
Đăng ký và sử dụng 

dịch vụ Cloud Hik-Connect

và dịch vụ Hik-Connect Domain
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Mục lục

1. Đăng ký tài khoản Hik-Connect trên App

2. Bật tính năng Hik-Connect trên đầu ghi / camera

( Trên trình duyệt và trên màn hình )

3. Gán thiết bị vào Hik-Connect Cloud trên APP

4. Gán tên miền Hik-Connect Domain

5. Cách kiểm tra mã xác thực của thiết bị

6. Cách kiểm tra mã xác thực của thiết bị
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1.Đăng ký tài khoản Hik-Connect
Đăng ký :
Mở ứng dụng >> Chọn Register ( Đăng ký ) >> Chọn Quốc gia rồi bấm Finish
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1.Đăng ký tài khoản Hik-Connect
• Nhập email hoặc số điện thoại. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực vào email hoặc vào 

số điện thoại đó
• Sau khi nhập mã xác thực, tài khoản sẽ được kích hoạt .
• Bạn có thể đăng nhập vào phần mềm
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2. Bật dịch vụ Hik-Connect trên trình duyệt Web

Cách 1 : Bật Hik-Conect trên trình duyệt web
• Đăng nhập vào trình duyệt web
• Vào Configuration – Network – Platform Access và tích ô Enable

• Với các bản firmware có hỗ trợ mục khoanh đỏ, xem them trang sau.
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2. Bật dịch vụ Hik-Connect trên trình duyệt Web

Tùy chọn ( với các bản firmware hỗ trợ mục khoanh đỏ ) 
• Với lần đầu sử dụng , người dùng cần tạo 1 mã xác thực
• Nhập mã xác thực và xác nhận
• Đọc điều khoản dịch vụ
• Bấm OK để lưu cấu hình.
• Bấm Save để lưu toàn bộ cấu hình
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2. Bật dịch vụ Hik-Connect trên màn hình
Cách 1 : Bật Hik-Conect trên màn hình trực tiếp của đầu ghi hình DVR/NVR

• Vào Configuration – Network – Platform Access và tích ô Enable
• Sau đó bấm APPLY

• Nếu đầu ghi yêu cầu xác nhận Term of Service, vui lòng xem trang sau.
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2. Bật dịch vụ Hik-Connect trên màn hình
Tùy chọn ( Tùy thuộc vào firmware )

• Nhập mã xác thực 
• Đọc điều khoản dịch vụ
• Bấm OK để lưu cấu hình.
• Bâm APPLY để lưu toàn bộ cấu hình
• Lưu ý : Người dung có thể tích hoặc chỉnh sửa mã xác thực tại trang này.
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3.Đăng ký dịch vụ Hik-Connect cho thiết bị

• Người dùng có thể bật tính năng Hik-Connect bằng ứng dụng Hik-Connect , vào 
• trang  web www.hik-connect.com , iVMS-4500 và iVMS-4200.
• ( iVMS-4500 và iVMS-4200 sẽ sớm được cập nhật phiên bản mới hơn )

Dịch vụ Hik-Connect gồm 2 dạng 

• Hik-Connect Đám mây ( ko cần mở port trên modem)
• Dịch vụ tên miền Hik-Connect ( phải mở port trên modem )
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3.Gán thiết bị vào dịch vụ Hik-Connect đám mây
Cách 1 :
Chạy ứng dụng Hik-Connect trên điện thoại
Gán thiết bị bằng cách quét mã QR của thiết bị hoặc nhập thủ công số serial number.
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3.Gán thiết bị vào dịch vụ Hik-Connect đám mây

• Nhập mã xác thực Verification Code để hoàn thành khai báo
• Mã xác thực gồm 6 chữ cái in hoa , dán trên thân đầu ghi hình hoặc camera
• ngoài ra mã này Cũng đc hiển thị trên giao diện web trực tiếp của đầu ghi hình
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3.Gán thiết bị vào dịch vụ Hik-Connect đám mây

Quay lại mục Liveview để xem trực tiếp/
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4.Tạo tên miền Hik-Connect Domain
Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ tên miền của ứng dụng Hik-Connect , cần
tiếp tục Gán thiết bị vào tab DEVICE với kiểu gán Hik-Connect Domain
• Vào mục DEVICE , bấm biểu tượng + phía trên bên phải
• Chọn MANUAL ADDING , và chọn chế độ đăng ký là Hik-Connect Domain
• Chọn thiết bị đã khai báo phần trước
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4.Tạo tên miền Hik-Connect Domain
• Nhập user name và mật khẩu để hoàn thành gán thiết bị
• Bấm Start To Live View để xem trực tiếp.
• Giao diện xem trực tiếp tên miền Hik-Connect tương tự như iVMS-4500
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5. Cách kiểm tra mã xác thực của thiết bị
Nhập mã xác thực để hoàn thành khai báo
1. Mã xác thực gồm 6 chữ cái in hoa, dán trên thân đầu ghi hình hoặc camera
2. Hiển thị trên giao diện GUI trực tiếp của đầu ghi hình
3. Có thể quy định trên trình duyệt web
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• Cách mở cổng ( Port ) 1 lớp

• Cách mở cổng ( Port ) 2 lớp

• Mô tả thao tác trên modem

• Cách kiểm tra mở port đã thành công hay chưa 

6. Cách mở cổng ( Port ) và kiểm tra
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INTERNET

MODEM/ROUTER

IP LAN 192.168.1.1

SWITCH

CAMERA IP

IP 192.168.1.64

ĐẦU GHI HÌNH

192.168.1.65

XEM TỪ 

XA QUA 

MẠNG 

INTERNET

MÔ HÌNH KẾT NỐI 1 LỚP

MỞ PORT 1 LẦN TRÊN MODEM/ROUTER 

•Đăng nhập 192.168.1.1

•Mở cổng đến địa chỉ IP thiết bị 

•Các cổng HTTP, RTSP, Device/Server Port
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INTERNET

MODEM/ROUTER

IP LAN 192.168.1.1

BỘ PHÁT WIFI

ĐỊA CHỈ IP WAN 192.168.1.100

Địa chỉ IP LAN 10.0.0.2

CAMERA IP

IP 10.0.0.10

ĐẦU GHI HÌNH

10.0.0.20

XEM TỪ 

XA QUA 

MẠNG 

INTERNET

MÔ HÌNH KẾT NỐI 2 LỚP

MỞ PORT 1 LẦN TRÊN MODEM/ROUTER

MỞ PORT 1 LẦN TRÊN BỘ PHÁT WIFI 

•Đăng nhập 192.168.1.1

•Mở các cổng HTTP, RTSP, Device/Server Port đến 

192.168.1.100

•Đăng nhập bộ phát wifi

•Mở các cổng HTTP, RTSP, Device/Server Port đến địa chỉ IP 

của thiết bị
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• Chỉnh địa chỉ IP, subnet cho phù hợp

• Chỉnh địa chỉ DNS Server

• Chỉnh các cổng ( port ). Riêng port RTSP mặc định 

là 554, cần đổi thành giá trị lớn hơn 1024)

• BẮT BUỘC PHẢI MỞ 3 PORT HTTP, RTSP VÀ 

SERVER )

CHỈNH CÁC THÔNG SỐ MẠNG CỦA ĐẦU GHI HÌNH/CAMERA IP

TRONG MỤC NETWORK 
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• Dùng trình duyệt đăng nhập

vào modem ( thông thường IP 

của modem là 192.168.1.1 

hoặc 192.168.1.254 hoặc 

10.0.0.2)

Đăng nhập vào modem

• Tuỳ vào modem , cần kiểm tra

các tài khoản mặc định. 

• Liên hệ bên cung cấp dịch vụ

internet để được hỗ trợ khi cần

ĐĂNG NHẬP VÀO MODEM / ROUTER

( THIẾT BỊ KẾT NỐI RA MẠNG INTERNET)
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TÌM MỤC NAT – VIRTUAL SERVER
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TÌM MỤC NAT – VIRTUAL SERVER
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THAO TÁC TRONG MỤC OPEN PORT - VIRTUAL SERVER
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Đặt tên bất kì

Địa chỉ IP của

thiết bị cần

mở cổngPhải tích ô này

Trong trường hợp modem 

có nhiều cổng WAN,cần

chọn WAN phù hợp

Giá trị bắt đầu ( mở cổng

theo dải )

Giá trị kết thúc

THAO TÁC TRONG MỤC OPEN PORT - VIRTUAL SERVER
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CÁCH KIỂM TRA XEM MỞ PORT THÀNH CÔNG HAY CHƯA
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XIN CẢM ƠN!
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