Katalog
Bagian 1: Bagaimana cara memeriksa model dan versi perangkat?
2
Check device model type 2
Periksa versi firmware perangkat 2
Bagian 2: Bagaimana cara memastikan bahwa model perangkat Anda berada dalam kisaran
risiko dan mendapatkan firmware perbaikan? 5
Bagian 3: Bagaimana cara mengupgrade dengan Web Browser? 6
Bagian 4: Bagaimana cara mengupgrade dengan iVMS-4200 ? 8
Bagian 5: Bagaimana cara mengupgrade dengan USB di GUI4.0 lokal?（Hanya untuk NVR）
11
Bagian 6: Bagaimana cara mengupgrade dengan USB di E-UI lokal? Hanya untuk NVR） 13
Bagian 7: Bagaimana Meng-upgrade Perangkat dengan Alat Konfigurasi Batch?
15
Bagian 8: Bagaimana cara meningkatkan secara online (dari server Hik-Connect) ? 17
Metode 1: Peningkatan online oleh iVMS-4200
17
Metode 2: Peningkatan online oleh GUI Lokal (Hanya untuk NVR) 18
Metode 3: Upgrade online berdasarkan halaman Web (Jika ada antarmuka "upgrade
online") 20
Metode 4: Upgrade online oleh Hik-Connect (Jika ada antarmuka "upgrade online") 21
【Lampiran】 Saran tentang cara meningkatkan 23

1

Bagian 1: Bagaimana cara memeriksa model dan versi perangkat?
Check device model type
Anda dapat menemukan jenis model perangkat pada label paket atau label perangkat.
Ambil gambar di bawah ini sebagai contoh, tipe model pada gambar di bawah ini adalah:
DS-2CD2347G2-LSU/SL (C)

Periksa versi firmware perangkat
Anda dapat menemukan nomor seri perangkat sesuai dengan metode di bawah ini.
Metode 1: Temukan jenis model dan versi firmware pada menu lokal perangkat.
Dari GUI Lokal NVR:
GUI 4.0: Silakan masukkan Pemeliharaan lokal perangkat- Info Sistem- Informasi Perangkat
untuk memeriksa model perangkat dan versi firmware.

E-UI: Klik ikon Pemeliharaan di sudut kanan atas untuk memeriksa model perangkat dan versi
firmware.
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GUI 3.0: Silakan masuk ke Menu lokal perangkat- Pemeliharaan- Info Sistem- Info Perangkat
untuk memeriksa model perangkat dan versi firmware.

Dari halaman web (NVR / IPC / PTZ):
Silakan login perangkat melalui browser web, masuk ke Konfigurasi- Sistem- Pengaturan
Sistem untuk memeriksa model perangkat dan nomor seri.
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Metode 3: Temukan nomor seri dengan alat SADP.
1. Ikuti tautan untuk mengunduh alat SADP versi terbaru di komputer Anda.
https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/TS20200826033/
2. Gunakan perangkat lunak SADP untuk secara otomatis mencari perangkat online yang
aktif di subnet yang sama dengan PC yang menjalankan perangkat lunak tersebut, lalu
pilih perangkat yang diperlukan untuk melihat jenis perangkat dan versi perangkat
lunaknya..
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Bagian 2: Bagaimana cara memastikan bahwa model
perangkat

Anda

berada

dalam

kisaran

risiko

dan

mendapatkan firmware perbaikan?
1. Silakan periksa pemberitahuan berikut untuk melihat rentang model yang terpengaruh.
Link: https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/securitynotification-command-injection-vulnerability-in-some-hikvision-products/

2. Anda dapat mencoba cara berikut untuk mendapatkan firmware perbaikan yang sesuai.
Mode 1: Silakan lihat metode mendapatkan firmware di pemberitahuan.
https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/security-notificationcommand-injection-vulnerability-in-some-hikvision-products/
Method 2: Silakan hubungi dukungan teknis HIKVISION.
Method 3: Silakan merujuk ke situs web resmi HIKVION di negara setempat (sebagai persiapan
untuk pembaruan).
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Bagian 3: Bagaimana cara mengupgrade dengan Web
Browser?
1. Masukkan alamat IP perangkat di browser IE. Login dengan memasukkan username dan
password.

2. Pergi ke Konfigurasi -> Sistem -> Pemeliharaan -> Tingkatkan & Pemeliharaan.

3. Pilih firmware yang telah disimpan terlebih dahulu.
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4. Klik tombol “Upgrade”, proses upgrade akan memakan waktu 1 sampai 10 menit.
Perangkat reboot secara otomatis setelah upgrading.

Catatan
Perangkat tidak dapat dimatikan selama peningkatan.
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Bagian 4: Bagaimana cara mengupgrade dengan iVMS-4200 ?
Persiapan
Unduh iVMS-4200 dari tautan berikut, dan instal di komputer Anda.
https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/
.
Langkah:
1. Buka perangkat lunak iVMS-4200, dan buka Pemeliharaan dan Manajemen -> Manajemen
Perangkat.

2. Temukan perangkat yang perlu ditingkatkan. Klik ikon “Tambah”, masukkan nama perangkat,
nama pengguna dan kata sandi, klik tambahkan untuk menambahkan perangkat.

3. Pilih perangkat yang ditambahkan sebelumnya, buka konfigurasi jarak jauh-Pengaturan Dasar.
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4. Masuk ke System- Maintenance- Upgrade, klik Browse, pilih firmware yang sudah di save
terlebih dahulu.

5. Klik tombol “Upgrade”, proses upgrade akan memakan waktu 1 sampai 10 menit. Perangkat
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reboot secara otomatis setelah upgrade.

Catatan:
Perangkat tidak dapat terputus selama peningkatan.
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Bagian 5: Bagaimana cara mengupgrade dengan USB di
GUI4.0 lokal?（Hanya untuk NVR）
Persiapan
1. Atur NVR sebuah monitor.
2. Colokkan USB flash drive yang berisi firmware ke port USB NVR.
Langkah:
1. Login perangkat dengan memasukkan username dan password.

2. Buka Pemeliharaan -> Tingkatkan -> Peningkatan Lokal.
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3. Pilih USB flash drive, cari file firmware baru yang tersimpan di USB yang dicolokkan ke port
USB NVR, klik Upgrade untuk melanjutkan.

4. NVR akan reboot secara otomatis setelah selesai.

Catatan:
Perangkat tidak dapat dimatikan selama peningkatan.
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Bagian 6: Bagaimana cara mengupgrade dengan USB di EUI lokal? Hanya untuk NVR）
Persiapan
Simpan firmware pemutakhiran ke perangkat cadangan, dan sambungkan ke perangkat Anda.
Langkah:
1. Klik “Maintenance” di pojok kanan atas, klik “Upgrade”

2. Klik “Local Upgrade”, pilih perangkat cadangan di Device Name, pilih upgrade firmware.

1
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3. Upgrade, Perangkat Anda akan reboot secara otomatis saat diupgrade.
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Bagian 7: Bagaimana Meng-upgrade Perangkat dengan Alat
Konfigurasi Batch?
Persiapan
1. Unduh Batch Configuration tool dari tautan berikut, dan instal di komputer Anda.
https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/TS20200826032/
2. Jaringan Topologi: Gunakan kabel Ethernet untuk menghubungkan perangkat dan PC ke satu
sakelar.
Catatan: Perangkat yang ingin Anda tingkatkan harus menggunakan firmware yang sama.
Langkah:
1. Instal perangkat lunak Alat Konfigurasi Batch

Antarmuka harus seperti ini.

2. Klik 'Tambah' untuk menambahkan semua perangkat yang ingin Anda upgrade ke daerah yang
perangkatnya akan diupgrade.
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3. Pilih semua perangkat dan upgrade.

4. Ini akan meng-upgrade secara otomatis..

5. Perangkat akan berhasil ditingkatkan.
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Bagian 8: Bagaimana cara meningkatkan secara online (dari
server Hik-Connect) ?
Sekarang ada empat metode untuk meningkatkan perangkat secara online: iVMS4200, GUI Lokal, halaman Web, dan Hik-Connect. Firmware perangkat dapat
ditingkatkan secara online, jika ada versi baru di platform, Anda dapat menerima
pemberitahuan dan meningkatkannya..
Catatan:
Metode1: Saat Anda menggunakan iVMS-4200, itu hanya perlu menghubungkan jaringan pada
klien PC Anda.
Metode2/3/4: Anda harus mengaktifkan platform Hik-Connect dan menginstal HDD terlebih
dahulu saat menggunakan GUI Lokal, halaman Web, dan peningkatan online Hik-Connect.

Metode 1: Peningkatan online oleh iVMS-4200
1) Tambahkan perangkat ke iVMS-4200;
2) Periksa status upgrade Firmware di Maintenance and Management > Device
Management > Device, maka akan muncul versi terbaru;

3) Pilih perangkat dan klik Upgrade;
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4) Kemudian perangkat akan memutakhirkan firmware terbaru secara otomatis.

Metode 2: Peningkatan online oleh GUI Lokal (Hanya untuk
NVR)
1）Aktifkan platform di Jaringan > Hik-Connect;
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2）Setelah perangkat online, Anda dapat mengklik tombol update dan masuk ke
Online upgrade interface;;

3）Klik Test Upgrade untuk mendapatkan info versi terbaru, lalu unduh file
firmware dan upgrade perangkat Anda..
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Metode 3: Upgrade online berdasarkan halaman Web (Jika
ada antarmuka "upgrade online")
1）Pertama, aktifkan platform: Konfigurasi > Jaringan > Pengaturan Lanjutan >
Akses Platform;

2）Setelah perangkat online, buka Konfigurasi > Pemeliharaan > Peningkatan
Online, klik Periksa Peningkatan untuk mendapatkan info versi terbaru, lalu
unduh file firmware dan tingkatkan perangkat Anda.
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Metode 4: Upgrade online oleh Hik-Connect (Jika ada
antarmuka "upgrade online")
1）Tambahkan perangkat ke Hik-Connect, dan klik ikon pengaturan perangkat,
lalu masuk ke Versi Perangkat
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2）Periksa info firmware dan klik Tingkatkan, perangkat akan meningkatkan
versi baru secara otomatis..
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【Lampiran】Saran tentang cara meningkatkan
Kasus

Cara yang Disarankan

Jika Anda memiliki banyak perangkat dengan model yang Bagian7
sama untuk ditingkatkan.
Jika perangkat Anda dikonfigurasi dengan layanan Hik-

Bagian8

Connect (Anda tidak perlu mengunduh firmware, cukup
perbarui secara online).
Jika itu adalah NVR dan monitor terhubung.

Bagian5, Bagian6

Selain kasus di atas.

Bagian3, Bagian4
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