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Hikvision – záznam na Synology 

Tento návod slouží pro snadné nastavení ukládání záznamů na NAS úložiště. Přesný postup platí pro 

Synology RS407. Inicializací disků na Synology se v tomto návodu zabývat nebudeme. 

1. Jděte do Ovládacího panelu, kde vyberte položku Sdílená složka. 

 

2. Stiskněte tlačítko Vytvořit pro vytvoření nové složky na diskovém poli. 
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3. Vyplňte název sdílené složky a umístění složky v příslušném svazku a stiskněte OK. 

 

4. Pro správnou funkci je nutné otevřít položku Oprávnění NFS a následně stisknout tlačítko 

Vytvořit.  

 

5. Pravidlo NFS umožní zápis a čtení dat záznamovému zařízení DVR/NVR na Síťové úložiště. 

Jednoznačnou identifikací je IP adresa DVR/NVR. Oprávnění: Čtení/zápis. Opět potvrdit OK. 
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6. Po úspěšném přidání vidíme IP adresu, Oprávnění a Cestu pro navázání: /volume2/hikvision 

Tlačítkem OK potvrdíme všechny změny.  

 

7. Aby bylo možné zobrazovat nahrané soubory na PC nebo v prohlížeči souborů na Synology,  

je nutné nastavit přes položku Nastavení oprávnění. 

 

V prohlížeči souborů se pak nahraná data zobrazí takto. 
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8. V dalších krocích si popíšeme, co je nutné nastavit na DVR/NVR.  

Otevřete položku Konfigurace  Správa ukládání  NetHDD, zde zadejte Adresu serveru  

a cestu k souboru z kroku 6 /volume2/hikvision a uložte. 

 

9. Přejděte do záložky Správa HDD, kde by mělo být vidět přidané síťové úložiště NAS, stav HDD 

neinicializovaný znamená, že je nutné disk naformátovat, to se provede tlačítkem Formatuj. 

 

10. Průběh Formátování je vidět na obrázku níže. 
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11. Po úspěšné inicializaci disku je možné pracovat s tímto síťovým diskem stejně jako s interním 

diskem v DVR/NVR. 

 

12. Režim ukládání na HDD – (Množství, Skupina) – lze nastavit na lokálním monitoru. 

 

 

13. Klikněte na tlačítko Rozšířené a zkontrolujte režim úložiště pevného disku.  

- Pokud je nastavený režim pevného disku Kvóta, každou kameru lze nakonfigurovat s 

přidělenou kvótou pro ukládání nahraných souborů.  

- Pokud je nastavený režim Skupina, pevné disky lze seskupit a ukládat soubory záznamů do 

určitých skupin pevných disků. 


