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…Configureren… 
 

Deze Quick start is gemaakt om binnen enkele stappen gemakkelijk een intercomsysteem te configureren. 

In dit voorbeeld wordt er gewerkt met een buitenpost met 2 binnenposten  

 
Voor het configureren van een buitenpost met een binnenpost is het mogelijk om dit te doen via de binnenpost. Let hier wel op dat 
de drukknop van de buitenpost voor geconfigureerd staat als huisnummer 1. Voor bijvoorbeeld het wijzigen van de intercom camera-
instellingen. Voor geavanceerde configuratie of het wijzigen van geluid of adresinstellingen is iVMS-4200 nodig.  

 
iVMS-4200 is te downloaden op de Osec website: https://osec.nl/software/sw/103 

…Opstarten van de binnenpost. .= 
                                                                                               

Bij het opstarten van de binnenpost is het belangrijk dat de buitenpost is 
aangesloten op een PoE-switch. Het wachtwoord wat ingevoerd wordt bij het 
opstarten van de binnenpost is gelijk aan het wachtwoord gebruikt wordt voor 
de SADP-tools of iVMS-4200.  
Dit wachtwoord wordt automatisch door de buitenpost overgenomen.  
 
 
 
 
Let op! Het Admin wachtwoord voor lokale configuratie is 888999.  
Het wachtwoord wat bij het opstarten is ingevoerd is voor de configuratie in iVMS-4200.  

 …Taal en Netwerk wijzigen …  
 

Na het instellen van het wachtwoord komt er een installatie wizard. De eerste keuze van de wizard is de taalkeuze.  
 
Let op! De taalkeuze op de binnenpost ook automatisch wordt ingesteld in de buitenpost. 
 

1. Stel eerst de Taal in en druk op ‘’Next’’.  
2. Wijzig hier de IP-instellingen. Standaard staat het IP-adres op 192.0.0.64 

3. Door op DHCP te drukken gaat deze even aan om een vrije IP-adres op te halen. Na dat deze zijn opgehaald gaat DHCP 

automatisch uit 

…Vloer en kamernummer instellingen… 

 
Standaard staat de eerste knop van de buitenpost ingesteld om kamernummer 
1 op vloer 1 te bellen. Bij het gebruik van een 6-knops extensie wordt dit 
automatisch doorgeteld. Deze kamernummer instellingen zijn te wijzigen via 
iVMS-4200   
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…Activeren Buitenpost…  
 

1. Hier worden de beschikbare buitenposten weer gegeven. Zoals op de afbeelding is te zien is deze buitenpost nog gedeactiveerd. Door 

hierop te drukken en daarna op oké te drukken wordt de buitenpost geactiveerd. Het wachtwoord van de buitenpost is gelijk aan het 

wachtwoord dat ingesteld is bij het opstarten van de binnenpost. Dit wachtwoord wordt automatisch door de buitenpost 

overgenomen.  

2. Het IP-adres van de buitenpost is nog niet gewijzigd. Dit kan gedaan worden door op (2) te drukken. Hierna opent er een apart 

scherm.  

3. Door op DHCP te drukken gaat deze even aan om een vrije IP-adres op te halen. Na dat deze zijn opgehaald gaat DHCP automatisch 

uit. 

…Hik-Connect …  
 

1. Ga naar instellingen → Druk op (1) → Ga dan naar Hik-

Connect-service.  

2. Om Hik-Connect-service inschakelen druk op (2) 

3. De verificatie code is hier aan te passen. Dit is niet verplicht 

4. Scan de QR-code op het scherm om het intercomsysteem 

aan de mobiele app ‘’Hik-Connect’’ toe te voegen  

 

 

…Binnenpost extensie toevoegen … 

Om meerdere binnenposten te koppelen aan een buitenpost met een drukknop is er altijd één Binnenpost de hoofd binnenpost. De 

overige binnenposten zijn extensies van deze binnenpost.  

 

 

 

 

 

 

Bij het opstarten van de binnen post zijn de 1e 3 stappen hetzelfde als de 1e binnenpost  

1. Druk op (1) om het type binnen station we wijzigen   

2. Klik hier op ‘’Binnen uitbreiding’’ hierna kan het nummer gekozen worden van de binnen post en de kamer naam.   

3. Klik op ‘’Volgende’’. hierbij opent de buitenpost keuze. Vink deze aan en druk op ‘’voltooid’’  

 


