
 

 

Smart Professional Surveillance System programos naudojimosi instrukcija 

Prisijungimas prie programos 

Prisijungimo langas yra parodytas žemiau. 

 User name: įveskite vartotojo vardą. 

 Password: įveskite vartojo slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti. 

 Login: paspauskite šį mygtuką, kad sistema galėtų patikrinti jūsų duomenis ir jus 

prijungtų prie programinės įrangos pagrindinio puslapio. 

 Exit: paspauskite šį mygtuką, jeigu norite išeiti iš prisijungimo puslapio. 

Pastaba: 

 Jeigu tai jūsų pirmasis prisijungimas, kad prisijungtumėte prie Smart PSS programos, 

turite įvesti numatytą vartotojo vardą, kuris yra admin ir numatytą slaptažodį, kuris taip 

pat yra admin. 

 Dėl saugumo sumetimų, rekomenduojama po pirmojo prisijungimo pakeisti savo 

slaptažodį. 

 Jūs galite išsaugoti savo slaptažodį, kad kitą kartą prisijungiant jums nereikėtų įvesti savo 

duomenų. 

 
 

Pagrindinis langas 

Paspauskite Login mygtuką, kad sistema galėtų patikrinti jūsų duomenis ir jus prijungtų prie 

programinės įrangos pagrindinio puslapio. Pavyzdys pateiktas žemiau. 



 

 

Žemiau pateikta detalesnė informacija: 

Nr. Parametras Funkcija 

1 Meniu Čia galite peržiūrėti pagrindinio puslapio nuorodas 

(mygtukus) ir esamo puslapio funkcijas. 

2 Pagrindinis Į jį įeina peržiūra, pakartotinis peržiūrėjimas, aliarmo 

valdymas, aliarmo nuoroda ir kt. 

3 Išplėstinis Į jį įeina TV siena, elektroninis žemėlapis, įrenginio 

peržiūros kontrolė ir kt. 

4 Nustatymai  Į jį įeina pagrindinė konfigūracija, aliarmo 

konfigūracija, aliarmo įjungimas/išjungimas, signalo 

šaltinis, TV sienos konfigūracija, įrenginio valdymas, 

vartotojo valdymas, PC-NVR valdymas, monitoriaus 

užduočių parengimas ir kt. 

5 Smart PSS pagrindinė informacija Skirtas dabartinio laiko, vartotojo informacijos ir 

prisijungimo laiko peržiūrai. 

 

Įrenginio pridėjimas 

Jūs galite sekti žingsnius, pateiktus žemiau, kad pridėtumėte, modifikuotumėte arba ištrintumėte 

įrenginį rankiniu arba automatiniu būdu. 

Automatinis pridėjimas 

1. Paspauskite  mygtuką , kad sistema nukreiptų į įrenginio valdymo langą. Įrenginio 

valdymo langas yra pavaizduotas žemiau. 



 
 

2. Paspauskite mygtuką Auto add. 

3. Pasirinkite įrenginius, kuriuos norite pridėti ir paspauskite mygtuką Add. 

 

Pridėjimas rankiniu būdu 

 

Paspauskite Manual Add mygtuką. Atsiradus naujam langui, įveskite prašomą informaciją ir 

paspauskite Add mygtuką. 



 

 

Žemiau yra pateikta detalesnė informacija: 

Laukelio arba 

mygtuko pavadinimas 

Funkcija 

Device name Įveskite įrenginio pavadinimą. 

Group name Įveskite grupės pavadinimą. Grupės pavadinimas yra toks pats kaip 

ir įrenginio. 

Type Pasirinkite įrenginio tipą iš pateikto sąrašo. 

IP/Domain name  Įveskite įrenginio IP adresą arba domeno pavadinimą. 

Port Įveskite įrenginio kanalą, kuriuo jungiamasi prie įrangos, 

(gamyklinis standartinis kanalas yra 37777). 

User name Įveskite vartotojo vardą. 

Password Įveskite slaptažodį. 

Getting info Paspauskite, jeigu norite gauti aktyvaus įrenginio informaciją 

automatiškai. 

Device model Įrenginio modelis. 

Device SN Įrenginio serijinis numeris. 

Video input Įveskite įrenginio vaizdo įrašo įvesčių kanalų skaičių. 

Video output Įveskite įrenginio vaizdo įrašo išvesčių kanalų skaičių. 

Alarm input Įveskite įrenginio aliarmo įvesčių skaičių. 

Alarm output Įveskite įrenginio aliarmo išvesčių  skaičių. 

Continious add Pažymėkite šį laukelį, jeigu norite pridėti dar vieną įrenginį. 

Create Group Pažymėkite šį laukelį, jeigu norite dabartinį įrenginį pridėti į grupės 

valdymo puslapį kaip naują grupę. 



 

Įrenginio pridėjimas/modifikavimas 

Pasirinkite įrenginį iš sąrašo ir tada paspauskite mygtuką , jeigu norite modifikuoti arba 

mygtuką , jeigu norite ištrinti įrenginį. Taip pat galite pasirinkti keletą įrenginių ir tada 

paspausti mygtuką Delete, kuris yra kairiajame apatiniame kampe, kad ištrintumėte visus 

pasirinktus įrenginius. 

Grupės valdymas 

Pastaba: 

 Jūs negalite peržiūrėti įrenginio ar kanalo, kuris nėra įtrauktas į grupinį valdymo režimą, 

įrenginių sąraše peržiūros lange. 

 Jums nereikia sudarinėti grupės valdymo, jeigu jūs pažymėjote langelį , 

kai pridėjote naują įrenginį. 

Po to, kai jūs pridedate įrenginį, jūs galite nustatyti kanalų grupę, kad galėtumėte ją tvarkyti. 

1. Dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite ant , 

kuris yra viršuje, dešinėje pusėje žemiau atvaizduoto lango. 

 
 

2. Paspauskite mygtuką New Group, kuris yra dešiniajame, viršutiniame kampe, kad 

sukurtumėte naują grupę. 



Pastaba: 

 Jūs galite du kartus paspausti ant grupės pavadinimo, jeigu norite jį pakeisti. Arba 

jūs galite dešiniuoju pelės mygtuku paspausti ant grupės pavadinimo, kad 

pervadintumėte arba ištrintumėte grupę. 

 Jūs galite pasirinkti grupę ir tada paspausti mygtuką , kad ją 

ištrintumėte. 

3. Įrenginių sąraše, kuris yra kairiajame lange, jūs galite pasirinkti įrenginį. Jūs galite 

peržiūrėti atitinkamo kanalo pavadinimą šalia lango. 

4. Pasirinkę atitinkamą kanalą ir tada paspaudę mygtuką , jūs galite pridėti kanalus į 

naują grupę, kurią sukūrėte. 

5. Paspauskite mygtuką Finish, kad užbaigtumėte tvarkymą. 

 

 

Parametrų nustatymas 

Kai jūs pridedate naują įrenginį, jūs galite jį pasirinkti ir tada paspausti ant mygtuko  , kuris 

yra operacijų stulpelyje įrenginio valdymo lange. Čia galite nustatyti įrenginio parametrus. 



 

 

Tiesioginė transliacija 

Kai nustatote kanalų grupę, jūs galite naudotis tokiomis funkcijomis kaip tiesioginė transliacija, 

įrašymas, momentinės nuotraukos padarymas, PTZ operacijos ir kt. 

Pagrindiniame lange paspaudę mygtuką , jūs galėsite atsidaryti peržiūros langą.  

 



 

Detalesnė informacija apie sunumeruotus laukelius yra pateikta žemiau: 

Numeris Pavadinimas Funkcija 

1 Vaizdo įrašo langas Tiesioginė transliacija 

2 Užduočių langas Užduoties pasirinkimas ir valdymas 

3 Langų padalinimo režimas Langų padalinimo režimo nustatymas. 

4 Aukščio ir pločio santykis Aukščio ir pločio santykio nustatymas. 

5 Pilnas ekranas Pilno ekrano režimo įjungimas. 

6 Įrenginys Įrenginio ir kanalo peržiūra. 

7 PTZ PTZ iš anksto nustatytų nustatymų įjungimas, turas, 

aux funkcija ir kt. 

8 Bitų srauto informacija ir 

sparčiosios operacijos 

Bitų srauto informacijos ir sparčiųjų operacijų 

peržiūra. 

  išjungti/įjungti garsą. 

  išjungti/įjungti mikrofoną. 

  išjungti/įjungti įrašinėjimą. 

  nuotraukos padarymas. 

 

Pasirinkite peržiūros langą, tada du kartus paspauskite ant įrenginio kanalo, kuris yra dešiniajame 

lange, kad atidarytumėte vaizdo įrašą. 

Du kartus paspauskite ant grupės pavadinimo; paspaudę, galite atsidaryti visus kanalus, kurie yra 

toje grupėje. Dešiniuoju pelės mygtuku paspaudę ant įrenginio kanalo, galėsite keisti pagrindinį 

srautą į papildomą srautą ir atvirkščiai. 

Paspaudę dešinįjį pelės mygtuką pamatysite tokią lentelę, kuri yra pavaizduota žemiau: 

 



 

Detalesnė kiekvieno mygtuko informacija yra pateikta lentelėje: 

Mygtuko pavadinimas Funkcija 

Close video Dabartinio lango išjungimas. 

Close all video Visų langų išjungimas. 

Start record Dabartinio lango garso/vaizdo įrašo išsaugojimas įrašų faile. 

Sanpshot Dabartinio lango nufotografavimas. Paspauskite vieną kartą, kad 

išsaugotumėte nuotrauką. 

Triple Snapshot Dabartinio lango nufotografavimas. Paspauskite vieną kartą, kad 

išsaugotumėte tris nuotraukas. 

Stream type Srauto tipo keitimas: iš pagrindinio į papildomą srautą ir 

atvirkščiai. 

Quality/Fluency Vaizdo įrašo ir sklandumo pasirinkimas. 

Adjust Vaizdo įrašo ryškumo, kontrasto, atspalvio ir sodrumo 

nustatymas. 

Start audio Kameros garso funkcijos išjungimas/įjungimas. 

Start talk Įrenginio dvikrypčio mikrofono funkcijos išjungimas/įjungimas. 

IVS overlay Pasirinkus šią funkciją, sistema gali perduoti IVS taisyklę, 

išmanų sekimą ir išmanų objektą į langą. 

Save as video task Dabartinio lango išsaugojimas, kad atidarius kanalą tai būtų kaip 

viena užduotis. 

Full-screen Pilno ekrano režimo įjungimas. 

 

 

Įrašas 

Vykdant peržiūros procesą, jūs galite sekti žemiau pateiktus žingsnius, kad įrašytumėte vaizdą 

momentiniu režimu. 

Peržiūros lange paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkite įrašymo mygtuką. Taip pat galite 

paspausti mygtuką , kuris yra vaizdo transliacijos lango viršuje, kad pradėtumėte įrašinėti. 

Kai pardedamas įrašymas mygtukas atrodo taip: . 

Galite paspausti dešinįjį pelės klavišą, kad pasirinktumėte mygtuką Stop Record arba galite 

paspausti ant mygtuko , kuris yra vaizdo transliavimo lango viršuje, kad sustabdytumėte 

vaizdo įrašymą. 

Numatytas įrašų išsaugojimas yra aplankale SmartPSS/Record. 

 

 



Peržiūrėjimas iš naujo 

Kai jūs įrašėte failą, galite nueiti į jo įrašo puslapį ir jį iš naujo peržiūrėti. 

Pagrindiniame lange paspauskite mygtuką , kad įsijungtumėte išsaugotų failų peržiūrėjimo 

langą. 

 

 

Vaizdo įrašo peržiūrėjimas iš naujo 

Sekite žemiau pateiktu žingsnius, kad surastumėte norimą vaizdo įrašą ir jį iš naujo 

peržiūrėtumėte: 

1. Pažymėkite kanalą įrenginių sąraše, kuris yra dešiniojo lango viršuje. 

2. Pasirinkite paieškos laiką. 

3. Paspauskite mygtuką , kuris yra kairėje pusėje, apačioje, kad pasirinktumėte įrašo 

tipą. 

4. Paspauskite mygtuką Query. Atitinkamai pamatysite, kad jeigu pasirinkta data pažymėta 

žaliai, tai reiškia, kad tuo laikotarpiu yra padarytą įrašų. 



 
 

Detalesnė informacija apie peržiūrėjimo langą yra pateikta lentelėje: 

Nr. Pavadinimas Funkcija 

1 Nuorodų į operacijas stulpelis Sudėtos kelios, dažniausiai naudojamos operacijos:  

  Įrašo failo atsisiuntimas. 

  Nuotraukos padarymas. 

2 Peržiūrėjimo langas Įrašo peržiūrėjimas iš naujo. 

3 Peržiūrėjimo įrankių juosta Peržiūrėjimo proceso kontrolė: 

 : Langų operacijų sinchronizavimo 

mygtukas. Kai ši funkcija yra įjungta, 

operacijos, kurias atliksite dabartinei peržiūrai 

galios ir kitoms. Kai šis mygtukas atrodo taip: 

, tai ši funkcija būna išjungta ir operacijos 

daromos tik dabartinei peržiūrai. 

 : Peržiūrėjimo pauzės mygtukas. 

 : Peržiūrėjimo sustabdymo mygtukas. 

 : Perjungimas kardu atgal. 

 : Perjungimas kadru pirmyn. 

 : peržiūrėjimo greičio 

kontroliavimas. 

 : Garso kontroliavimas 

4 Įrašo peržiūrėjimo tipas ir laiko 

proceso juosta 

Įrašo tipo ir laiko linijos, kurią norima peržiūrėti, 

nustatymas. Paspauskite , kad nustatytumėte įrašo 

tipą. 



5 Laiko juostos kontrolė Priartinti arba sumažinti laiko juostą. 

6 Įrenginių sąrašas Kanalų ir įrenginių sąrašas. 

7 Data Įrašo datos pasirinkimas. 

8 Atsisiuntimo valdymas Naudojamas tvarkyti atsisiųstus failus. 

9 Užklausa Mygtukas naudojamas surasti ieškomą įrašą. 

10 Lango rodymo režimo 

nustatymai 

Langų padalinimo, aukščio ir pločio santykio ir pilno 

ekrano arba nepilno ekrano nustatymai. 

 

Įrašų sąrašas 

 

Paspauskite mygtuką , kuris yra viršutiniame, dešiniajame kampe, peržiūros lange. Įrašus 

galima atsisiųsti pagal laiką, arba pagal įrašą. 

Paspauskite, kad būtų atsisiuntimas pagal failą (By File), tada pažymėkite failus, kuriuos norite 

atsisiųsti ir paspauskite mygtuką Download. 

 
 



Paspaudę, kad būtų atsisiuntimas pagal laiką (By Time), bus atidarytas langas, kuriame turėsite 

įvesti laiko periodą, kurio įrašus norite atsisiųsti ir tada paspauskite mygtuką Download. 

 
 

Atsisiuntimo proceso metu, jūs galite paspausti ant atsisiuntimo valdymo mygtuko, kuris yra 

dešinėje, apačioje, jeigu norite pamatyti atsisiuntimo statusą, dabartinio atsisiuntimo operacijas ir 

atsiųstus įrašus. 

 
 

 

 

 



Aliarmo valdymas 

 

Jeigu jūs nustatėte aliarmą, jūs galite pamatyti atitinkamą aliarmą aliarmų valdymo lange 

(Alarm manager). 

 

Paspauskite mygtuką , kuris yra pagrindiniame lange ir taip atsidarysite aliarmo valdymo 

langą. 

 
 

Paspauskite mygtuką Alarm List ir sistema įjungs jums langą su visais aliarmais. Taip pat 

sistema gali aliarmus išdėstyti pagal jų lygius. 

Paspauskite ant užklausų sąrašo ir pažymėkite atitinkamus kanalus, kurie bus pateikti dešiniame 

lange ir tada pasirinkite aliarmo tipą ir laiką, kada jis įsijungė. Paspauskite mygtuką Search, kad 

pamatytumėte visus aliarmų įrašus, atitinkančius jūsų pateiktus kriterijus. 



 
 


