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Åbning af port i Router 
For at kunne se dit IP kamera når du ikke er på dit hjemmenetværk, kræver det at du for hvert kamera åbner en port i din router. Hvis du har anskaffet dig et Hikvison IP Kamera, så skal du både åben Kameraets port + port 554. Vi vil her forsøge at vise dig hvad du skal gøre og ikke mindst en fornemmelse af det faktisk ikke er vanskeligt.  A Din router har en standdard IP adresse, f.eks. TDC Homebox http://192.168.1.1  B. Når du er logget ind i den, så skal du logge ind under konfiguration's fanen (undermenu her hedder Firewall, Port omdirigering, trådløs)  C. Her skal du klikke på "Port Omdirigering" og så efterfølgende på "OPret ny regl" 
D. Under Navn (1) kan du indtaste et sigende navn (f.eks. XBox) .  E. Under Fra port (2) skriver du den første port, der skal sendes videre til enheden. 
F. Under Til port (3) skriver du den sidste port, der skal videresendes til enheden. Hvis det kun er én port, så skriv den samme port i Fra port og Til port. 
G. Protokol (4) skal normalt blive stående som TCP, men det afhænger af servicen, der åbnes for. 
H. Ved Omdirigerings port (5) skrives det ønskede portnummer på lokalnet-siden. Hvis der er valgt flere porte så kan omdirigeringsport sættes til samme værdi som Fra port - så bliver portene overført til lokalnettet på samme port som de er sendt på. 
I. Ved Lokal IP adresse/Værtsnavn (6) vælger du den statiske forbindelse, du tidligere har oprettet. 
J. Klik nu på Gem (7) for at gemme ændringerne  K.  Der er nu åbnet for trafik gennem den/de porte, du har specificeret.  Du bør nu kontrollere om det du har lavet faktisk er rigtigt, det gør du ved at logge på http://canyouseeme.org  
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Her skal du kigge på den "blå kasse" og der kan du se 2 ting. Din externe IP adresse og under den står der port 80, den port ændre du til den du har åbnet til dit IP Kamera og trykker så på knappen "Check Port" og der vil så gå et øjeblik og du vil så enten se teksen "Error: I could not see your service" eller "Success: I can see your service".  Når der står "Success: I can see your service" så er det lavet rigtigt :-)  Hvis du nu ønsker at se dit IP Kamera på f.eks. en smartphone, så skal du downloade en APP som understøtter dit IP kamera (f.eks. IP cam Viewer Pro) Koster ca. 4 USD. Og i den APP skal du bruge din externe IP adresse (den du så på http://canyouseeme.org) og kameraet port, din bruger og password til kameraet. (Derudover også kameraet mærke f.eks. Foscam og dennes model f.eks. Fi9805W)  Har du nogen spørgsmål eller på anden måde har brug for hjælp til ovenstående, så kontakt vores support på support@IPcam-shop.dk 
 


