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1 Intellio Mobile Client ismertetése 
Az Intellio Mobile Client (IMC) egy mobil eszközön futtatható alkalmazás, mely Intellio Video System 
(IVS) rendszerekhez csatlakoztatott kamerák képeinek megtekintésére szolgál. Az alkalmazás lehetőséget 
biztosít a kamerák élőképes monitorozására, a felvételek visszajátszására és az általuk generált események 
fogadására, megtekintésére. Az IMC jelenleg Android, illetve iOS mobil operációs rendszerekre érhető el. 

Az Intellio Video Gateway (IVG) az IMC és az IVS közé beépülő komponens, mely a végfelhasználó 
számára „láthatatlan”. Az IVG egy Windows szolgáltatásként futó alkalmazás, fő feladata a mobil kliensek 
kéréseinek továbbítása a megfelelő szerverre. Az IVG képes a kért adatfolyamokat a mobil kliensek által 
kért formátumúra átalakítani (áttömöríteni), ezáltal segítve azok optimális működését. Továbbá az IMC-
ben a visszajátszás, az eseményböngészés és az azonnali értesítések csak akkor érhetők el, ha az IVG-en 
keresztül csatlakoznak a szervergépekhez. 

2 Telepítés 

2.1 Intellio Video Gateway telepítése 
 

Az IVS telepítése során az IVG választható komponensként telepíthető a szerverre. Amennyiben a 
telepítésnél nem volt bepipálva, akkor utólag telepíteni kell ahhoz, hogy az IMC-t használni tudja. 

Normál felhasználás esetén nincs egyéb tennivaló, amennyiben a hálózat megfelelően konfigurált, az IVG 
képes a kliensek kiszolgálására. 

Megjegyzés: Az IMC bármilyen kapcsolaton (Helyi hálózat, mobil Internet, VPN, stb.) keresztüli 
használatához, az IVG-t futtató számítógépet, és a hálózati környezetet úgy kell konfigurálni, hogy az a 
beállított TCP porton (alapértelmezett: 53560) elérhető legyen az IMC számára. 
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2.2 Intellio Mobile Client telepítése 

Android operációs rendszer 

Az IMC telepítésének legegyszerűbb módja a Google Play-en keresztüli telepítés. 

• Látogassa meg a Google Play szolgáltatását: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arh.ivsmobile 

• A megjelenő találatok közül válassza ki az Intellio Mobile Client alkalmazás legfrissebb verzióját. 
• Válassza a telepítést. 

• Engedélyezze a hozzáféréseket a megjelenő ablakban az Ok megnyomásával. 

A telepítés végeztével az alkalmazások között megjelenik ezzel az ikonnal:  

iOS operációs rendszer 

iOS operációs rendszer esetén a telepítést az App Store-on keresztül végezheti el. 

• Készülékén indítsa el az App Store programot: https://apps.apple.com/us/app/intellio-mobile-
client/id1587664666 

• A megjelenő találatok közül válassza ki az Intellio Mobile Client alkalmazást. 

• Válassza a telepítést. 
• A telepítés végeztével az alkalmazások között megjelenik ezzel az ikonnal:  

 

3 IMC 5 használata 
Az IMC alkalmazás elindítását követően a bejelentkezési képernyő jelenik meg. 
Ezen a felületen megjelenő lista tartalmazza a rendelkezésre álló szerver 
kapcsolatokat. Az alkalmazás első indulásakor a felületen nem jelenik meg előre 
definiált kapcsolat.  

 

Minden egyes kapcsolatnál a felső sorban a felhasználó által megadott szerver 
neve, az alsó sorban pedig a szerver elérhetősége látható. Minden kapcsolat jobb szélén egy kapcsolat 
szerkesztő gomb és egy Push üzenet kapcsoló gomb látható. Csatlakozáshoz egyszerűen érintse meg az 
adott kapcsolatot. IVG nélküli csatlakozáskor egy információs ablak figyelmeztet, hogy a visszajátszás és 
az eseményböngészés nem elérhető. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arh.ivsmobile
https://apps.apple.com/us/app/intellio-mobile-client/id1587664666
https://apps.apple.com/us/app/intellio-mobile-client/id1587664666
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3.1 Kapcsolatok kezelése 

Új kapcsolat létrehozása 

Új kapcsolat létrehozásához a bejelentkezési képernyőn nyomja meg a New 
feliratú gombot. 

A megjelenő Create Connection ablakban adja meg a kapcsolathoz szükséges 
adatokat: 

• Connection Name: a bejelentkezési képernyőn ezen a néven lesz 
elérhető a kapcsolat. 

• Server IP Address: az IVG-t futtató szerver IP címe, vagy host neve, mely 
az IMC által is elérhető cím (általában az Internet felőli IP cím) 

• Server Port: az IVG által használt port (alapértelmezett: 53560 - IVG-n 
keresztüli csatlakozáshoz, teljes funkcionalitással). A visszajátszás, az 
eseményböngészés funkciók és IVG nélkül, közvetlenül a szerverhez is 
lehet kapcsolódni az 53540-es porton keresztül. 

• User Name: a kapcsolathoz használt felhasználói név. 

• Password: megadott felhasználói névhez tartozó jelszó. 

Az adatok megadása után, azok elmentéséhez nyomja meg a Create gombot. A  gomb segítségével 
az adatok mentése nélkül visszatérhet a bejelentkezési képernyőhöz. Az újonnan létrehozott kapcsolat 
megjelenik a bejelentkezési képernyőn. A kapcsolat nevét megérintve kezdeményezheti a csatlakozást. 

Műveletek a kapcsolatokkal 

A kapcsolat jobb oldalán található  gombot megnyomva, a megjelenő felugró 
ablakban a következő lehetőségek közül választhat: 

• Connect: csatlakozás az adott szerverhez. 
• Edit: kapcsolat módosítása. Ezt a menüpontot választva megjelenik az 

Update Connection ablak, ahol meg tudja változtatni a kapcsolódási 
paramétereket. 

• Delete: kapcsolat törlése. Ezt a menüpontot választva a kapcsolat egy 
megerősítést követően törlésre kerül. 

3.2 Élőképes főképernyő 
Sikeres csatlakozás után az élőképeket megjelenítő főképernyő jelenik meg. Első csatlakozáskor az 
alapértelmezett megjelenítés egy üres 4-es képosztás. Az IMC hatféle nézetet, 1, 3, 4, 6, 9, 10 panelből álló 
képosztást támogat. A nézet minden panelja saját dinamikus eszköztárral rendelkezik, melynek tartalma 
a panelba kiválasztott kamerától, illetve a csatlakozástól függ. A főképernyő bal oldalának középső részén 
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található  gomb, vagy a képernyő szélének behúzása segítségével a Globális eszköztár jeleníthető 
meg. 

Globális eszköztár 

Az IMC fő funkcióinak elérésére a Globális eszköztár szolgál. Az eszköztár csak egy szerverhez (IVG-hez) 
történt kapcsolódás után érhető el. A következő lehetőségek közül választhat: 

 
• Live: élőképes megjelenítésre váltás 

 
• Playback: visszajátszás megjelenítésre váltás 

 
• Browser: eseményböngésző felületre váltás 

 
• Layouts: a főképernyő nézet kiosztását lehet kiválasztani 

 
• More: további beállítási lehetőségek: 

 

 
• Partitions: a partíciókat lehet be- és kikapcsolni 

 
• Settings: az alkalmazás működésének beállításai 

 
• Disconnect: csatlakozás bontása a szerverrel (IVG-vel) 

 

Nézet panelek, kamera eszköztár 

A nézet minden egyes panelja saját „kamera 
eszköztárral” is rendelkezik, mely dinamikusan változik a 
nézet tartalmától függően. Amennyiben az adott 
panelen van kiválasztott kamera, az eszköztár kis idő 
elteltével automatikusan eltűnik, hogy az értékes 
megjelenítési felületből minél kisebb rész legyen 
kitakarva. Az eszköztár megjelenítéséhez érintse meg az 
adott panelt.  

A kamera eszköztár gombjai 

 

• Kamera gomb: adott panelen megjelenítendő kamera kiválasztására szolgál, vagy a 
már megjelenített kamera képét eltávolíthatja. 

 

• PTZ gomb: a PTZ funkcióval rendelkező kamerák esetében, a gomb megnyomásával 
a PTZ vezérlést kapcsolhatja ki-be. Bekapcsolt PTZ vezérléskor a gomb színe 
megváltozik. 

 

• Preset gomb: ha a PTZ kamera támogatja a „preset” funkciót (tárolt pozíciók), akkor 
a gomb segítségével megjelenő ablakban egy korábban elmentett PTZ pozícióba 
mozgathatja a kamerát. 
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• Camera Navigation gomb: megjeleníti azokat a kamera navigációs gombokat, 

melyekkel egy gombnyomással lehet kamerát kiválasztani ugyanazon panelben. 

 
• I/O gomb: A kamerához rendelt Multi IO vezérlést lehet kapcsolni. 

 
• Original resolution gomb: az eredeti képméretben történik a megjelenítés. 

 
• Playback gomb: az adott kamera visszajátszás felületére ugrik. 

 

Kamerakép megjelenítése / eltávolítása 

Kamera megjelenítéséhez vagy eltüntetéséhez egy 
adott panelen nyomja meg a panel kamera 
eszköztárjának kamera gombját. A megjelenő ablakban 
a képek (nevek) alapján válassza ki a megjelenítendő 
kamerát, az adott képet megérintve. Kamerakép 
eltávolítása a Remove gomb megnyomásával 
lehetséges. Visszalépéshez nyomja meg az X gombot. 

Dupla érintés kamera képen 

Több paneles nézetből át lehet váltani egy paneles nézetbe, ha a kiválasztott kameraképen kétszer 
rákoppint egymás után gyorsan. Ilyenkor a kiválasztott kamerakép egy nagy panelban nyílik meg. 
Visszatérés a több paneles nézetbe szintén dupla érintéssel lehetséges. 

Kétujjas nagyítás 

A megjelenített kameraképen, lehetőség van az úgynevezett „kétujjas nagyítás” használatára. Adott 
pontra nagyításhoz, húzza egyik ujját balra, egy másikat jobbra a pont körül. A nagyítás mértékével az 
eredeti kép pásztázható. Pásztázáshoz érintse meg a képet és mozgassa a kívánt irányba.  

PTZ kamerák vezérlése 

A PTZ vezérlés bekapcsolásához nyomja meg az adott 

kamera  gombját. A bekapcsolt vezérlést a 
gomb kék színe jelzi. A kép szélén megjelenő 
gombokkal vezérelheti a kamera optikáját: 

 

• közelítéshez 

 

• távolításhoz 

 
 

Megjegyzés: PTZ, vagy Speed Dome kamera esetén arra mozgatható a kamera (forgatás/bólintás), ahol 
megérinti a képet. 
bekapcsolt PTZ vezérléskor nem működik dupla érintéses nézet váltás. 
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PTZ preset betöltése 

Amennyiben a PTZ kamera támogatja a PTZ „preset” 
funkciót (tárolt pozíciók), akkor az IMC segítségével 
előhívhatók a kamerához tartozó előre elmentett 
pozíciók. 

Nyomja meg a kamera eszköztár Preset  gombját. 
A megjelenő ablakban válassza ki a betölteni kívánt 
presetet. 

Megjegyzés: Az IMC nem képes új presetet létrehozni, csak a már korábban elmentettek betöltése 
lehetséges. 
 

Kamera navigáció 

Az előre beállított kamera navigációs nyilak megjeleníthetőek az IMC felületén is. Ehhez nyomja 

meg a  gombot. A  gomb kék színével jelzi, hogy az IMC megjeleníti a kamera navigációs 
gombokat. 

 

Multi I/O 

Lehetőség van az előre beállított Multi I/O eszközök kimeneteit bekapcsolni az IMC felületéről. 

Ehhez a kamera eszköztárán nyomja meg az  gombot. A felugró ablakban ki tudja választani, 
mely Multi I/O eszköz adott portját szeretné vezérelni. 

 

Original resolution 

A szerver áttömörít minden olyan kamera képet, ami nem H264-es formátumban van. Ha be van 
kapcsolva a Stream Info, akkor a kamerakép bal felső sarkában a stream adatok mellett 
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megjelenik egy „T” betű, ami azt jelenti, hogy a szerver áttömörítette a képet. Az  ikon csak 

azokon a kamera paneleken jelenik meg, ahol áttömörített kép van. Az  ikon 
megnyomásával az eredeti felbontásban lesz látható a kamera képe. Használata megnövelheti 
az adathasználat mennyiségét. 

3.3 Visszajátszás 

Az IMC-ben lehetőség van a tárolt felvételek visszajátszására. Ehhez válassza a Playback  ikont a 

Globális eszköztáron, vagy az élőképen kiválasztott kamera „ugrás a visszajátszásba” gombját  a 
kamera eszköztárában. 

A Globális eszköztárból belépve a visszajátszásba, az élőkép panelek elrendezése szerint kiválasztott 
kamerák képei jelennek meg. Ha az élőképen egy adott kamera „ugrás a visszajátszásba” gombját nyomja 
meg, akkor csak az az egy kamera képe fog megjelenni egypaneles nézetben. 

 
A felvételeket az idősávon a “fogd és húzd” technikával lehet mozgatni. Ilyenkor a kameraképeken látni a 
változást. Az idősáv közepén van egy fehér vonal, ami ketté osztja azt. Ez a vonal jelzi az aktuális képkockát. 
Az idősáv feletti rész jobb oldalán látható az aktuális időpont, a bal oldalán az aktuális dátum. Bármelyikre 
koppintva a Set Time opció nyílik meg, ahol lehetőség van más dátum/idő kiválasztásra. A Set Time 
feliratra nyomva lehet elfogadni a beállítást. 
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A lejátszást a “Play” gombbal lehet elindítani. 

A  és  gombokkal képkockánként lehet léptetni a felvételt. 

A  és  gombokkal az idősáv léptékét lehet növelni és csökkenteni. 
Több paneles nézetből, egy paneles nézetbe az adott kameraképen dupla érintéssel lehet átváltani. A 
visszatérés a több paneles nézetbe, pedig szintén két koppintással lehetséges. Ha elindított lejátszás 
közben vált a nézetek között, a lejátszás nem áll le. 

3.4 Események kezelése 
Az IMC képes az élő események fogadására és megjelenítésére, illetve a már tárolt események  
böngészésére, amennyiben a csatlakozás az IVG segítségével történik. Az események megtekintéséhez 

válassza a globális eszköztár Browser  ikonját.  

 

A megjelenő felületen a jobb alsó sarokban található az események megjelenítését vezérlő panel. 

A Live és a Browser gombbal válthat az élő események listája és a tárolt 

események között. A dátum / idő választóval adott időpontra ugorhat, a  
gombbal lehet detektorokat a böngészéshez hozzáadni / eltávolítani. Az élő 
események listájánál a dátum/idő választási funkció nem elérhető. 

Élő események 

Élő események keletkezésére való figyelmeztetéshez engedélyezze a beállításoknál az Event Monitoring 
opciót a beállításokban.  

 

Élő esemény érkezését -ikon jelzi a Globális eszköztár alján.  
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Az eseményböngésző felületen a Live gomb segítségével váltson át az élő események megjelenítésére. 
Ebben a listába automatikusan megjelennek az érkező események, de lehetősége van kézzel is frissíteni. 
Ehhez húzza lefelé, majd engedje el a listát. A frissítés után a listában megjelennek a legutolsó frissítés óta 
keletkezett események képkockái (a listában az események időrendben jelennek meg).  

 

Eseményböngészés 

• Az esemény böngésző felületen a Browser gomb segítségével váltson át a tárolt események 
megjelenítésére. 

• A vezérlő panel  gombjának segítségével nyissa meg a kameraválasztó ablakot. 
• A megjelenő listában válassza ki azt a kamerát, amelyiknek a detektor eseményei között 

böngészni szeretne. Több kamerához is választható detektor. 
• A megjelenő ablakban válassza ki a detektort vagy akár több detektort is választhat, majd nyomja 

meg a Select gombot. 

• Ezután az applikáció visszaugrik a kameralistához, ahol lehetősége van egy másik kamera 

detektorainak kiválasztására. A kameralistában azoknak a kameráknak a neve, amelyekhez 

kiválasztott detektort, kék hátteret kap. Az események böngészéséhez nyomja meg a Done 

gombot. 
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• A vezérlőpanel dátum / idő választójával közvetlenül adott időpontra léphet. Időpont 
megadásához érintse meg a vezérlőpanel időpontot megjelenítő részét. A beállított időpontot a 
Set Time gomb segítségével érvényesítheti, melynek hatására a böngésző a megadott 
időponthoz legközelebbi eseményre lép. 

 

A megjelenő listában egyszerű „húzással” böngészhet előre, illetve hátra. Az eseményböngészőből 

kilépéshez nyomja meg a globális eszköztár élőkép (Live ) gombját. 

Találati lista 

A Live és a Browser találati képlistában az adott 
képet kiválasztva, az egy felugró ablakban jelenik 
meg, és a képen az események részletei is láthatóvá 
válnak (dátum / idő, kamera név, detektor név, 
detektor üzenet). 

A felugró képet két ujjas nagyítással lehet nagyítani, 
és lehetőség van a kép pásztázására (megérintve és közben mozgatva).  

A kép közepén megjelenő Lejátszás gombbal lehet a Lejátszás felületen megnézni a kiválasztott 
kamera adott időpontban rögzített felvételét. 

 A listához visszatéréshez koppintson egyszer a képre.  

3.5 Beállítások (Settings)  

A globális eszköztár Settings  gomb megnyomásával a következő beállítási lehetőségek érhetők el. 

 

Beállítások csatlakozás típusok alapján 

Az IMC azon paramétereinek esetében, melyek a 
hálózati átvitelt befolyásolják, lehetőség van a 
csatlakozás típusa alapján más-más beállítás 
alkalmazására. Azaz más beállítás alkalmazható WiFi, és 
más a Mobil Internetes csatlakozás esetén. Mindkét 
csatlakozás típushoz a következő lehetőségek állnak 
rendelkezésre: 
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IMC 

Videó beállítások 

• Video Compression Quality: kiválaszthatja 
a video tömörítési minőségét: eredeti (Original), 
128 kbit/s, 256 kbit/s, 512 kbit/s, 1 Mbps, 1,5 
Mbps és 2 Mbps. Az Original beállításon kívül, 
bármelyik választott opció a videofolyam 
áttömörítését eredményezi, és ez leterhelheti a 
Gateway-t. Ezt alacsony adatforgalom esetén 
javasolt beállítani. 

• Show Traffic Info: engedélyezheti a csatlakozás óta forgalmazott adatmennyiség 
kijelzését a globális menü alján. 

• High Pinch-To-Zoom Quality: engedélyezésével a kétujjas nagyításnál az eredeti 
felbontásban jeleníti meg a képet. 

Globális beállítások 

• Enable Portrait Mode: engedélyezi az álló megjelenést, ha a 
telefont függőlegesen tartja. 

• Load Previous layout: engedélyezheti, hogy induláskor az utolsó 
nézet betöltésre kerüljön vagy sem. 

• Show Camera Names: megjeleníti a kamera nevét. 

• Show Menu Open Button: mutatja vagy elrejti a menü kinyitó 
gombot. 

• Show Stream Info: megjeleníti a stream információkat a 
kamera paneleken. 

• Event Monitoring: megjeleníti az értesítési ikont, amikor új 
esemény érkezik. 

• Play sound on event: engedélyezi a hangjelzést új esemény 
keletkezésekor. 

• Use center point PTZ: engedélyezve, az IMC középpontos PTZ kameravezérlést fog 
használni, azon kamerák esetében, amelyek támogatják ezt a funkciót.  

o Engedélyezve: a kamerát pontosan a képernyő egy adott pontjára forgathatja, 
a pont megérintésével. 

o Tiltva: a kamerát a megérintett pont irányába mozgathatja. 
• Video fitting method: a videokép megjelenítési arányának beállítása. Illeszkedjen a 

panelhez, megőrizze a videó képarányát, vagy automatikus legyen. 

Advanced 

• Debug Log: lehetőség van az IMC logolását engedélyezni. 

A legalsó sorban az applikáció verziószáma látható. 


