
VGUARD CMS PROGRAMI
KULLANIM KILAVUZU



1-)CİHAZ EKLEME

1-) Programı açtıktan sonra cihaz yönetimine tıklayınız.

2-)Açılan pencerede sol alt köşede bulunan Manuel Ekle butonuna basınız.



3-)Açılan pencerede öncelikle bağlantı modunuzu seçeceksiniz. Sabit ip’niz var ise
“IP/Alan Adı”, sabit ip’niz yoksa “Cloud ID” seçiniz. Cloud ID’yi kayıt cihazının
başlangıç sihirbazının sonunda görüntüleyebilirsiniz.

4-) Daha sonra cihaz adı belirleyin, cihazınızın Cloud ID’sini girin, kayıt cihazının
kullanıcı adı ve şifresini yazın, protokol türünü de TCP yaparak “tamam” butonuna
tıklayınız. Cihazınız başarıyla eklenmiştir.



2-)KAYIT İZLEME

1-)Program açtıktan sonra kontrol panelinden “Kayıttan yürütme” butonuna
tıklayınız.

2-)Açılan pencerede sol üstten “Cihaz” sekmesine tıklanır ve altta “cihaz listesine” çift
tıklanarak programda ekli olan cihazlar listelenir. Hangi cihazdan kayıt alınmak
isteniyorsa o cihaz adına çift tıklanır.



3-)Cihaz adına çift tıklandıktan sonra hangi kanaldaki görüntüler izlenmek isteniyorsa
o kanalların kutucuğu işaretlenir. En fazla 9 tane kameradan eş zamanlı olarak kayıt
izlenebilir.

4-)Sol alt köşeden istediğiniz gün ve saat aralıklarını seçerek araştır butonuna basınız.



5-)Sol alt köşeden avi formatını seçiniz ve yeşil alanda izlemek istediğiniz saat
aralığına tıklayınız, tıkladığınızda o saatten itibaren görüntüler oynatılmaya
başlanacaktır. Yeşil alanın altında “24s, 2s,1s,30dk” tuşlarına basarak yeşil alanda
daha detaylı saat ayarlamaları yapabilirsiniz.Eğer izlediğiniz kamerada mikrofon var
ise görüntüden ses alabilmek için hoparlör işaretine basmalısınız.

6-)İzlediğiniz görüntüyü resim dosyası olarak anında bilgisayarınıza kayıt etmek
isterseniz kamera butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çektiğiniz görüntü hemen
açılacaktır. Çektiğiniz görüntüler “Bilgisayarım>C:\Working Path\VGuard CMS\Picture
klasörüne kayıt olmaktadır. Daha sonra oradan tekrar açabilirsiniz.



7-)İzlediğiniz görüntüyü video şeklinde bilgisayarınıza kayıt etmek isterseniz makas
butonuna basmanız yeterli olacaktır.Makas tuşuna bastığınız anda buton mavi renk
olacak ve kayıt etmeye başlayacaktır. Tekrar bastığınızda buton eski rengine dönecek
ve kaydı bitirecektir. Çektiğiniz görüntü hemen açılmaz “Bilgisayarım>C:\Working
Path\VGuard CMS\Picture” klasörüne kayıt edilir. İstediğiniz zaman bu klösere
girerek video dosyalarını oynatabilirsiniz.

8-) Eğer kayıt edilen dosyaların yerini değiştirmek isterseniz kontrol panelinden
“yapılandırma” bölümüne girip “kayıt yolu ve resim yolunun yanındaki browse-göz at
tuşuna basarak” kaydetmek istediğiniz yeri seçiniz ve tamam basınız. Pencereden
çıkmadan önce kaydet tuşuna basınız.



3-)PROGRAMA GİRİŞ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME

1-)Program açıldığında “hesap yönetimi” butonuna tıklayınız.

2-)Açılan pencerede “Kullanıcı adı” kısmına daha sonrada “admin” yazısına çift
tıklayınız.



3-)Açılan pencerede gerekli boşlukları doldurun ve tamam tuşuna basınız. Şifreniz
değişmiştir.


