
Instruktion för installation av 

ILDVR Live Center 9.0 

Installation av programvaran 
 

Hämta programvaran på http://www.acquris.se/security/support/. 

När du startar programmet ser det ut så här: 

 

 

 

 

 

 

 

Välj en passande mapp 

för uppackningen, t.ex. 

Skrivbordet och klicka på 

Extract. 

Mappen som skapas ser 

ut så här: 

Klicka på SETUP.EXE för 

att starta installationen. 
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Instruktion för installation av 

ILDVR Live Center 9.0 

Installation av programvaran 
 

Klicka på Yes i första rutan och Next >, Next > resp. Finish i följande rutor i installationsprogrammet. 

Klicka sedan på ikonen för programvaran, ILDVR Live Center v9.0 som placerats på Skrivbordet. 
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Instruktion för installation av 

ILDVR Live Center 9.0 

Konfigurera programvaran 
 

När programmet startat ser det ut så här: 

Klicka på  

Så visas Tools-menyn, där 

du ska klicka på knappen 

för Local setup 

 

Då visas ett fönster som ser ut så här: 

 

Klicka på knappen 

för att lägga till din server. 
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Instruktion för installation av 

ILDVR Live Center 9.0 

Konfigurera programvaran 
 

När du klickat på Add IP-knappen får du upp denna ruta: 

I fältet IP address alias skriver du 

namnet på din server. 

I fältet IP address skriver du adres-

sen till din server. Den får du vid 

installationen. 

I fältet User ID skriver du ditt använ-

darnamn på servern, och i fältet 

Password skriver du ditt lösenord. 

Klicka sedan på OK. 

 

 

 

Programmet testar nu om det går att ansluta sig till servern. Om inte detta fungerar kan det bero på att servern inte är 

igång, att internetanslutningen är nere antingen vid fjärranslutningsdatorn eller vid servern, att fel IP-adress är inlagd i pro-

grammet eller på servern, eller att det finns en felinställd brandvägg mellan servern och fjärranslutningsdatorn. Ta kontakt 

med nätverksadministratören eller internetleverantören. 

Om anslutningen fungerade kommer du tillbaks till Local Setup-rutan. Klicka där på Window Setup 
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Instruktion för installation av 

ILDVR Live Center 9.0 

Konfigurera programvaran 
 

Window Setup ser ut så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på första raden under Server Name och välj din server i listan. 

Fortsätt sedan med detta på så många rader som du har kameror i din server. 

Du kan förstås välja att inte fjärransluta dig till alla kameror, för att t.ex. spara bandbredd. 

 

 

 

När du är klar kan du välja hur många rutor du vill ha i huvudfönstret genom att ändra 

i rutan Default Split view: 
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Instruktion för installation av 

ILDVR Live Center 9.0 

Konfigurera programvaran 
 

Klicka nu på Connection  

 

och sedan på så ansluter programmet sig till alla kameror på servern, 

 

 

eller välj kameror separat i listan 

 

 

 

 

 

Lycka till!  
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