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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA  

Ha egy rögzítőt vagy IP kamerát az interneten keresztül is el kívánunk érni, akkor vagy állandó IP címet kell 

igényelnünk a szolgáltatótól, vagy valamilyen dinamikus DNS szolgáltatást kell használnunk. A Hikvision rögzítők 

és IP kamerák ilyen távoli elérését teszi lehetővé ingyenesen a Hikvision EasyDDNS vagy HiDDNS szolgáltatása. 

1.2.  KOMPATIBILITÁS  

Az alábbi firmware verzióktól támogatott az EasyDDNS szolgáltatás: 

Eszköz Firmware verzió 

DS-7200 sorozatú, egyszerű menüs DVR v1.2.2 build 111226 

Minden egyéb DVR és NVR v 2.1.2 build 120309 

IP kamerák v 3.0 build 120110 (beta) 

2. ELÉRÉS BEÁLLÍTÁSA 

2.1. ELŐKÖVETELMÉNYEK  

1. Ellenőrizze az internetelérést a rögzítő oldalán. 

2. Ellenőrizze, hogy a helyi hálózatnak megfelelően vannak konfigurálva hálózati beállítások az eszközön. 

Legyen megadva: 

o IP cím a router belső IP címének tartományában (ha a router 192.168.0.1., akkor pl. 

192.168.0.200, ha a router a 192.168.1.1., akkor pl. 192.168.1.200, stb.) 

o alhálózati maszk (általában 255.255.255.0) 

o alapértelmezett átjáró (általában a router belső IP címe) 

o DNS szerver (általában a router belső IP címe, vagy a Google szabad DNS szervere a 8.8.8.8 

címen) 

3. Ha van router a hálózaton (a rögzítő/kamera nem közvetlenül csatlakozik a modemre), akkor a 

következő portokat meg kell nyitni a tűzfalon és át kell irányítani a rögzítő IP címére: 

o 80 (web elérés) 

o 554 (RTSP video stream) 

o 8000 (klienskapcsolat) 

Megjegyzés: régebbi típusoknál a 8200-as portot kell használni a video streamhez  

A fenti portok megváltozathatók, de fontos, hogy az RTSP port esetén van két megkötés: Az egyik, hogy a port 

vagy 554 vagy 1024 és 65535 között legyen. A másik, hogy az RTSP port értéke ugyanaz kell legyen az 

átirányításon kívül és belül egyaránt. Egyes esetekben (néhány földi- vagy mobilinternet szolgáltató) javasoljuk, 

hogy az összes portot állítsa át 20000 felüli tartományra. (pl.: 20080 (webes elérés), 20554 (RTSP), 28000 (kliens)), 

valamint az összes port maradjon kívül és belül egyaránt ugyanaz. 

2.2. ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA  

A továbbiakban egy DVR beállításait írjuk le. Kamerák esetén hasonlóképpen kell eljárni. 

1. Lépjen be a Konfiguráció / Hálózat / DDNS menübe.  

2. Pipálja ki a DDNS jelölődobozt. 

3. Válassza ki az HiDDNS szolgáltatót (ha nincs a listában, akkor az IP szerver beállítást). 

4. Adja meg az eudev.hik-online.com szerver címet. 

http://www.hik-online.com/


 

 
 

5. Amennyiben csak IP szerver megadására van lehetőség, úgy adja meg a 173.200.91.74 IP címet. 

6. Adja meg a majd regisztrálni kívánt domaint (pl. telepitokft01)  

(IP szerver esetén erre nincs lehetőség) 

7. Lépjen be a Konfiguráció / Hálózat / Általános menüpontba. 

8. Állítsa be az IPv4 átjárót, ami alapesetben a router belső IP címe 

9. Állítsa be az elsődleges DNS szerver IP címét (pl.: 8.8.8.8, vagy 8.8.4.4)  

10. Ha szükséges, a Konfiguráció / Hálózat / Egyéb beáll. menüpontban állítsa át a portokat. 

11. Mentse el a beállításokat. 

Mostantól alkalmas a rögzítő távoli elérésre. 

2.3. REGISZTRÁCIÓ  

A szolgáltatás használatához csak akkor regisztráljon a www.hik-online.com oldalon, ha az alapértelmezett

portokat megváltoztatta. Abban az esetben, ha a készülékben csak IP szerver beállítására volt lehetőség, úgy az

eszközt az eudev.hik-online.com oldalon kell regisztrálni.

A honlap használatához Google Chrome vagy a Mozilla Firefox böngészőket javasoljuk. A Register linkre kattintva

felugrik egy ablak – itt adja meg a kívánt felhasználónevet, jelszót, a jelszót még egyszer, az országot és e-mail

címét. Egy felhasználó több eszköz távoli elérését is menedzselheti. Amennyiben az eudev.hik-online.com 

szerveren kell regisztrálnia, úgy országnak Európai országot adjon meg.

Sikeres regisztráció után lépjen be a honlapra.  Végezze el a következő lépéseket: 

1. Kattintson a Device Management menüpontra. 

2. Az Add menüpont segítségével adjon hozzá egy új eszközt: 

 Adjon egy nevet az eszköznek (pl. Device name: telepitokft01). 

 Ha a rögzítőben csak IP szerver beállítására volt lehetőség, úgy csak az eszköz gyártási számát 

adja meg eszköznévnek. 

 Írja be az eszköz kilenc számjegyből álló sorozatszámát. 

 Adja meg azt a routeren beállított külső http portot, amit átirányít a rögzítő http portjára. Ha 

nem változtatott meg semmit, a gyári beállítás a 80-as port. 

2.4. HIBAELHÁRÍTÁS  

Bizonyos firmware-ek esetén előbb ki kell kapcsolni az EZVIZ szolgáltatást, utána lehet beállítani a DDNS-t. 

Előfordul, hogy erre csak a rögzítő helyi menüjében van mód, ilyenkor a lokális monitoron, a helyi OSD menüben 

kell kikapcsolni. 

3. KLIENS-ELÉRÉSEK BEÁLLÍTÁSA  

3.1. BÖNGÉSZŐ  

Alkalmi kapcsolódásra használható a webes böngészős elérés. Ehhez a kereső címmezőjébe be kell írni a 

választott elérési utat http://www.hik-online.com/telepitokft vagy telepitokft01.hik-online.com formátumban. 

A honlap használatához a Google Chrome vagy a Mozilla Firefox böngészőket javasoljuk. Első elérésnél a honlap 

automatikusan felajánlja az élőképe megjelenítéséhez szükséges Webcomponent.exe telepítését. A telepítés 

alatt zárjon be minden böngészőablakot. 

  

http://www.hik-online.com/
http://www.us.hik-online.com/
http://www.us.hik-online.com/
http://www.hik-online.com/telepitokft
http://telepitokft01.hik-online.com/


 

 
 

3.2. IVMS-4200 2.0 KLIENSSZOFTVER 

1. Az Eszközmenedzsment menüben, a Szerver fülön 

kattintson az Új eszköz gombra. 

2. Adjon egy tetszőleges nevet az eszköznek. 

3. Adja meg a www.hik-online.com címet 

4. IP szerver beállítása esetén a www.hik-online.com 

helyett adja meg a 173.200.91.74 IP címet. 

5. Válassza ki a EasyDDNS (vagy HiDDNS) protokollt. 

6. Írja be a honlapon kért domain nevet (pl. 

telepitokft01). 

7. Adja meg a felhasználónevet. 

8. Adja meg a jelszót. 

9. Pipálja ki a Csoportba fogalalás jelölőnégyzetet. 

10. Kattintson az Új gombra. 

A Fő nézet panelen megtekintheti az élőképeket. 

3.3. IVMS-4500 MOBILKLIENS 

A Devices menüpont alatt adjon hozzá egy új eszközt. 

1. Az Alias Name mezőbe írja be a honlapon kért domain nevet (pl. 

telepitokft01). 

2. Adja meg a www.hik-online.com szerver címet. 

3. Adja meg a domain nevét (pl. telepitokft01). 

4. IP szerver beállítása esetén adja meg a 173.200.91.74 IP címet. 

5. Adja meg a felhasználónevet. 

6. Adja meg a jelszót. 

7. Mentse el a beállításokat. 

 

 

4. MEGJEGYZÉSEK  

Fontos, hogy amikor az interneten elérhetővé tesz egy eszközt, minden esetben módosítsa a gyárilag beállított 

adminisztrátor jelszót, a felhasználók számára pedig hozzon létre korlátozott jogkörökkel bíró saját 

felhasználónevet és jelszót. 

http://www.hik-online.com/
http://www.hik-online.com/
http://www.hik-online.com/

