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I. HỆ THỐNG GIÁM SÁT 

I.1.  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁM SÁT 

I.1.1. Mục tiêu 

- Giám sát hoạt động của bộ phận một cửa hiện đại của các đơn vị. 

- Đáp ứng mục tiêu “Minh bạch-Công khai-Chính xác” 

I.1.2. Cán bộ sử dụng 

- Lãnh đạo phụ trách phòng một cửa. 

I.2. HỆ THỐNG THIẾT BỊ 

I.2.1. Danh mục thiết bị 

I.2.1.1.  Camera giám sát 

Chủng loại: Camera IP AVTECH model 

DGM1304P 

 

Số lượng: 2 

Bố trí camera (theo sơ đồ kèm theo) 

I.2.1.2.  Đầu ghi 

Chủng loại: đầu ghi AVTECH AVZ308 

Số lượng: 01                                                                   

I.2.1.3.  Màn hình giám sát 

Chủng loại: Samsung 40 inch UA40M5000 

Số lượng: 1 
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I.2.2. Bố trí thiết bị 

I.2.2.1.  Mô hình kết nối hệ thống camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2.2.  Mô hình kết nối hệ thống màn hình giám sát 

 

 

LAN 



 

 Trang 9 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

                                            

 

 

 

 

                                         

 

Kết nối: 

Đầu ghi kết nối màn hình: 

- Màn hình 1 (qua cổng HDMI) 

II.3. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ 

II.3.1. Hệ thống camera 

II.3.1.1.  Giới thiệu 

Camera IP AVTECH model DGM1304P 

 

Các tính năng 

Cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS image sensor 

 Độ nhạy sáng tối thiểu 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (IR LED ON) 

 Tốc độ màn chập 1/2 to 1/10,000 sec 

 Tỷ lệ S/N More than 48dB (AGC off) 

 Ống kính motorized f2.8 ~ f8.0mm / F1.6 ~ F2.8 
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 Góc quan sát 

Wide: 104° (Horizontal) / 56° (Vertical) / 126° (Diagonal) 

Tele: 57° (Horizontal) / 32° (Vertical) / 65° (Diagonal) 

 IR LED 4 Bóng 

 Khoảng cách hiệu quả 

IR 
lên đến 50m 

 IR Shift Có 

 Cân bằng trắng ATW 

 AGC Tự động 

 IRIS Mode AES 

 Độ sắc nét Có 

 DWDR Có 

 POE Có (IEEE 802.3af) 

 RAM 3MB 

 Chống thấm nước IP66 

 Nhiệt độ hoạt động -25℃ ~ 50℃ 

 Độ ẩm hoạt động 90 hoặc ít hơn độ ẩm tương đối 

 Nguồn điện (±10%) 12V / 1A 

 Dòng điện (±10%) 250mA (IR OFF) / 700mA (IR ON) 

 Công suất (±10%) PoE & PoN: 6W; DC adapter: 4.8W 

 Khối lượng (kg) 0.75 

Khác 

 Giám sát bằng điện 

thoại 
iOS & Android mobile devices 

 Phát hiện chuyển động Có 

 Thông báo sự kiện FTP / Email / SMS 

 RTC (real-time clock) Có 

 Digital Pan / Tilt / 

Zoom 
Có 
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Kích thước 

 

II.3.1.2.  Cấu hình 

Người dùng có thể cấu hình camera qua trình duyệt (Firefox/IE/Chrome...) 

Login vào camera 

 

Chọn menu Config 

Màn hình cấu hình camera  

Menu Config 
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II.3.1.2.1. Network 

 

Lựa chọn IP Type: Static 

Cấu hình các tham số: 

 Server IP 

 Gateway 

 Net Mask 

 Port 

 DNS1 

 DNS2 

II.3.1.2.2. QoS 

Không sử dụng tính năng này (Chọn Disable) 
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Enable tính năng này 

nếu muốn giới hạn băng thông sử dụng cho camera. 

II.3.1.2.3. DDNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không sử dụng tính năng này (Disable) 

II.3.1.2.4. SNTP 

Sử dụng tính năng này nếu muốn đồng bộ thời gian của camera với hệ thống máy tính trong 

mạng 

 

 

II.3.1.3.  Cấu hình Camera 
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II.3.1.3.1. Camera 

Đặt tên camera và vị trí xuất hiện trên màn hình 

(UP-LEFT / UP-RIGHT / DOWN-LEFT / DOWN-RIGHT) 

 

II.3.1.3.2. Video 

Cấu hình tham số video. 

Sử dụng cấu hình mặc định 
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II.3.1.3.3. Color 

Điều chỉnh các tham số màu: Brightness, Contract, Hue và Saturation.  

Để khôi phục các giá trị mặc định, click “Back to Default” 

 

 

II.3.1.3.4. Audio 

Cấu hình tham số âm thanh 
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II.3.1.3.5. Cấu hình nâng cao 

 

 

II.3.1.4.  Cấu hình ghi hình 

II.3.1.4.1. Ghi hình (record) 
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 Lựa chọn: 

 Ghi hình 

 Ghi đè (overwrite) 

 Ghi âm 

 Độ phân giải 

II.3.1.4.2. Thời gian ghi hình 

  

II.3.1.5.  Cấu hình lưu trữ 

II.3.1.5.1. Bộ nhớ 
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Có thể xem trạng thái bộ nhớ sử dụng và xóa dữ liệu lưu trư trên đó (Clear). 

 

II.3.1.6.  Cấu hình trigger 

II.3.1.6.1. Trigger 

Chức năng kích hoạt ghi hình 

 

 

II.3.1.7.  Cấu hình chung 

II.3.1.7.1. General 

Cấu hình tham số: 

 Ngôn ngữ 

 Chế độ trạng thái LED 

 Thời gian tự động khóa 
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II.3.1.7.2. Time 

 

 

II.3.1.7.3. Account 

Xem trạng thái, thêm, bớt account  
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II.3.2. Hệ thống đầu ghi 

II.3.2.1.  Mô hình kết nối 

Đầu ghi (NVR) kết nối với: 

- TV giám sát qua cáp HDMI 

Cán bộ điều khiển NVR bằng chuột và bàn phím ảo (xuất hiện trên màn hình TV) 

II.3.2.2.  Giới thiệu 

Đầu ghi HD CCTV AVZ308 có 9 CH kênh phát lại với chức năng Push Video và Push 
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Status. Hỗ trợ 8 kênh IP / TVI / Analog HD / 960H. 

Đầu ghi HDCCTV AVZ308 có khả năng ghi hình cho camera analog lên đến 1080p và phát 

lại video 5MP cho camera IP. 

Đặc biệt, khả năng tương thích với các dòng IP - TVI – AHD – ANALOG HD (đầu ghi AVZ 

4 CH add được 2 camera ip, đầu ghi AVZ 8 / 16 CH add được 4 camera ip) 

Các tính năng: 

Video 

 Hệ thống video NTSC / PAL (auto detection) 

 Định dạng nén H.264 

 Tín hiệu video IP / TVI / Analog HD / 960H 

 Ngõ vào video 8 quadbrid channels + 1 IP channel 

 Giao diện 

ngõ vào 

Video 

Chế độ Analog Tín hiệu tổng hợp Video 1 Vp-p 75Ω BNC 

Chế độ IP Ethernet, 10/100 Base-T 

 Ngõ ra 

video 

BNC Có 

VGA Có 

HDMI Có 

 Video 

Resolution 

Chế độ Analog 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF 

Chế độ IP 

Live & Playback: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 

x 480 / 320 x 240 

Record: 2592 x 1944/ 2048 x 1536/ 1920 x 1080 / 

1280 x 720/640 x 480 / 320 x 240 

 Ghi hình & Sao lưu 

 Tỷ lệ ghi 

hình tối đa 

Chế độ Analog 

Up to 120 IPS @ 1920 x 1080 (8 channels) 

Up to 240 IPS @ 1280 x 720 (8 channels) 

Chế độ IP UP to 270 IPS @ 1920 x 1080 (9 channels) 
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 Chế độ ghi hình thủ công/ thời gian/ chuyển động/ báo động/từ xa 

 Báo động trước khi ghi hình Có 

 Kênh phát lại 9 CH 

 Tìm kiếm nhanh Time / Motion / Alarm search mode 

 Thiết bị sao lưu USB 2.0 drive / Network 

 Sao lưu thường xuyên Có 
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II.3.2.3.  Kết nối 

II.3.2.3.1. Cài đặt ổ đĩa cứng 

1. Bước 1: Mở nắp trên.  

2. Bước 2: Tìm khung gắn ổ đĩa cứng trên NVR, đặt ổ đĩa cứng tương thích vào trong 

khung.  

3. Bước 3: Lật mặt lên, kết nối đĩa cứng với dây cắp nguồn và dây cấp dữ liệu  

4. Bước 4: Gắn chặt đĩa cứng bằng các ốc, mỗi bên 2 ốc. 

 

II.3.2.3.2. Cài đặt camera 

Sử dụng địa chỉ IP tĩnh cho các camera. 

1. Bước 1. Chọn “ ” ở dưới màn hình, sẽ thấy danh sách của mỗi IP camera được kết 

nối, trạng thái kết nối với NVR và địa chỉ MAC của mỗi IP camera  

2. Bước 2. Chọn hàng địa chỉ IP và ấn phím KẾT NỐI 

3. Bước 3. Thay đổi cấu hình camera, nhấn APPLY và EXIT 

Lặp lại cho camera còn lại 

II.3.2.4.  Giao diện người sử dụng 

II.3.2.5.  Truy nhập đầu ghi 

Sử dụng chuột USB để nhập vào mật khẩu bằng bàn phím ảo.User name và mật khẩu mặc 

định đều là “admin”. Sau khi truy nhập, tình trạng đầu ghi sẽ bị thay đổi từ khóa( ) thành  

mở khóa( ). 
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II.3.2.6.  Trạng thái NVR 

 

II.3.2.7.  Trạng thái kênh (channel) 

 

II.3.2.8.  Thao tác nhanh 
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II.3.2.9.  Menu chính 

 

II.3.2.10.  Chế độ xem lại (Playback Panel) 

 

 

II.3.2.11.  Các chức năng thường sử dụng 

II.3.2.12.  Khóa phím / Mở khóa 

Để khóa hay mở khóa NVR, ấn  (mở khóa) hay  (khóa) trên thanh trạng thái NVR 

để thay đổi trạng thái từ  (khóa) hay  (mở khóa).  

Để mở khóa NVR, cần nhập vào user và password để truy cập. 
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II.3.2.13.  Tìm kiếm thiết bị 

(Chú ý: Chỉ có “SUPERVISOR” mới thực hiện được chức năng này) 

Ấn  (IP Search) để bắt đầu tìm kiếm các IP camera được kết nối trong cùng một phân 

đoạn mạng với NVR. 

Người dùng sẽ thấy một danh sách của từng IP camera được kết nối, trạng thái kết nối của 

chúng với NVR và địa chỉ MAC của các IP camera. 

 

  

II.3.2.14.  Video Backup 

(Chú ý:Chỉ có“SUPERVISOR” thực hiện chức năng này). 

Đểsao lưu dữliệu đã ghi trong ổ đĩa cứng, ấn SYSTEM), và chọn “BACKUP DATA 

(USB)”. 

 

Bước 1: Chọn thời gian của dữ liệu video muốn backup.  

Bước 2: Chọn kênh của dữ liệu video muốn backup.  

Bước 3: trong mục “REQUIRE SIZE”, chọn “SUBMIT” để biết kích thước của file được lựa 
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chọn. 

Bước 4: trong phần “BACKUP”, chọn “SUBMIT” để bắt đầu backup sang USB và đợi cho 

đến khi hiển thị thông báo “backup thành công”. 

II.3.2.15.  Phát lại video trên PC 

(Vì lý do bảo mật nên file backup của AVTECH có định dạng video riêng và chỉ có thể xem 

bằng chương trình video player của AVTECH). 

Để phát lại video backup trên PC:  

Bước 1: Gắn USB với dữ liệu được ghi lại vào máy tính.  

(Chú ý: Các OS trên PC được hỗ trợ là Windows 7, Vista & XP). 

Bước 2: Tìm chương trình “PLAYER.EXE” trong USB và cài đặt.  

(Chú ý: “PLAYER.EXE” có thể được tải từ www.surveillance-download.com/user/h306.swf).  

Bước 3: chạy chương trình VideoPlayer_NVR và mở nơi file dữ liệu được ghi lại.  

Bước 4: Chọn file mà bạn muốn để bắt đầu phát lại video. 

II.3.2.16.  Chuyển sang định dạng file AVI 

 

Đểchuyển sang định dạng file AVI, ấn “AVI” từthanh playback đểbắt đầu chuyển đổi. 

(Chú ý: Âm thanh được ghi lại (nếu có) sẽbịxóa khi định dạng file đã được chuyển sang 

AVI). 

 

 

II.3.2.17.  Menu chính 

(Chú ý:chỉcó “SUPERVISOR” mới thực hiện được chức năng này). 

II.3.2.18.  Khởi động nhanh 

Ấn biểu tượng  

II.3.2.18.1. Tổng quan (General) 
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1. CHANNEL TITLE:  

Chọn đểhiển thịtiêu đềkênh (ON/OFF). 

2. EVENT STATUS: 

Chọn đểhiển thịbiểu tượng của sựkiện (ON/OFF). 

3. DATE DISPLAY: 

Chọn để hiển thịngày (ON/OFF). 

4. MOUSE SENSITIVITY: 

Chọn độnhạy của chuột với 10 mức độ. 

5. RECORD CONFIG: 

Ấn “SETUP” đểvào trang cài đặt đểghi hình theochế độ thủcông, theo sựkiện và theo thời 

gian. 

(Chú ý: Lựa chọn thông sốcho “IMAGE SIZE” và “I.P.S.” phụthuộc vào camera kết nối). 

- Ghi theo chế độ thủ công & theo thời gian: 

 

- Ghi theo sựkiện: 
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II.3.2.18.2. Cài đặt thời gian 

 

 

1. DATE: 

Cài đặt ngày hiện tại.Định dạng hiển thịmặc định là NĂM/THÁNG/NGÀY. 

2. TIME: 

Cài đặt GIỜ:PHÚT:GIÂY. 

3. NTP SERVER: 

Thay đổi NTP server mặc định sang một server khác hay giữnguyên NTP server mặc 

định. 

4. SYNC PERIOD: 

Chọn để đồng bộ thời gian DVR mỗi ngày (DAILY) hay tắt chức năng này (OFF). 



 

 Trang 30 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

5. GMT: 

Chọn vùng thời gian. 

II.3.2.19.  Hệ thống 

II.3.2.19.1. Tài khoản 

Tạo ra một tài khoản người dùng mới, hoặc chỉnh sửa hay xóa một tài khoản hiện tại với 

quyền truy cập khác nhau. 

 

II.3.2.19.2. Công cụ 

 

1. LANGUAGE: 

Chọn ngôn ngữ 

2. UPGRADE: 

Lưu file nâng cấp vào USB tương thích, và gắn USB vào NVR. Sau đó ấn “SUBMIT” để 

bắt đầu nâng cấp. 

3. BACKUP CONFIG/RESTORE CONFIG: 

Để lưu giữ cấu hình hiện tại sau khi nâng cấp NVR, cắmổ USB vào cổng USB và chọn 

“SUBMIT” trong mục “BACKUP CONFIG” để sao chép cấu hình hiện tại của NVR sang file 

“System.bin” và lưu vào USB.  

Để khôi phục cấu hình của NVR, cắm ổ USB chứa file “System.bin” vào cổng USB và chọn 

“SUBMIT” trong “RESTORE CONFIG”. 
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II.3.2.19.3. Thông tin hệ thống 

 

1. KHÓA PHÍM TỰ ĐỘNG: 

Cài thời gian time-out (theo giây ), sau thời gian này chức năng khóa phím tự động được 

kích hoạt (KHÔNG CÀI/30/60/120). 

2. XÓA HDD: 

Chọn đĩa cứng muốn xóa và click “YES” để xác nhận hay “NO” để hủy. Sử dụng chức 

năng này khi:  

„  - Đây là lần đầu tiên sử dụng NVR này để đảm bảo dữ liệu được ghi lại không lẫn lộn 

với những dữ liệu khác được lưu trước đó trong cùng một đĩa cứng. 

„ - Firmware của NVR được nâng cấp đểhệ thống làm việc ổn định hơn. Trước khi xóa 

tất cả dữ liệu trong ổ cứng, hãy sao lưu video. 

„ - Ngày và thời gian của NVR được thay đổi ngẫu nhiên khi chức năng ghi được kích 

hoạt. Nếu không xóa, dữ liệu được ghi lại sẽ lộn xộn và không thể tìm thấy file được ghi 

lại để backup bằng cách tìm kiếm theo thời gian. 

3. RESET DEFAULT: 

Ấn “SUBMIT” để cài đặt lại tất cả tham số như mặc định và chọn “YES” để xác nhận hay 

“NO” để hủy. NVR sẽ khởi động lại sau khi cài đặt lại. 

II.3.2.19.4. Backup dữ liệu (USB): 

Sửdụng để sao chép dữliệu video được ghi lại từ ổcứng của NVR sang USB.  

Gắn USB vào cổng USB port ở mặt trước và có thểbắt đầu khởi động video backup. 
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1. START DATE/START TIME: 

Chọn ngày và thời gian bắt đầu. 

2. END DATE/TIME: 

Chọn ngày và thời gian kết thúc. 

3. CHANNEL: 

Chọn kênh. 

4. HARD DISK: 

Chọn đĩa cứng có chứa dữliệu video cần hay “TẤT CẢ HDD”. 

5. BACKUP: 

Ấn “SUBMIT” đểbắt đầu backup. 

6. REQUIRE SIZE: 

Đểbiết dung lượng của backup video dựkiến trước khi backup, ấn “SUBMIT” đểbắt đầu tính 

toán. 

II.3.2.19.5. Backup log (USB) 

Chức năng này được sử dụng để sao chép danh sách sự kiện từ NVR sang USB. Gắn USB 

tương thích vào cổng USB ở mặt trước. 
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1. START DATE/TIME: 

Chọn ngày và thời gian bắt đầu. 

2. END DATE/TIME: 

Chọn ngày và thời gian kết thúc. 

3. CHANNEL: 

Chọn kênh  

4. DATA TYPE: 

Ấn “SETUP” đểchọn kiểu sự kiện mà bạn muốn: MANUAL/MOTION/ 

ALARM/SYSTEM/TIMER/HUMAN DETECTION, hay chọn “SELECT ALL” đểchọn tất 

cảcác kiểu sựkiện.  

5. BACKUP: 

Ấn “SUBMIT” đểbắt đầu backup. Bạn sẽthấy một file log (.csv) trong USB. 

II.3.2.20.  Thông tin sự kiện 

II.3.2.20.1. Tìm kiếm nhanh 

 

Bước 1: Chọn đĩa cứng và kênh chứa dữ liệu video muốn tìm kiếm.  
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Bước 2: Chọn tháng chứa dữ liệu video muốn tìm từ lịch, và ngày có dữ liệu ghi được sáng 

lên  

Bước 3: Chọn ngày muốn xem, tại thanh thời gian sẽ hiện thị vùng thời gian.  

Bước 4: Để phát video clip ngay lập tức, ấn “SUBMIT”.  

Để chọn thời gian bắt đầu phát lại video, di chuyển con trỏ chuột đến vùng được làm sáng lên 

tại thanh thời gian và ấn vào để xác nhận đó là thời gian mà bạn muốn xem. Video sẽ được 

phát lại ngay lập tức. 

II.3.2.20.2. Tìm kiếm sự kiện 

 

1. DATE/TIME:  

Chọn vùng thời gian cụ thể muốn tìm kiếm  

2. CHANNEL:  

Chọn kênh video muốn tìm kiếm. 

3. HARD DISK:  

Chọn ổ cứng chứa dữ liệu video muốn tìm kiếm, hay chọn “ALL HDD”. 

4. EVENT TYPE: 

Chọn loại sựkiện muốn tìm kiếm: MOTION/ALARM.  

5. SEARCH: 

Ấn “START” để bắt đầu tìm kiếm và chạy dữ liệu video ngay lập tức. 

 

II.3.2.20.3. Thông tin ổ cứng (HDD) 

Kiểm tra thông tin ổ đĩa cứng trong NVR. 
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II.3.2.20.4. Log sự kiện 

Có thểkiểm tra tất cảthông tin vềsựkiện (loại sựkiện, thời gian và kênh) hay xóa toàn bộ bản 

ghi sự kiện. 

 

II.3.2.21.  Cấu hình nâng cao 

II.3.2.21.1. Kết nối 

 

Chọn kênh kết nối với IP camera từ xa, ấn “URL” để nhập vào địa chỉ của camera và nhập số 

cổng. 

Ấn SETUP để vào cấu hình: 
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II.3.2.21.2. Camera 

 

1. ĐỘ SÁNG/ĐỘ TƯƠNG PHẢN/ĐỘ HÀI HÒA/TÔNG MÀU 

(BRIGHTNESS/CONTRAST/SATURATION/HUE) 

Click vào giá trị hiện tại để điều chỉnh độ sáng/độ tương phản/độ hài hòa/tông màu của từng 

kênh.  

2. COV. 

Chọn chức năng trộn kênh khi đang ghi hình không (ON/OFF).Khi chức năng này được kích 

hoạt, từ “COV.” sẽ xuất hiện trên màn hình của kênh đó. 

Chú ý: Để ẩn từ “COV” hi chức năng này mở, vào mục “DISPLAY” và cài “DISPLAY 

COVERT” sang chế độ “OFF”. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem mục “DISPLAY”. 
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3. REC 

Chọn nếu muốn kích hoạt ghi hình cho kênh được chọn (ON/OFF). 

Chú ý: Khi chức năng này bị tắt, thì chức năng ghi hình bằng tay, theo sự kiện hay bộ đếm 

giờ đều không được kích hoạt thậm chí nếu bất kỳ chức năng nào trong ba chức năng ghi hình 

được cài ở chế độ “ON”. 

4.  REC AUDIO 

Chọn chức năng này nếu muốn kích hoạt việc ghi lại âm thanh cho kênh được chọn 

(ON/OFF). 

Chú ý: Chức năng này chỉ được sử dụng khi thiết bị được kết nối có hỗ trợ ghi lại âm thanh.  

5.  TIÊU ĐỀ KÊNH 

Click “EDIT” để nhập vào tên của kênh (đến sáu ký tự). Tên mặc định của kênh là số của 

kênh đó. 

6.  CHUYỂN TIẾP CỔNG/KÍCH HOẠT CHUYỂN TIẾP CỔNG 

Hai chức năng này được sử dụng khi chỉ muốn xem một kênh duy nhất của đầu ghi này từ xa. 

a) Cài sốcổng của kênh trong mục “PORT FORWARD”. Giá trị mặc định của CH1 là 81, và 

giá trị mặc định của CH2 là 82…. Nếu muốn thay đổi sốcổng sang giá trị khác, giá trị dao 

động từ 1 đến 65535.  

b) Chọn ON trong mục “PORT FORWARD ENABLE”.  

Địa chỉ của kênh sẽl à “http://recorder _address:port_number”. Nhập vào địa chỉ trong 

browser và xem liệu có thể truy cập vào từng kênh được kết nối vào thiết bị không. 

Chú ý: Bắt buộc phải nhập vào user name và mật khẩu để truy cập thiết bị được kết nối với 

kênh đó.  

II.3.2.21.3. Phát hiện 

 

 

1.  CHUÔNG BÁO 

Chọn N.C/N.O phụ thuộc vào nhu cầu cài đặt.Giá trị chuông báo mặc định là OFF. 



 

 Trang 38 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

2.  ĐỘ NHẠY 

Chọn độ nhạy nhận diện của kênh được chọn, giá trị càng thấp, độ nhạy càng cao. 

3.  CỬ ĐỘNG 

Chọn nếu muốn kích hoạt chức năng phát hiện theo cử động cho kênh được chọn (ON/OFF).  

4.  KHU VỰC 

Click “EDIT” để cài khu vực phát hiện theo cử động.  

Có lưới 16 × 12 với mỗi camera cho tất cả các kênh.Khối màu hồng đại diện cho khu vực 

chưa được nhận diện trong khi khu vực trong suốt là khu vực đang được nhận diện. 

Chú ý: Để thoát khỏi cài đặt cho khu vực và trở về trang phát hiện, bấm chuột phải.  

5. CHUÔNG BÁO NÔI BỘ (Chỉ cho một số model camera) 

Chức năng này chỉ xuất hiện khi camera được kết nối có hỗtrợphát hiện con người. Chọn 

“ON” đểkích hoạt phát hiện con người, hay “OFF” đểngắt kích hoạt. 

II.3.2.21.4. Cảnh báo 

 

 

1. CHUÔNG BÁO BÊN NGOÀI 

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt âm thanh khi chuông báo bên ngoài bị kích hoạt 

(ON/OFF).  

2. CÒI BÁO BÊN TRONG 

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt âm thanh (ON/OFF) đối với tất cả các còi bên trong: 

KEY BUZZER, VLOSS BUZZER, MOTION BUZZER, ALARM BUZZER, và HDD 

BUZZER.  

Chú ý: Khi mục này được cài sang chế độ“OFF”, mục 3) đến mục 7) sẽ bị ngắt kích hoạt 

thậm chí khi chúng được cài sang chế độON.  

 3. CÒI BÁO KHI CÓ NHẤN NÚT 
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Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt âm thanh khi nhấn các nút trên mặt trước (ON/OFF)  

4. CÒI BÁO KHI CÓ MẤT HÌNH 

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt âm thanh khi có hiện tượng mất hình xảy ra (ON/OFF).  

5. CÒI BÁO KHI CÓ CỬ ĐỘNG 

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt âm thanh khi chuông báo cử động được kích hoạt 

(ON/OFF).  

6. CÒI BÁO KHI CÓ BÁO ĐỘNG 

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt âm thanh khi chuông báo được kích hoạt (ON/OFF).  

7. CÒI BÁO HDD  

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt âm thanh (ON/OFF) khi dung lượng HDD đạt đến giá 

trị được cài đặt trong “HDD NEARLY FULL (GB)”.  

8. ĐỘ DÀI CHUÔNG BÁO (GIÂY) 

Chọn độ dài theo thời gian của còi báo động bằng giây (5/10/20/40).  

9. HDD GẦN ĐẦY (GB) 

Nếu CÒI BÁO HDD được kích hoạt, chọn độd ài theo thời gian cho các thông báo bằng còi 

khi dung lượng ổcứng còn 5/10/15/20 GB.  

10. CHUÔNG BÁO NHIỆT ĐỘ HDD (°C) 

Chọn chuông báo nhiệt độ cho ổ cứng trong trường hợp nhiệt độ của ổ cứng quá cao. 

II.3.2.21.5. Mạng 

 

 

Có hai cổng RJ45 ở mặt sau: WAN và LAN.  

- WAN được sử dụng để kết nối đầu ghi với Internet để truy cập từ xa từ bất cứ đâu 

miễn là có thể truy cập vào Internet.  

- LAN được sử dụng để kết nối các IP camera.  
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- DDNS được sử dụng khi có thể truy cập Internet. 

E-MAIL: 

Cài cấu hình cho tài khoản E-mail tại đây để gửi các thông báo sự kiện đến (các) địa chỉ được 

xác định trong mục “NOTIFY”. 

II.3.2.21.6. Màn hình hiển thị 

 

1. ĐỘ DÀI CỦA CHẾ  ĐỘ XEM TOÀN MÀN HÌNH 

Chọn thời gian dừng của chế độ toàn màn hình tính bằng giây (03/05/10/15). 

2. HIỂN THỊ COVERT 

Chọn “ON” hay “OFF” để hiển thị hay ẩn từ “COV.” Khi chức năng chuyển đổi ghi hình 

được kích hoạt trong mục “CAMERA”. 

3. CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ HDD 

Chọn “REMAINING SIZE” để hiển thị dung lượng ghi hình còn lại của HDD bằng GB, hay 

“REMAINING TIME” để hiển thị thời gian ghi hình còn lại.  

4. ĐỘ SÁNG/ĐỘ TƯƠNG PHẢN/ĐỘHÀI HÒA 

Click vào giá trị hiện tại để điều chỉnh độ sáng/độ tương phản/độ hài hòa của màn hình. 

II.3.2.21.7. Ghi hình 
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Chú ý: Đừng thay đổi ngày hay thời gian của đầu ghi sau khi chức năng ghi hình được kích 

hoạt. Nếu không dữ liệu ghi hình sẽ không theo thứ tự và sẽ không thể tìm thấy file ghi lại để 

sao lưu bằng cách tìm kiếm theo tiêu chí thời gian. Nếu người dùng vô ý thay đổi ngày hay 

thời gian khi chức năng ghi hình đã được kích hoạt thì nên xóa tất cả dữ liệu trong ổ cứng và 

bắt đầu ghi hình lại. 

1. GHI HÌNH THỦ CÔNG 

Cài chức năng ghi hình thủ công ON/OFF. 

2. GHI HÌNH SỰ KIỆN 

Cài chức năng ghi hình theo sự kiện ON/OFF.  

3. GHI HÌNH THEO BỘ ĐẾM THỜI GIAN 

Cài chức năng ghi hình theo bộ đếm giờ ON/OFF.  

4. GHI HÌNH TRƯỚC KHI CHUÔNG BÁO KÍCH HOẠT 

Chọn để kích hoạt hay ngắt kích hoạt chức năng ghi hình trước khi có chuông báo (ON / 

OFF).  

Khi chức năng ghi hình trước khi có chuông báo và ghi hình theo sự kiện đều được kích hoạt 

thì đầu ghi sẽ ghi lại sự kiện có dung lượng 8MB trước khi một sự kiện có chuông báo/sự 

kiện được kích hoạt.  

5. GHI ĐÈ LÊN 

Chọn “ON” để ghi đè lên các dữ liệu được ghi lại trước đó trong HDD khi HDD đầy.Khi 

chức năng này được mở và HDD đầy, đầu ghi sẽ xóa 8GB dữ liệu cũ nhất để tiếp tục ghi hình 

mà không cần thông báo. 

6. ĐƯA RA GIỚI HẠN DỮLIỆU (NGÀY) 

Chỉ định số ngày ghi hình tối đa từ 01 đến 31 sau đó tất cảcác dữ liệu được ghi lại sẽ bị xóa 

đi, hay chọn “OFF để tắt chức năng này.  

7. CÀI CẤU HÌNH GHI HÌNH 
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Click “SETUP” để vào từng trang cài đặt để ghi hình thủ công, ghi hình theo sự kiện và ghi 

hình theo bộ đếm giờ. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem mục “Tổng quan”. 

8. CHẾ ĐỘ NVR 

Đặt chế độ NVR là 6CH hoặc 12CH tùy theo nhu cầu giám sát. 

II.3.2.21.8. Thông báo 

 

 

II.3.2.22.  Đặt lịch 

II.3.2.22.1. Ghi hình 

 

Chọn “ON” đểkích hoạt bộ đếm thời gian ghi hình và chọn ngày và giờcho chức năng này. 

Trục X:  0 ~ 24 giờ. Mỗi thanh thời gian là 30 phút. 

Trục Y:  Thứ hai ~ Chủ nhật. 

II.3.2.22.2. Sự kiện 
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Chọn “ON” đểkích hoạt bộ đếm thời gian ghi hình và chọn ngày và giờcho chức năng 

này. 

Trục X:  0 ~ 24 giờ. Mỗi thanh thời gian là 30 phút. 

Trục Y:  Thứ hai ~ Chủ nhật. 

 

 

 

II.3.2.23.  Phần mềm EagleEye 

Phần mềm cho phép quản trị/xem hình ảnh camera từ thiết bị di động. 

Hỗ trợ các thiết bị: 

- Android 

- iOS (iPhone/iPad) 

- Windows Mobile 

- BlackBerry 

- Symbian 

II.3.2.24.  Phần mềm Video Viewer 

II.3.2.24.1. Giới thiệu 

Video Viewer, phần mềm miễn phí của hãng AVTech cung cấp khả năng giám sát hệ thống 

camera trên PC của cán bộ quản trị, giám sát tại các TTHCC. 

Địa chỉ download: 

http://www.avtech.com.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=3

11 

Phần mềm hoạt động trên hệ điều hành Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8 và có thể quản 

lý lên đến 16 thiết bị cùng một lúc. 

Đặc tính: 

http://www.avtech.com.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=311
http://www.avtech.com.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=311
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- Phần mềm quan sát nhiều vị trí và quản lý tập trung chạy trên hệ điều hành 

Windows;  

- Cho phép hoạt động với nhiều chức năng (xem trực tiếp, ghi hình, xem lại, sao 

lưu và nối mạng) được trang bị chức năng nhận diện cử động thông minh;  

- Ghi hình;  

- Thiết kế đồ họa và full record log giúp tìm kiếm sự kiện nhanh chóng;  

- PTZ camera control. 

II.3.2.24.2. Hướng dẫn vận hành 

II.3.2.24.3. Khởi động chương trình: 

Click biểu tượng  trên desktop 

Giao diện chính: 

Chế độ thường: 

 

Chế độ toàn màn hình 
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II.3.2.24.4. Address book 

Ở chế độ thông thường, click biểu tượng  trên menu chính: 

 

Màn hình Address book 

Icon của Address 

book 
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II.3.2.24.5. Thêm địa chỉ 

Để thêm một camera, click biểu tượng : 



 

 Trang 47 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

 

 

 

 

 

 

Màn hình nhập thông số: 

 

 

Thêm camera 
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Nhập các thông số: địa chỉ IP, tên đăng nhập, mật khẩu, và port của thiết bị kết nối. 

(Port mặc định là 80) 

II.3.2.24.6. Cập nhật thông tin 

Chọn camera cần cập nhật thông tin: 
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Click vào  

Chọn camera 



 

 Trang 50 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình cập nhật thông tin: 

Cập nhật thông tin 

camera 
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Thay đổi, cập nhật các thôn tin cần thiết, chon Apply để lưu 

II.3.2.24.7. Lưu thông tin 

Lưu thông tin về camera ra file dạng xml 
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II.3.2.24.8. Nhập thông tin 

Nhập thông tin (import) về camera từ file xml 

 

Lưu thông tin 

camera 
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II.3.2.24.9. Xóa thông tin 

Xóa thông tin về camera trong address book 

Nhập thông tin 

camera 
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II.3.2.24.10. Backup 

Click vào để backup video 

Xóa thông tin 

camera 
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Màn hình backup 

Backup video 
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II.3.2.24.11. Cấu hình 

 

 

 

Màn hình cấu hình 

Cấu hình 
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Chọn Record Setting, click Configure 

 

 

Đặt thời gian, chế độ ghi hình và đường dẫn file lưu trữ 

 

II.3.2.25.  Giới thiệu 

Cho phép xem log trạng thái hoạt động của hệ thống phần mềm. 

Click  để kiểm tra tất cả các logs, hoặc tìm kiếm các log cụ thể theo ngày hoặc loại ghi 

hình cho tất cả các thiết bị.  

Có ba loại log: Ghi hình, Sao lưu và Sự kiện. Để phát lại một video clip đối với một đoạn ghi 

hình cụ thể hay sao lưu: chọn log và nháy đúp (double click) để bắt đầu phát lại video. 
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Màn hình log 

 

 

Log 
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Chức năng Mô tả 

Time range Chọn phạm vi thời gian đểtìm kiếm log 

Record Type Chọn loại ghi hình cụthể đểtìm kiếm log 

Record / Backup / 

Event 

Liệt kê tất cả hoạt động ghi hình/sao lưu/ sự kiện hay các log cụ thể 

sau khi tìm kiếm 

Query Click để refresh danh sách log hiện tại sau khi các tiêu chuẩn tìm 

kiếm đã được cài đặt 

II.3.2.26.  Tìm kiếm log 

Để tìm kiếm nhanh chóng các log trong danh sách hiện tại, cần cài các tiêu chuẩn tìm kiếm 

trước theo thời gian hoặc loại ghi hình. 

Phạm vi thời gian (Range Unit) 

Chức năng Mô tả 

Range Unit Chọn phạm vi thời gian tìm kiếm “Một tuần” 

hay “Một ngày” từ thời gian bắt đầu căn cứ 

vào lựa chọn trong mục “Đơn vị phạm vi”. 

Loại ghi hình (Record Time) 

Có bốn loại ghi hình:  
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- User 

- Motion 

- Alarm 

- RETR.  

Check loại ghi hình mà bạn muốn tìm kiếm.  

 

 

Danh sách log 

Có ba danh sách log: Ghi hình, Sao lưu & Sự kiện. Ở chế độ mặc định, danh sách log sẽ cho 

thấy tất cả các log. 

Chức năng Mô tả 

Reserve Chọn log quan trọng và click để ngăn không 

để vô tình bị xóa. 

Play Chạy video log 

Repair Chọn log với “Error” được chọn, và click để 

sửa file. 

Delete / Delete All Chọn một log không cần hay tất cả các log, 

và click “Xóa” hay “Xóa tất cả” để loại bỏ.  

Log được chọn “Reserve” sẽ không bị xóa 

thậm chí khi được chọn để xóa 

 

II.3.2.26.1. Ghi hình 
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Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

 

Chọn hình ành từ camera (bằng cách kích đúp vào tên camera trong address book) 

Ghi hình theo chế độ cài đặt trong phần trước 

II.3.2.26.2. Chức năng PTZ 

 

 

Màn hình điều khiển PTZ 

Ghi hình 

(record) 

Chức năng PTZ 



 

 Trang 62 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

 

 

 

 

Chọn chức năng DPTZ 

Dùng các phím điều khiển để chọn vùng zoom 

 

 

 

II.  HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG 

II.1. I. Giới thiệu hệ thống xếp hàng tự động: 

II.1.1. Giới thiệu 

- Giới thiệu hệ thống xếp hàng tự động cấp số thứ tự cho người dân khi tới làm việc tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đồng thời đọc số thứ tự và hướng dẫn công dân tới đúng 

quầy giao dịch khi tới lượt mình. 

II.1.2. Cán bộ sử dụng 

- Cán bộ phụ trách lĩnh vực. 

Chức năng 

DPTZ 
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II.2. Hệ thống thiết bị 

II.2.1. Danh mục thiết bị: 

II.2.1.1.  Kiosk lấy số thứ tự 

Chủng loại: GoodM 

 

Số lượng: 01 

Bố trí theo sơ đồ kèm theo 

II.2.1.2.  Màn hình hiển thị 

Chủng loại: Samsung 40 inch UA40M5000 

 

Số lượng: 01 

Bố trí theo sơ đồ kèm theo 

II.2.1.3.  Phần mềm điều khiển hệ thống xếp hàng tự động 

a. Phần mềm lấy số thứ tự    
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c. Phần mềm hiển thị số thứ tự 

 

 

 

           

 

d. Phần mềm gọi số thứ tự 

 

 

     

                        

                            

II.3. Bố trí thiết bị 

Máy tính để bàn 

                                                                                                                                                                                    

 

 

    

   

II.4. Cài đặt thiết bị 

LAN 



 

 Trang 65 
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II.4.1. Cài đặt màn hình hiển thị 

• Cài đặt màn hình hiển thị kết nối với Kiosk qua dây HDMI 

- Bước 1: Chọn nút Source trên remote 

- Bước 2: Chọn HDMI  

- Bước 3: Màn hình hiển thị nội dung của Kiosk kết nối thành công 

 

II.4.2. Cài đăt kiosk lấy số thứ tự 

Bước 1: Trên Kiosk lấy số thứ tự chạy phần mềm theo đường dẫn sau: 

D:\FPT\Kiosk setup\KioskSetup.msi 

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, đăng nhập tài khoản quản trị của đơn vị 
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Bước 3: Cấu hình tham số một lần duy nhất 

 

Bước 4: Sau khi hoàn thành, phần mềm hiển thi giao diện làm việc  

 

Lưu ý: Phiếu số thứ thự công dân gồm 3 chữ số (tùy theo số quầy và lĩnh vực), trong đó 2 chữ 

số cuối là số thứ tự, 1 chữ số đầu là số quầy. 

II.4.3. Cài đặt phần mềm gọi số thứ tự 

Bước 1: Trên các máy tính của cán bộ phụ trách chạy phần mềm theo đường dẫn sau: 

D:\FPT\Kiosk setup\KioskSetup.msi 

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, đăng nhập bằng tài khoản công chức của cán bộ phụ trách 

lĩnh vực. 
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Bước 3: Sau khi hoàn thành, kết quả chạy phần mềm kiosk lấy số thứ tự 

 

▪  hệ thống sẽ xử lý và mời công dân theo thứ tự qua hệ thống âm 

thanh, đồng thời hiển thị lên màn hình để thông báo cho công dân hoặc sử dụng phím tắt trên 

bàn phím bằng cách nhấn nút: “Ctrl + →”. 

▪   để mời lại công dân hoặc sử dụng phím tắt trên bàn phím bằng 

cách nhấn nút: “Ctrl + ”. 
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▪ Giao diện mở rộng của phần mềm gọi công dân 

 

III. TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-HTS824 

III.1. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 

III.1.1. Thiết bị 

Chủng loại: Panasonic KX-HTS824 

 

Số lượng: 01 

Cổng line CO đầu vào: 04 

Cổng line CO đầu ra  : 24 

III.1.2. Cấu hình tổng đài Panasonic KX-HTS824 

Chuẩn bị: Cắm dây mạng, dây thoại bàn như trong hình. 



 

 Trang 71 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

 

 

Bước 1:  Dùng trình duyệt vào địa chỉ mặc định của tổng đài https://192.168.0.101. Nếu 

không đăng nhập được cắm dây mạng trực tiếp vào máy tính đặt ip tĩnh cùng dải mặc định 

của thiết bị: vd: 192.168.0.100. Account đăng nhập user: INSTALLER password 1234 

- Tổng đài yêu cầu đổi password, đặt password mới: Qni123 

 

- Chọn Start Setup Wizard 

https://192.168.0.101/
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- Thiết lập thông số về ngày giờ sau đó chọn Next 

 

- Phần Numbering chọn 0 or 9 cho trường hợp cần bấm gọi ra ngoài, ví dụ bấm số di động 

sẽ là 909xxxxxxx, extension number từ 101 đến 124 là số máy của các máy lẻ trong nội bộ.  

- Chọn Next để tiếp tục 

 

- Phần Incoming call có thể bỏ qua khai báo sau khi thiết lập lời chào. Nhấn Next để tiếp 

tục 
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- Dialling Plan là cách thức gọi ra ngoài ví dụ quốc tế là nhấn 00, nhấn Next để tiếp tục 

- Local Area Code của Quảng Ninh là: 0203 

 

- Thiết lập IP cho tổng đài dạng: X.X.X.251 (X.X.X là dải mạng của địa phương sau đó 

chọn Finish 
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Bước 2: Các slot trên tổng đài: 

- Nhấn vào menu PBX Configuration, tổng đài hiển thị toàn bộ các khe cắm, trong đó phần 

bên trái là các cổng để kết nối để cắm điện thoại, phần bên phải là các khe cắm dây trung kế 

kết nối ra bưu điện. 

 

Bước 3: Cấu hình máy lẻ 

Cắm điện thoại vào các cổng từ 101 đến 124, số điện thoại của máy lẻ chính là số extesion, ví 

dụ cắm máy lẻ vào vị trí 1 của extesion 1 thì điện thoại sẽ có số là 103 

o Nhấn vào một số máy lẻ để tinh chỉnh thông số, ví dụ 103. Các đầu số khác tương tự 
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o Chọn loại là Analog SLT1, kéo xuống dưới màn hình và chọn Apply để lưu lại 

 

 

Bước 4: Cấu hình đường Trung kế 

- Cắm dây trung kế co từ bưu điện vào các cổng của phần trunk, ví dụ cắm vào cổng số 1 

 

- Các cổng không cắm dây thì disable luôn, cách làm như sau 

o Bấm chuột vào cổng không cắm dây 

o Chuyển thành No Connect 

o Nhấn Apply để lưu lại 

 

Bước 5: Lời chào khi gọi vào tổng đài 

- Chọn menu Trunk -> DISA 
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o Mỗi item trong danh sách là một kịch bản gọi vào khác nhau, ta có 

thể khai báo nhiều kịch bản, việc sử dụng kịch bản nào được cấu hình ở bước 

sau. Đây là danh sách các kịch bản từ 501 đến 510, mỗi kịch bản sẽ có file 

âm thanh là file 501, các máy lẻ nhận cuộc gọi khi bấm phím ví dụ bấm phím 

0 thì chuyển 103, bấm phím 1 thì chuyển 103, phím số 2 thì chuyển 104 … Ở 

đây ta cấu hình để dùng DISA 501. Mặc định line của lãnh đạo đơn vị sẽ là 

số 105 cắm vào slot số 3 trên tổng đài. 

 

 

Chọn Apply -> Apply Now 
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Bước 6:  Ghi âm lời chào 

o Các DISA sử dụng file tương ứng ở cột floating extension number. 

Tổng đài Panasonic dùng máy lẻ để ghi âm các file DISA. 

o Bật tính năng ghi âm cho máy lẻ: Các máy lẻ muốn ghi âm được thì 

cần bật tính năng Manager. Vào menu PBX Configuration, nhấn vào 

extension ví dụ máy lẻ 103. Bật tính năng Manager sau đó Apply để lưu lại: 

 

o Ghi âm lời chào: Nhấc máy lẻ đã cấu hình enable tính năng Manager, 

bấm *361 501 chờ tiếng bíp sau đó đọc lời chào và dập máy. Trong đó *36 là 

chức năng ghi lời chào, 1 là tạo, 501 là file mà DISA 501 sử dụng. 

▪ Nghe lại lời chào: Bấm *36 2 501, trong đó 2 là nghe lại. 

▪ Xóa lời chào: Bấm *36 0 501, trong đó 0 là xóa lời chào. 

Bước 7: Sử dụng kịch bản 

- Vào menu Trunk -> DIL, chọn DISA tương ứng cho các trung kế, ta có thể 

dùng kịch bản khác nhau cho các đường trung kế khác nhau hoặc dùng chung một 

kịch bản. Ở đây ta chọn DISA 501 cho đường trung kế số 1. 

 

Bước 8: 

Chỉnh tham số như hình:  
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Hoàn thành quá trình cài đặt tổng đài. 

IV. THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH VÀ THIẾT BỊ MẠNG KHÔNG DÂY  

IV.1. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX2200 

IV.1.1. Giới thiệu 

EX2200 được thiết kế cho môi trường mạng đơn giản (Branch Office, tập trung Access 

Point), với các đặc điểm như sau 

- 24 hoặc 48 ports 

- 56 Gbps /104 Gbps 

- PoE model options 

- 4 SFP uplink. 

- L2 and RIP in base license 

- EX Switch 2200 được sử dụng trong môi trường mạng Access, Branch Office, không 

đòi hỏi routing phức tạp. 

- Tốt nhất là hoạt động ở Lớp 2, hoặc chỉ cần cấu hình static route 

IV.1.2. Cán bộ sử dụng 

-    Cán bộ phụ trách bộ phận một cửa. 

IV.1.3. Mô hình mạng  

- Hệ thống mạng tại UBND cấp xã được thiết kế nâng cấp theo mô hình phân lớp. Hiện tại 

các xã, phường, thị trấn đã có hệ thống mạng được triển khai đáp ứng nhu cầu sử dụng và kết 
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nối tại các xã này. Các thiết bị đầu cuối mới của hệ thống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

hiện đại cấp xã sẽ kết nối vào thiết bị switch mới hoặc switch cũ của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả hiện đại, sau đó kết nối đến switch của hệ thống mạng hiện tại của UBND các xã này, 

và sau đó kết nối đến router để ra ngoài internet và đến trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ninh. 

Mô hình triển khai tại các xã này như sau:  
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IV.1.4. Hướng dẫn cấu hình thiết bị Juniper 

Thiết bị Juniper cần các cấu hình sau để khởi tạo 

▪ Cấu hình thiết lập password cho account root 

set system root-authentication plain-text-password 

▪ Cấu hình địa chỉ quản trị. 

▪ Cấu hình enable các dịch vụ quản trị (ssh, telnet). 

▪ Cấu hình SNMP, DNS (tùy chọn). 

▪ Cấu hình host-name 

Sử dụng câu lệnh set để cấu hình, câu lệnh delete để xóa cấu hình, lệnh commit để chấp nhận 

cấu hình. 

IV.1.4.1.  Cấu hình Layer 2 trên Junos 

▪ Cấu hình VLAN 

   set vlans <VLAN-NAME> vlan-id <number-id> 

 

<VLAN-NAME> là tên gợi nhớ cho chức năng của VLAN, còn <number-id> là định danh 

cho từng VLAN (1→4094). 

Sử dụng câu lệnh commit để áp dụng cấu hình mới 

▪ Cấu hình inter-vlan-routing 

set interfaces vlan unit <Unit-Number> family inet address <IP-Address/Subnetmask> 

set vlans <VLAN-NAME> l3-interface vlan.<unit> 

Ví dụ: 

set interfaces vlan.4 family inet address 192.168.1.1/24 

set vlans TEST vlan-id 4 

set vlans TEST l3-interface vlan.4 

Lưu ý: Nên gán interface vlan.x vào vlan cùng ID để tiện cho việc quản lý. 

▪ Cấu hình access port. 

set interfaces <interface_name> unit 0 family ethernet-switching port-mode access. 

▪ Cấu hình trunk port 
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set interfaces <interface_name> unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk. 

▪ Đưa interface vào VLAN 

set vlans <VLAN-NAME> interface <interface-name> 

Hoặc 

set interfaces ge-0/0/0.0 family ethernet-switching vlan members <VLAN-NAME> 

Lưu ý: Một interface sẽ không thể vừa access vừa trunk. Cấu hình sau sẽ có tính ưu tiên cao 

hơn cấu hình trước. 

Access interface chỉ thuộc 1 VLAN tại một thời điểm 

IV.1.4.2.  Cấu hình Layer 2 trên Junos 

Định tuyến luôn là vai trò quan trọng trên các thiết bị Layer 3. Không ngoại lệ, các thiết bị 

Junos luôn hỗ trợ đầy đủ các tính năng liên quan đến định tuyến (static route, dynamic 

routing, multicast…). 

▪ Cấu hình static route trong Junos 

set routing-options static route <subnet/subnet mask> next-hop <IP-Address> 

▪ Kiểm tra bảng routing 

show route 

show route protocol {static | ospf | bgp} detail | extensive 

▪ Cấu hình source NAT 

set security nat source rule-set <NAME> from interface <interface-name>:Gói tin đến từ 

Interface nào. 

set security nat source rule-set <NAME> from interface <interface-name>:Gói tin sẽ đi ra ở 

interface nào. 

set security nat source rule-set <NAME> rule <NAME> match source-address 

<subnet>:Cần NAT cho gói tin có source IP như thế nào. 

set security nat source rule-set <NAME> rule <NAME> match destination-address 

<subnet>:Cần NAT cho gói tin có destination-IP như thế nào 

set security nat source rule-set <NAME> rule <NAME> then source-nat interface | pool 

<pool-name>:Sử dụng interface hoặc pool để NAT 

▪ Cấu hình destination NAT 

set security nat destination rule-set <NAME> from interface <interface-name>:Gói tin đến 

từ Interface nào. 

set security nat source rule-set <NAME> rule <NAME> match source-address 

<subnet>:Cần NAT cho gói tin có source IP như thế nào. 

set security nat source rule-set <NAME> rule <NAME> match destination-address 

<subnet>:Cần NAT cho gói tin có destination-IP như thế nào 



 

 Trang 82 

 

 

Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống 

set security nat source rule-set <NAME> rule <NAME> then destination-nat pool <pool-

name>:Sử dụng pool để NAT. 

IV.1.4.3.  Quản trị giám sát thiết bị Juniper. 

▪ Giám sát hiệu năng, hoạt động của thiết bị qua các câu lệnh 

show system processes summary 

Câu lệnh này hiển thị các tiến trình đang chiếm CPU ra sao, qua đó có thể biết được trạng thái 

thiết bị (chú ý đến tiến trình idle). 

 

show chassis routing-engine 

 

Câu lệnh cho biết tình trạng hoạt động của routing processor. 

▪ Giám sát trạng thái thiết bị. 

show chassis alrm 

show chassis temperature-thresholds 

 

Các câu lệnh này cung cấp thông tin trạng thái hoạt động và điều kiện vận hành của thiết bị. 
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IV.2. Thiết bị mạng không dây HP Aruba IAP-215 

IV.2.1. Giới thiệu 

 Thiết bị mạng không dây HP Aruba IAP-215 với một số đặc điểm sau:                                                                              

 -     Hoạt động theo chuẩn A/B/G/N  

 -     Băng tần 2.4GHz và 5GHz cho tốc độ wifi lên đến 

450Mbps đối với sóng 2.4GHz và 1300Mbps. 

- Cổng kết nối LAN GB  

- Hỗ trợ PoE, cổng console RJ45, USB 2.0 host 

interface.  

IV.2.2. Hướng dẫn cấu hình 

IV.2.2.1.  Cài đặt, đấu nối AP : 

-    Trên máy tính: cắm cổng mạng để có internet 

-    Trên Adapter có 2 cổng là Output ( trái ) và Input ( phải ) : 

o Nối dây mạng từ Output cắm đến cổng ENET ở mặt dưới AP để cấp điện => Bật 

AP. 

o Nối dây mạng từ Input cắm đến cổng LAN của modem nhà mạng (có internet) để 

AP lấy thông tin từ trên portal xuống. 

-   Đợi cho đến khi cả 4 đèn trên AP đều sáng ( đèn ENET màu vàng ), sẽ thấy xuất hiện 1 

SSID có tên là : INSTANT. 

IV.2.2.2.  Cấu hình tạo SSID mới cho AP : 

-   Truy cập vào mạng wifi Instant ( không cần password ). Trình duyệt sẽ tự động mở 1 

website: https://instant.arubanetworks.com:4343/ . Nhập username/password = admin/admin 

để login. 

 

https://instant.arubanetworks.com:4343/
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-   Thực hiện tạo 1 SSID : 

-   Sau khi login ta có giao diện sau 

 

-   Chọn New ở góc trái màn hình ->  

o Name SSID : Đặt tên cho wifi mà mình muốn tạo ->  

o Primary usage : Employee -> Next 

 

- Chọn Network Assigned và Default -> Next 
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- Key management : Both WPA-2 & WPA ->  

- Passphrase, retype: Đặt mật khẩu cho mạng wifi vừa tạo, tích vào 3 ô Fast Roaming 

Next

 

-     Click vào dòng Network-Based to allow Internet -> Finish 
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V. HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI 

V.1. Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4   

Trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với cấu hình như sau: 

Máy tính để bàn 

 

 

Bộ vi xử lý: Core i5 (tốc độ 3.0 GHz) 

Bộ nhớ RAM: 4 GB 

Ổ cứng: 500GB 

LAN: 10/100/1000Mbps 

Cổng USB: Có 

Màn hình:18.5" 

Case mini, nguồn, bàn phím USB, chuột USB 

Hệ điều hành: Window 10 

V.2. Máy tính xách tay HP ProBook 440 G4 

Trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với cấu hình như sau: 

Máy tính xách tay 

 

 

Bộ vi xử lý: Core i5 (tốc độ 2.3 GHz) 

Bộ nhớ RAM: 4Gb 

Ổ cứng: 500GB 

Card màn hình tích hợp trên bo mạch chủ 

Màn hình:14.0Inch 

LAN: 10/100/1000Mbps 

Wifi: IEEE 802.11 b/g/n 

Hệ điều hành: Window 10 
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V.3. UPS Upselect USL1000 cho máy tính để bàn  

Trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với cấu hình như sau 

UPS cho máy tính để bàn 

 

 

Loại: UPS offline 

Công Suất 1000VA 

V.4. Máy tính để bàn (All in one)  

Trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với cấu hình như sau: 

Máy tính để bàn (All in one) phục vụ công dân tra cứu thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến qua 

mạng 

 

 

Bộ vi xử lý: Core i5 (Tốc độ 1.9 GHz) 

RAM: 4 GB 

Ổ cứng: 500GB 

LAN: 10/100/1000Mbps 

Cổng USB: Có 

Màn hình: 21.5" 

Case tích hợp cùng màn hình cảm ứng, nguồn 

Bàn phím USB, chuột USB 

Hệ điều hành bản quyền 

V.5. Màn hình hiển thị Samsung 40 inch UA40M5000 

Samsung 40 inch UA40M5000 

  

Trọng lượng: 13000 g 

Kích thước: 40 x 5 x 40 mm 

Độ phân giải: Full HD với 2.073.600 điểm ảnh 

Hỗ trợ cổng HDMI 

 

V.6. Máy in A4 HP LaserJet Pro M203dn Printer 

Trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với cấu hình như sau: 
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Máy in A4 

 

 

Cỡ giấy: A4  

Độ phân giải: 1200x1200dpi 

Mực in: Hộp mực 

Kết nối: USB2.0 

Công nghệ: Laser 

Tốc độ: 22 trang/1 phút 

In 2 mặt 

V.7. Máy scan A4 HP ScanJet Pro 3000 s3 

Trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với cấu hình như sau: 

Máy scan A4 

 

 

Công nghệ: CIS 

Khổ giấy scan tối đa: A4 

Độ phân giải: 600dpi 

Cổng giao tiếp chuẩn: USB 2.0 

Các phím máy quét: Scan, Power, Cancel 

Tốc độ quét tài liệu tự động: 30 tờ/phút 

Quét 2 mặt tự động 

V.8. Máy scan A3 HP ScanJet N9120 fn2 

Máy scan A3 

  

Công nghệ: CCD 

Khổ giấy scan tối đa: A3 

Độ phân giải: 600dpi 

Kết nối: USB 2.0 

Bít mầu 48bit 

Tốc độ: Up to 50 ppm/100 ipm (A4, colour, black and white, greyscale, 

200 dpi) 

Quét 2 mặt tự động 

 

V.9. Máy photocopy HP LaserJet Managed MFP E72525dn 

Trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với cấu hình như sau: 

Máy photocopy 
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Khổ giấy sao chụp: A3 – A5. 

Độ phân giải Copy: 600 x 600dpi. 

Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Scan mạng. 

Tốc độ: 25 trang A4/phút 

Sao chụp nhân bản: 1 - 99 bản 

Chức năng tự động sao chụp 2 mặt (Duplex) 

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128 MB 

V.9.1. Chức năng Bảng điều khiển 

V.9.1.1.  User tools/Counter 

- User tools: Nhấn để thay đổi  cài đặt hiển thị mặc định. Tùy chọn các chức năng truy cập 

nhanh. 

- Counter: Bấm để xem hoặc in số couner  

V.9.1.2.  Các phím chức năng chính góc tay phải: 

- Phím Copy:  chuyển màn hình hiển thị qua chế đệ sao chép. 

- Phím Facsimile: chuyển bảng điều khiển hiển thị chế độ fax. 

- Phím Printer: chuyển qua chế độ in ấn. 

- Các phím chức năng phụ góc tay phải: 

- Data In indicator: sẽ cháy đèn nhấp nhái khi máy nhận yêu cầu in hoặc fax từ máy tính. 

- Alert: Đèn phím này sẽ sáng khi có lỗi xảy ra đồng thời sẽ hiển thị lỗi trên màn hình điều 

khiển. 

V.9.1.3.  Màn hình điều khiển 

- Là trung tâm hiển thị theo từng chức năng tương ứng các phím chọn, tình trạng hoạt động của 

máy photo và các thông báo. 

V.9.1.4.  Phím Clear mode. 

- Nhấn để xóa các thiết lập tạm thời. Trờ về màn hình chính ban đầu. 

V.9.1.5.   Phím Program 

- Nhấn để đăng ký chức năng mặc định thường sử dụng (Copy, Fax, Scan, trừ chế độ 

Document server). Chọn chế độ nào thì khi khởi động lên máy photocopy sẽ hiển thị chức 

năng đó đầu tiên. 

V.9.1.6.   Phím Interrupt 

Tạm dừng công việc hiện tại 
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V.9.1.7.   Phím Energy Saver 

Nhấn để kích hoạt chế độ tiết kiệm điện năng. Hoạt động ở công suất thấp hơn giúp giảm tải cho 

máy. 

V.9.1.8.  Main power (ON/OFF) 

Bấm phím ON/OFF để bật hoặc tắt nguồn máy photocopy. 

V.9.1.9.  Đèn hiệu Communicating indicator và Receiving File 

Communicating indicator: đèn này sẽ sáng liên lục trong thời gian máy đang chuyển hay nhận dữ 

liệu từ máy tính. 

Receiving File: đèn sẽ sáng liên tục khi nhận dữ liệu thông thường, nhấp nháy khi nhận dữ liệu 

được mã khóa từ máy tính. 

V.9.1.10.  Các phím số 

Nhấn để nhập số lượng bản sao, số fax hoặc một số thông tin khác. 

V.9.1.11.   Phím CLEAR/STOP: 

Clear: Xóa những số đã nhập 

Stop: bấm để hủy công việc đang làm như copy, scan, fax hoặc in. 

V.9.1.12.   Phím ENTER 

Nhấn để xác nhận số đã nhập. 

V.9.1.13.  Phím START 

Bấm để bất đầu thực hiện sao chép, in. scan hoặc gữi fax. 

V.9.1.14.  Phím Sample Copy: 

Nhấn để in thử 1 bộ các bản sao hoặc  in thử để xem chất lượng trước khi thực hiện nhiều bộ. 

V.9.1.15.  Phím Simplified Display 

Chuyển qua chế độ hiển thị đơn giản. 

V.9.1.16.  Login/Logout. 

Bấm để đăng nhập hoặc đăng xuất người dùng. 

V.9.1.17.  Hướng dẫn photo 2 mặt 

- Bước 1: 
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Đặt tài liệu cần photo lên mặt gương máy photocopy hoặc khay rút giấy tự động. 

- Bước 2: 

Nhấn phím Copy để vào giao diện chức năng photo 

 

Nhấn tiếp Edit Image 

Chọn Double Copies 

Nhấn nut Ok 

- Bước 3: 

Nhấn phím Start để bắt đầu lệnh photo mặt đầu tiên, lật ngược tài liệu (cmnd, bằng lái xe…) nhấn  

nút start lẫn nữa để photo mặt thứ 2. 

V.9.1.1.  Hướng dẫn xử lý khi máy bị kẹt giấy 

- Bước 1: Trước hết lấy hết toàn bộ giấy kẹt ra khỏi máy photocopy. 

- Bước 2: Xác định nguyên nhân kẹt và khắc phục: 

Có 3 nguyên nhân dưới đây: 

o Nếu nguyên nhân do chất lượng giấy: Cần loại bỏ hết các giấy kém chất lượng ra 

khỏi máy photocopy. Thay thế bằng các loại giấy in đạt chất lượng. 

o Nếu nguyên nhân do cụm sấy: Kiểm tra xem, nếu cụm sấy bị hỏng hoặc gặp sự cố thì 

nên thay thế cụm sấy mới để khắc phục. 

o Nếu nguyên nhân do cụm trốm: Nếu cụm trống bị rách, nên thay thế và tiến hành in 

thử. 


