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V tomto návodu si projdeme jak nastavit FTP server, a poté na něj budeme odesílat obrázky z kamery. Kameru doporučujeme s označením FWD a I, která toto 

vždy umožňuje, u jiných modelů nemusí být funkce dostupná. 

Nastavení FTP na kameře 

Nastavení FTP nalezneme po přihlášení jako Administrátor do kamery, Konfigurace > Síť > Pokročilé nastavení > FTP 

- Adresa serveru – IP adresa FTP serveru 

- Port – port FTP (standard je 21) 

- Uživ. Jméno a heslo – přístupové údaje k FTP serveru 

- Adresářová struktura – vnitřní adresářová struktura FTP 

serveru, pokud to FTP server vyžaduje. 

- Interval uvedení obrázku – ponecháme VYPNOUT, pokud 

chceme aby se obrázky poslali ihned. Pro kamery s SD 

kartou je možné nastavit třeba odesílání jednou denně. 

- Název obrázku – pokud chcete mít vlastní formát 

ukládaného obrázku. Tovární má tvar RRRRMMDDHHMMSS 

- Nahrát obrázek – důležitá funkce, která po zaškrtnutí začne 

odesílat obrázky v nastaveném intervalu, dle nastavení níže. 

- Test – tlačítko test ozkouší Vaše nastavení a oznámí Vám 

zda se provedl úspěšně. Na FTP server vytvoří  

  

http://www.viakom.cz
http://www.viakom.cz
http://www.viakom.cz
http://www.viakom.cz
http://www.viakom.cz
http://www.viakom.cz


 Nastavení FTP a nahrání snímků 
 

 
Pro Viakom Michal Kotek 2020 

Aktuální k 19.5.2020              2 

Zasílání časosběrného záznamu 

V kameře si nastavíme zasílání snímku, který se bude nahrávat námi nastavený interval, tak aby vytvořil časosběrný snímky. 

Nejdříve je nutné nakonfigurovat Rozvrh zachytávání podle Vašich požadavků, v případě nonstop pořizování, vyplňte modře celý týdenní rozvrh. 

,V záložce Snímek po nastavení Rozvrhu zachytávání, přejděte na Parametry 

zachytávání 

 

Snímky pořizovány dle intervalu 

- Zde zaškrtněte Povolit časování snímku 

- Formát – Nastavení formátu souboru (defaultně JPEG) 

- Rozlišení – Nastavení ukládaného rozlišení obrázku, omezení je podle 

maximálního rozlišení kamery 

- Kvalita – úroveň komprese souboru 

- Interval – nastavíte si v jakých intervalech se bude snímek pořizovat, 

v pravé části si můžete změnit interval mezi ms, s, min., hodinami a dny. 

- Nyní stačí Uložit a již Vám bude snímky kamera zasílat na FTP server. 

 

Snímky pořizovány na základě události 

Pokud budete chtít posílat snímek na základě událostí (Například Detekce 

pohybu) : 

- Zaškrtněte Povolit snímek spouštěný událostí 

- Interval a Zachytit číslo -  je kombinace intervalu a nastavení počtem 

snímků, které budou odeslány na FTP (defaultně, 4 snímky po jedné 

vteřině) 
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Zasílání obrázku na základě detekce 

Zasílat na FTP lze i na základě např. Detekce pohybu: 

1. Zapněte si Vámi požadovanou detekci (v našem případě Detekce 

pohybu) 

2. Nastavte si Rozvrh zastřežení dle Vašich požadavků 

3. V Propojení zaškrtněte nahrát na FTP / paměťovou kartu pro 

uložení obrázku když bude provedena detekce 

4. Klikněte na Uložit, od této chvíle se Vám na FTP nahraje obrázek 

proběhlé události. 
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Poznámky 

! Nastavení FTP serveru není součástí tohoto návodu, to Vám dodá váš poskytovatel úložiště, případně dle manuálu k NAS serveru. 

! Lze kombinovat nahrávání dle intervalu, i nahrávání na základě detekce. 

! V případě nejasností, neváhejte se na nás obrátit na podpora@viakom.cz 
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