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QUY TRÌNH KHÔI PHỤC MẬT KHẨU  

CHO SẢN PHẨM HIKVISION 
(01/2016) 

 Bao gồm cách reset mật khẩu cho các sản phẩm Hikvision firmware trước 2015 và 

từ 2015 về sau 

 Quy trình reset mất tối đa 1 giờ , tính từ khi Nhà An Toàn nhận được yêu cầu 

 

I.VỚI CÁC FIRMWARE MỚI SAU 2015 

Bước 1: 

Dùng phần mềm iVMS-4200 hoặc phần mềm SADP để EXPORT file 

A.Sử dụng SADP 

Bấm nút EXPORT để xuất file  

 
Chọn đường dẫn lưu file: 

 
Bấm EXPORT để xuất file.Phần mềm sẽ xuất 1 file XML 
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Bước 2:  

Copy file XML vừa được tạo gửi cho Công ty cổ phần Nhà An Toàn. 

Bước 3: 

Nhận file KEY  từ  Công ty Cổ phần Nhà An Toàn 

Bước 4: 

 Chọn file KEY 

 Nhập mật khẩu mới 

 Bấm IMPORT 

 
B. Sử dụng iVMS-4200 

Tuân theo quy trình tương tự , xuất file , gửi cho Nhà An Toàn và nhận file KEY. 

 
C.Reset trên màn hình tại chỗ 

C.Reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp 
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Click đúp chuột vào góc dưới bên trái bảng đăng nhập. 

 
 Copy số SERIAL NO gửi cho Nhà An Toàn 

 Nhập SECURE CODE nhận được từ Nhà An Toàn 

 

II.VỚI CÁC FIRMWARE TRƯỚC 2015 

 

Bước 1 :  

Copy số seri của thiết bị , gửi vào email đơn vị cung cấp. 

Có thể sử dụng phần mềm SADP hoặc iVMS-4200 để check số seri này 

 

A.Dùng phần mềm SADP 

 
B.Dùng phần mềm iVMS-4200 
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Bước 2 :  

Gửi email cho công ty cổ phần Nhà An Toàn  

Bước 3 : 

Công ty Nhà An Toàn sẽ gửi lại 1 mã số để khôi phục mật khẩu.Mã số này chỉ có tác 

dụng trong ngày được cấp 

 

Nhập mã số này vào mục RESET PASSWORD hoặc PASSWORD RECOVERY trên 

phần mềm : 

A.Bằng phần mềm SADP 
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B. Bằng phần mềm iVMS-4200 
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