
«انتقال تصویر به روش P2P با استفاده از سرورهاى هایک ویژن»
Hik-Connect نرم افزار

www.pars-e.com

نرم افزارهاى مربوطه براى سیستـم عامل اندرویـد از
AppStore از iOS و براى سیستـم عامل PlayStore

قابل دریافت مى باشد.   



لطفاً دقت فرماییـد به اینترنت شبکه داخلى متصل نباشیـد. جهت اطمینان مى توانید از اینترنت موبایل استفاده نماییـد. نرم افزار را نصب و اجرا 

نموده و وارد منو شوید. 
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Login روى گزینه
کلیک نمائید

در این قسمت نام
کاربرى و رمز عبور
خود را وارد نمائید

جهت اضافه نمودن دستگاه
به نرم افزار روى گزینه

Add Device کلیک نمائید

پس از وارد نمودن نام
کاربرى و رمز عبور روى

گزینه Login  کلیک نمائید
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مى توانید با استفاده
از دوربین QR کد

دستگاه را اسکن نمائید

جهت استفاده از سریال
دستگاه مى توانید از این

قسمت اقدام نمائید
اگر با استفاده از سریال
دستگاه بخواهیم آنرا

به نرم افزار اضافه نماییم 
باید در این قسمت
سریال را وارد کنیم

پس از وارد نمودن سریال،
مشخصات دستگاه به

همراه سریال نشان داده
مى شود. سپس گزینه

Add را انتخاب مى کنیم

پس از وارد نمودن سریال
دکمه Save یا ذخیره را

کلیک مى کنیم
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Finish روى گزینه
کلیک نمائید
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کد تاییدى
(cation Code�Veri) که در
Platform Access قسمت 

دستگاه قرار داده اید
را وارد نمائید

گزینه Save را انتخاب
کنید. دستگاه شما در

نرم افزار اضافه مى گردد

پس از کلیک نمودن روى
این قسمت مى توانید

تصاویر خود را
مشاهده نمائید
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نکات مهم:
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.

1. در صورت استفاده از اکانت قبلى و مشاهده خطاى failed to connect the server در نرم افزار Hik-connect از نرم افزار ivms4500 استفاده 
نمایید

باشد. 2. انتقال تصویر از طریقP2P  کامالً رایگان و نامحدود مى 
. دستگاه هاى هایک ویژن فقط روى یک اکانت اضافه مى شوند. 3

. در صورت تمایل به مشاهده تصویر روى چند گوشى همراه مى توانید از همان اکانت استفاده نمایید. 4
. امکان مشاهده تصویر چندین دستگاه روى یک اکانت وجود دارد. 5

6. اگر هنگام اسکن سریال دستگاه، با پیغام The Device has been added by another user مواجه شدید بدین معناست که این دستگاه قبال 
توانید آن را به اکانت خود اضافه کنید. توسط شخص دیگرى روى یک اکانت ثبت شده و شما نمى 

رمز خود را بازیابى کنید.  Forget password 7. اگر رمز حساب خود را فراموش کردید، مى توانید در قسمت
8. اگر به هر دلیلى نام کاربرى )User name( و رمز عبور )Password( اکانت p2p را فراموش کرده اید یک عکس واضح از برچسب زیر دستگاه 

تهیه نموده و از طریق ثبت درخواست پشتیبانى در سامانه مشتریان پارس ارتباط با موضوع حذف اکانت پیگیرى نمایید 

با سپاس
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شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در ارائه سیستم هاى نظارت تصویرى و سایر تجهیزات فناورى اطالعات
دفتر مرکزى: تهـــران، خیابــان ولیعصــر، خیابان زعفرانیــه، خیابــان اعجــازى (آصف)، ساختمـان 39.
مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتى، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان 12.
تلفن: 95 93 8 - 021                                                         فکس: 95 93 8 - 021    (داخلى 0)


