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PŘÍSTUP S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 

 
 
U zařízení je možno provádět dálkovou správu a dohled přes HTTP rozhraní. Tyto činnosti 
můžete provádět ze zařízení s operačním systémem Windows přes aplikaci MS Internet 
Explorer (verze 6.0 a výše) nebo z mobilních zařízení s operačním systémem iOS 
(iPhone/iPad) a nebo Android pomocí aplikace „EagleEyes“. 

Poznámka: Ke správnému zobrazení náhledu z kamery v okně prohlížeče je nutné mít 

nainstalovaný a spuštěný sw doplněk od výrobce kamery AVTECH. Tento sw 

doplněk výrobce v tuto chvíli vyvíjí pouze pro MS IE, a to ve formě 
ovládacího prvku ActiveX (H.264 Streaming Viewer), který se instaluje  

a spouští automaticky při každém přístupu na stránku s náhledem z kamery. 
Vzhledem k tomu je nutné mít v nastavení IE povolené ActiveX. Pro správné 
zobrazení všech ovládacích prvků v menu je rovněž nutné mít 

nainstalovanou podporu JAVA www.java.com.  

 

Poznámka: Možnost použití ostatních www prohlížečů V případě, že budete dálkovou 

správu zařízení provádět přes PC, je možné k tomu využít i ostatní volně 
dostupné prohlížeče - obecně prohlížeče založené na jádru Gecko (Mozilla FF, 

Google Chrome), případně Opera a jiné. Avšak vzhledem k tomu, že pro tyto 
prohlížeče dosud neexistuje od výrobce AVTECH potřebný zásuvný modul 

pro zobrazení náhledu kamery je nutné použít nějaký zástupný modul.  
Jako jedno z možných a ověřených řešení se jeví použití zásuvného modulu 
VLC Multimedia Plug-in (http://www.videolan.org/). Oproti originálnímu 

zásuvnému modulu od AVTECH však tento poskytuje o něco menší komfort  
a má omezenou funkčnost. Z těchto důvodů doporučujeme používat 

především řešení určené pro MS IE.  

 

Poznámka: Podrobnosti o přístupu na kameru přes iPhone / iPad / Android navštivte web 

adresu www.eagleeyescctv.com. 

 
Před použitím kamery zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení sítě a připojení k síti  
je v pořádku. 
 
Pro nastavení sítě doporučujeme projít následující návody: 

 „Rychlý návod na iPhone & iPad“ dodaný s kamerou, pokud používáte iPhone / iPad 
a síťové připojení je bezdrátové.  

 „POKROČILÉ SÍŤOVÉ NASTAVENÍ“ ke stažení z www.surveillance-
download.com/user/n90x.swf pokud síťové připojení není bezdrátové. 
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Režim kompatibility pro prohlížeč Internet Explorer 

Režim kompatibility je nutné zapnout v případě, že se vám špatně zobrazuje rozhraní kamery 
nebo DVR. Pozná se to například tím, že se obraz z kamery spouští v pluginu QuickTime nebo 
VLC. Mohou také chybět některá nastavení např. IVS (inteligentní sledování) na DVR. 

 

Příklad špatného a správného zobrazení je vidět na obrázcích níže: 

  

Obr. 1: Špatné zobrazení Obr. 2: Správné zobrazení 
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Internet Explorer 7-10 

Ve verzích IE 7-10 se zapíná režim kompatibility jednoduchým stiskem tlačítka přetržené 
stránky. Jestliže je tlačítko stisknuto, režim je zapnut a IE si tuto volbu pamatuje  
na základě IP adresy zařízení. 

 

 

Internet Explorer 11 

Pro verzi IE 11 je nastavení kompatibilního režimu trochu obtížnější. Klikněte na ozubené 
kolo v pravém horním rohu, vyberte položku „Nastavení kompatibilního zobrazení“.  
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V nově otevřeném okně „Nastavení kompatibilního zobrazení“, přidáte IP adresu vašeho 
zařízení (již je předvyplněná, pokud jste na této adrese k zařízení připojovali). Od této 
chvíle si Internet Explorer pamatuje zapnutý režim kompatibility na této IP. 

 

 


