
Instrukcja korzystania z systemu IPbaza 

oraz konfiguracji   urządzeń  

     

Aktualizacja z dnia 23.04.2020r 
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 1 Wstęp

Aby  możliwy  był  zdalny  podgląd  obrazu  z  kamer  zainstalowanych  na  obiekcie,  gdzie
dostawca  usług  internetowych  oferuje  zmienny  adres  zewnętrzny  IP  i  blokuje  porty
wejściowe  (np.: Neostrada) należy wykonać poniższe czynności:

1. Aktywować usługę udostępniania portów od dostawcy usług internetowych.

2. Skonfigurować router (modem)  przekierowując  odpowiednie  porty  umożliwiające
połączenie z zewnątrz.  Patrz rozdział 9. Przekierowanie portów str.24.

3. Sprawdzić na  http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ status portów, które
zostały przekierowane dla naszego zewnętrznego adresu IP. Jeżeli porty będą
zamknięte, to usługa Ipbaza nie będzie działać.

4. Założyć konto na ipbaza.pl Patrz rozdział 3. Rejestracja nowego konta i logowanie
str.4.

5. Dodać urządzanie, tworząc domenę dla rejestratora (kamery). Patrz rozdział  4.
Dodawanie nowego urządzenia str.7.

6. Skonfigurować  urządzenie wprowadzając  informacje  podane  przy  tworzeniu
domeny w ipbaza.pl.  Patrz rozdział  5.  Lokalna konfiguracja rejestratora HQVISION
oraz DVS (produkcja po 2016r) str.11 oraz rozdziały 6, 7 i 8.

7. Sprawdzić działanie usługi.  Patrz rozdział 10. Sprawdzenie działania usługi str. 26.

W celu łatwiejszego zrozumienia procedury dostępu z sieci zewnętrznej 
posłużono się przykładem:

- adres IP w sieci LAN urządzenia, które ma korzystać z ipbaza.pl – 192.168.2.200
- porty komunikacyjne: serwera – 8000, HTTP – 80, RTSP – 1554 lub 554
- domena w serwisie IPbaza.pl – twojadomena.ipbaza.pl

 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania informacji o parametrach łącza
internetowego jest kontakt z dostawcą usług internetowych. 

Aby  możliwy  był  zdalny  podgląd  obrazu  z  kamer  należy  mieć  możliwość
przekierowywania  portów.  Dzięki  temu  użytkownicy  znajdujący  się  w  sieci
zewnętrznej (w dowolnym miejscu na świecie) mogą łączyć się z rejestratorami i
kamerami i wyświetlać z nich obraz. 
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http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/


Aktywacja takiej  usługi  u dostawcy może wymagać telefonicznego lub mailowego
kontaktu z jego biurem obsługi. Należy aktywować usługę i uzyskać informacje od
kiedy  będzie  ona  aktywna,  oraz  czy  są  jakieś  ograniczenia  dotyczące  ilości
przekierowań. Jeśli na obiekcie znajduje się łącze z możliwością przekierowywania
portów, można przejść do kolejnego kroku.

 3 Rejestracja nowego konta i logowanie

Aby rozpocząć korzystanie z systemu IPbaza konieczna jest rejestracja na stronie
www.ipbaza.pl.

 Z górnego paska menu należy wybrać zakładkę „Logowanie”.

- 4 -



Aby utworzyć nowe konto należy w zakładce logowanie wybrać „Zarejestruj się”.

W  oknie  rejestracji  nowego  konta  należy  podać  adres  e-mail  na  który  ma  być
wysłane potwierdzenie wykonania rejestracji  oraz hasło dostępu do nowego konta
w witrynie Ipbaza.pl.
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Adres konta e-mail na które będzie wysłane potwierdzenie

Hasło dostępu do nowego konta



Aby dokończyć proces rejestracji  w  systemie  IPbaza.pl  należy  aktywować konto.
W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w treści wiadomości e-mail.

Jeśli linku nie da się kliknąć lub po kliknięciu nie wyświetlił się komunikat o pomyślnej
aktywacji,  należy zaznaczyć cały link,  skopiować do schowka, a następnie wkleić
w pasku adresu swojej przeglądarki i wcisnąć Enter.

Profil użytkownika

Przed  dodaniem  urządzeń  do  IPbazy,  należy  uzupełnić  profil  użytkownika
wypełniając pola obowiązkowe (*)

Zaznaczając opcję „Chce otrzymywać fakturę”, należy wypełnić pola niezbędne do
wystawienia faktury. Na adres email wskazany w profilu, zostanie przesłana faktura
VAT po opłaceniu i zaksięgowaniu dokumentu pro-forma.
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Od momentu  zarejestrowania  nowego konta  istnieje  możliwość  logowania  się  do
systemu IPbaza używając danych jakie  zostały  podane przy procesie rejestracji.  
Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno z listą dodanych urządzeń. 

 4 Dodawanie nowego urządzenia

Aby dodać nowe urządzenie należy kliknąć na przycisk „Nowe urządzenie”.

W oknie dodawania nowego urządzenia należy wprowadzić wszystkie  wymagane
pola oznaczone czerwoną gwiazdką. 
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Po  wprowadzeniu  wszystkich  wymaganych  informacji  nowe  urządzenie  będzie
widoczne na liście danego konta.

Istnieje  możliwość  edycji  parametrów  usługi  dla  wybranego  urządzenia  oraz
obserwacja jego statusu pracy zgodnie z przedstawioną legendą.
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Żeby urządzenie dodane do systemu IPbaza.pl działało poprawnie, potrzebna jest
konfiguracja jego parametrów sieciowych. - zobacz jak skonfigurować rejestrator
do pracy z IPbaza.pl oraz jak przekierować porty na routerze

Ważność urządzenia

Dodane  urządzenie  domyślnie  działa  w  trybie  testowym (w  pełni  funkcjonalnym)
przez okres 7 dni.  Po trzech dniach system automatycznie wygeneruje dokument
pro-forma w celu opłacenia abonamentu za dodane urządzenie. 

W  przypadku  opłacenia  dokumentu  pro-forma  i  zaksięgowaniu  wpłaty  na  koncie
użytkownika dodawane są przedpłacone abonamenty. Ważność urządzenia należy
wówczas przedłużyć z posiadanych przedpłat klikając na przycisk „Przedłuż o rok”.
Nieopłacenie dokumentu proforma powoduje zablokowanie urządzenia po 7 dniach.
 

UWAGA! - Dokument pro-forma generuje się również wówczas, gdy na koncie 
użytkownika są już wcześniej przedpłacone abonamenty. Jeżeli użytkownik ma już 
wcześniej przedpłacone abonamenty na urządzenia, należy zignorować dokument 
pro-forma a ważność urządzenia przedłużyć z posiadanych przedpłat. 
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Abonamenty

Zakładka abonamenty, umożliwia sprawdzenie ilości opłaconych, wolnych i zużytych 
abonamentów, oraz nabycia w promocyjnej cenie pakietów na 10 urządzeń.
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 5 Lokalna konfiguracja rejestratora HQVISION oraz DVS 
(produkcja po 2016r)

Aby skonfigurować rejestrator należy wejść do menu i wybrać: Konfiguracja > Sieć. 

1. W zakładce „Ogólne” należy wprowadzić odpowiednie dane sieciowe tzn. podać
adres IP rejestratora, maskę podsieci i bramę domyślną a także wprowadzić adresy
DNS umożliwiające komunikację z ipbaza.pl (patrz zdjęcie poniżej).

W  polu  „Preferowany  DNS”  należy  wpisać  adres  IP  serwera  DNS  czyli:
185.41.69.156, natomiast w polu „Alternatywny DNS”  należy wpisać 194.59.140.35 i
zapisać konfigurację.
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2. W zakładce: Konfiguracja > Sieć > DDNS należy włączyć funkcję DDNS wybrać
rodzaj serwera DDNS z kilku dostępnych. W zależności od wersji oprogramowania
sprzętowego należy wybrać DynDns lub ipbaza.pl. 

Adres serwera – należy wprowadzić nazwę: update.ipbaza.pl

Nazwa domeny DVR – nazwa domeny DDNS dla danego urządzenia (jest to nazwa
domeny  podana  przy  dodawaniu  urządzenia,  w  podanym  przykładzie:
twojadomena.ipbaza.pl)

Nazwa użytkownika – nazwa użytkownika wymagana przy logowaniu do usługi (jest
to nazwa podana przy dodawaniu urządzenia w IPbaza,  - w podanym przykładzie:
admin)

Hasło –  hasło  wymagane  przy  logowaniu  do  usługi  (jest  to  hasło  podane  przy
dodawaniu urządzenia w IPbaza, - w podanym przykładzie: abc123).

Potwierdź hasło – należy podać ponownie hasło.
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3. Należy pamiętać o podaniu odpowiednich portów komunikacyjnych, które należy
przekierować (udostępnić, otworzyć) w routerze głównym znajdującym się w sieci
LAN, do której podłączony jest rejestrator. Opis przekierowania portów znajduje się
w innym rozdziale.

UWAGA!  Należy  pamiętać  o  przekierowaniu  odpowiednich  portów  na  routerze
wyjściowym  (głównym).  W  przypadku  rejestratorów  HQVISION,  konieczne  jest
przekierowanie  na  routerze  co  najmniej  trzech  portów na  wewnętrzny  adres  IP
rejestratora: serwera – 8000, HTTP – 80,  RTSP – 1554 lub 554 (podane wartości
portów są domyślne i mogą być zmienione przez instalatora wg potrzeb). 

Przykładowa konfiguracja przekierowania portów dla urządzeń HQVISION
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 6 Lokalna konfiguracja rejestratora DVS (produkcja przed 2016 r)

Aby skonfigurować rejestrator należy wejść do menu i wybrać: Ustawienia > Sieć.
Należy  wprowadzić  odpowiednie  dane sieciowe tzn.  podać adres  IP  rejestratora,
maskę podsieci i bramę domyślną a także wprowadzić adresy DNS umożliwiające
komunikację z ipbaza.pl (patrz zdjęcie poniżej).

W  polu  „Preferowany  serwer  DNS”  należy  wpisać  adres  IP  serwera  DNS  czyli:
185.41.69.156,  natomiast  w  polu  „Alternatywny  serwer  DNS”  należy  wpisać
194.59.140.35 i zapisać konfigurację.

UWAGA! Należy pamiętać o przekierowaniu odpowiednich portów na routerze 
wyjściowym (głównym). W przypadku rejestratorów DVS, konieczne jest 
przekierowanie na routerze co najmniej dwóch portów na wewnętrzny adres IP 
rejestratora: Port TCP – 37777, Port HTTP – 80 (podane wartości portów są 
domyślne i mogą być zmienione przez instalatora wg potrzeb). 
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W  zakładce:  Konfiguracja  >  Sieć  >  DynDNS  należy  włączyć  funkcję  DDNS
(zaznaczyć  opcję  „Aktywny”),  wybrać  rodzaj  serwera  DDNS  z  kilku  dostępnych.
W zależności  od  wersji  oprogramowania  sprzętowego należy  wybrać DynDns lub
ipbaza.pl.

Adres IP – należy wprowadzić nazwę: update.ipbaza.pl

Port – port komunikacyjny (domyślnie: 80)

Nazwa domeny –  nazwa domeny  DDNS dla  danego  urządzenia  (jest  to  nazwa
domeny  podana  przy  dodawaniu  urządzenia,  w  podanym  przykładzie:
twojadomena.ipbaza.pl)

Nazwa hosta – nazwa użytkownika wymagana przy  logowaniu do usługi  (jest  to
nazwa podana przy dodawaniu urządzenia w IPbaza,   -  w podanym przykładzie:
admin)

Hasło –  hasło  wymagane  przy  logowaniu  do  usługi  (jest  to  hasło  podane  przy
dodawaniu urządzenia w IPbaza, - w podanym przykładzie: abc123).

Uaktualnienie – wartość czasu wysyłania przez rejestrator informacji o aktualnym
adresie podawana w sekundach. Domyślnie: 300sek.

UWAGA! Należy pamiętać o zapisaniu ustawień i sprawdzeniu poprawności 
wprowadzonych danych.
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 7 Konfiguracja urządzenia poprzez HQVMS

Aby  możliwa  była  konfiguracja  urządzenia  poprzez  program  HQVMS  należy
skorzystać z komputera PC podłączonego do jednej sieci lokalnej z rejestratorem. 

UWAGA!  Należy  pamiętać,  że  komputer  i  rejestrator  muszą  pracować  w jednej
podsieci i muszą mieć różne adresy IP.

Po  zainstalowaniu  programu  należy  go  uruchomić  podając  nazwę  użytkownika:
admin oraz hasło: 123456

Zostanie  wyświetlone  okno  główne  programu,  w  którym  należy  wybrać
aplikację „Zarządzanie urządzeniem”.

W oknie „Zarządzanie urządzeniem” należy wybrać opcję „Pokaż urządz. On-line”
aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń. 

Zostanie wyświetlone okno zawierające listę dostępnych urządzeń w sieci. Należy
wybrać żądane urządzenie i kliknąć i wybrać „Dodanie urządzenia”.
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Zostanie wyświetlone okno w którym należy wprowadzić nazwę urządzenia i podać
użytkownika (domyślnie: admin) oraz jego hasło dostępu do rejestratora (domyślnie:
12345) a następnie kliknąć „Dodaj” aby dodać urządzenie do listy.
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Zostanie wyświetlone okno dodanych urządzeń, w którym należy kliknąć na przycisk
„Zdalna konfiguracja” aby wyświetlić okno ustawień zaznaczonego rejestratora. 

W oknie ustawień rejestratora należy wybrać opcję „Sieć” aby wyświetlić ustawienia
sieciowe rejestratora. 

UWAGA!  Niezbędne  jest  podanie  adresu  IP  bramy  domyślnej  w  konfiguracji
urządzenia. Inaczej usługa nie będzie działać poprawnie.
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Należy  wybrać  zakładkę  „Ustawienia  zaawansowane”  aby  wyświetlić  ustawienia
serwera DDNS (kliknąć na przycisk „Ustaw”).
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Nazwa domeny DDNS dla danego urządzenia (jest to nazwa 
domeny podana przy dodawaniu urządzenia w IPbaza 
- w podanym przykładzie: twojadomena.ipbaza.pl)

Hasło wymagane przy logowaniu do usługi (jest to hasło 
podane przy dodawaniu urządzenia w IPbaza, 
- w podanym przykładzie: abc123)

Adres serwera DDNS: update.ipbaza.pl

Nazwa użytkownika wymagana przy logowaniu do usługi (jest 
to nazwa podana przy dodawaniu urządzenia w IPbaza, 
- w podanym przykładzie: admin)



Następnie  w  oknie  ustawień  zaawansowanych  należy  wybrać  „Ustawienia
zaawansowane”. W pojawiającym się oknie należy w  polu: „Adres serwera DNS 1”
wpisać 185.41.69.156. Jeżeli występuje miejsce na wpis dodatkowego DNS („Adres
serwera  DNS  2”)  należy  wpisać  jako  dodatkowy:  194.59.140.35 i  zapisać
konfigurację klikając „Tak”. 
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 8 Konfiguracja urządzenia poprzez przeglądarkę internetową

Aby możliwa była konfiguracja urządzenia poprzez przeglądarkę internetową należy
skorzystać z komputera PC podłączonego do jednej sieci lokalnej z rejestratorem. 

UWAGA!  Należy  pamiętać,  że  komputer  i  rejestrator  muszą  pracować  w  jednej
podsieci i muszą mieć różne adresy IP.

Należy  zalogować  się  do  urządzenia  wpisując  jego  adres  w  przeglądarce
internetowej w pasku adresu. W tym przykładzie będzie to kamera IP.

Po  zalogowaniu  (domyślny  użytkownik:  admin  ,  hasło:  12345)  należy  przejść  do
zakładki  „Konfiguracja”,  z  menu  po  lewej  stronie,  wybrać  „Konfiguracja
zaawansowana”,  a  następnie  „Sieć”.  W  zakładce  „TCP/IP”  w  polu  „Preferowany
DNS” należy wpisać adres IP serwera DNS czyli:  185.41.69.156, natomiast w polu
„Alternatywny DNS”  należy wpisać 194.59.140.35 i zapisać konfigurację.

UWAGA!  Niezbędne  jest  podanie  adresu  IP  bramy  domyślnej  w  konfiguracji
urządzenia. Inaczej usługa nie będzie działać poprawnie.
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Należy  przejść  do  zakładki  zakładki  „DDNS”  i  wypełnić  wszystkie  możliwe  pola
podając  dane  jakie  zostały  podane  podczas  dodawania  nowego  urządzenia  w
IPbaza. Po zapisaniu konfiguracji urządzenie będzie wykorzystywało usługę DDNS
podczas komunikacji. 
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Adres serwera DDNS: update.ipbaza.pl

Nazwa domeny DDNS dla danego 
urządzenia (jest to nazwa domeny podana 
przy dodawaniu urządzenia, w podanym 
przykładzie: twojadomena.ipbaza.pl)

Nazwa użytkownika wymagana przy 
logowaniu do usługi (jest to nazwa podana 
przy dodawaniu urządzenia w IPbaza, 
- w podanym przykładzie: admin)

Hasło wymagane przy logowaniu do usługi 
(jest to hasło podane przy dodawaniu 
urządzenia w IPbaza, 
- w podanym przykładzie: abc123)



 9 Przekierowanie portów

Aby możliwy był dostęp do rejestratora z sieci zewnętrznej należy przekierować 
odpowiednie porty na adres IP tego rejestratora. Przekierowania portów dokonuje się
na routerze głównym. Należy znać login i hasło do routera

Poniżej  przedstawiono  czynność  przekierowania  portów  na  przykładzie  routera
TP- Link TL-WR740N.

Aby przekierować porty należy postępować zgodnie z podanymi krokami:

1. Za pomocą przeglądarki internetowej zalogować się do routera obsługującego
sieć wewnętrzną,  w której  znajduje  się  urządzenie  korzystające z systemu
IPBaza.pl.

Przeważnie jest to adres http://192.168.0.1 lub http://192.168.1.1.

(domyślny login i hasło to w obu przypadkach admin pisane małymi literami)

2. W menu kliknąć na funkcję „Forwarding”. Uwaga w przypadku innych routerów
należy szukać funkcji np.: Virtual Server, Port Forwarding, itp.

3. W zakładce „Virtual Servers” kliknąć przycisk „Add New”
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4. Uzupełnić pola w następujący sposób:

Service Port:  port  który ma zostać przekierowany na adres rejestratora (kamery)
(poleca się  przestawienie domyślnego portu  80 na inny ponieważ często  jest  on
zajmowany przez dostawców usług internetowych). W opisywanym przykładzie dla
urządzeń HQVISION należy przekierować porty: 80, 8000 oraz 554.

IP Address: wewnętrzny adres IP rejestratora lub kamery, które korzysta z systemu
ipbaza.pl. W opisywanym przykładzie 192.168.2.200.

Protocol – wybór protokołu komunikacyjnego. Dostępne protokoły: TCP, UDP, All.
Należy wybrać All lub TCP w zależności od rodzaju routera (obydwie możliwości są
poprawne).

Status – ustawić na status „Enabled” (ang. Włączony)

Comon Service Port – należy pozostawić tą funkcję bez zmian.

A następnie kliknąć przycisk „Save”.

Od tej chwili ruch przychodzący do routera z Internetu na wskazanym porcie (pole
Service Port) będzie przekazywany na wskazane urządzenie (pole IP Address).
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Uwaga!  W  routerach,  które  nie  mają  NAT  i  możliwości  zmiany  portu  podczas
przekazywania, np. w przypadku gdy port  przychodzący z Internetu nie jest  tym
samym,  po  którym  komunikuje  się  urządzenie,  wymagane  jest  aby  przestawić
urządzenie na port podany w routerze przy przekierowywaniu.

 10 Sprawdzenie działania usługi

Aby  sprawdzić  działanie  usługi  należy  połączyć  się  z  rejestratorem lub  kamerą
wpisując  w  przeglądarce  nazwę  domeny z  serwisu  ipbaza.pl  i  po  dwukropku
podając  numer portu HTTP. Numer portu  można pominąć w przypadku gdy jest
ustawiony na 80.
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Po  wprowadzeniu  ścieżki  (przykład:  http://twojadomena.ipbaza.pl:80)  na  ekranie
powinien pojawić się ekran interfejsu sieciowego podany na poniższym rysunku. 

W zależności od rodzaju urządzenia, ekran startowy może się różnić.

UWAGA! W przypadku problemów z komunikacją np. przy braku podglądu z kamer,
należy  zmienić  domyślne  porty  HTTP  i  RTSP  na  inne,  ponieważ  są  często
blokowane przez dostawców usług internetowych.
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