điện thoại quý khách nhấn vào xem. 

- Để kiểm tra các thông báo trên phần mềm quý khách chọn mục “ Tin nhắn” 

(hướng dẫn ở Bước 2 - trang 4) 

 

 


