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Installatieprocedure IP camera op Synoloy  112J NAS 

 

1. Installeer de Synology nas via de meegeleverde CD 

2. Klik op de schijf of start het menu. 

3. Installeer de <Synology assistant> 

4. Het volgende scherm verschijnt bij het opstarten: 
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5. Klik op <DiskStation> 

 

6. Via de browser start nu de NAS interface op

 
 

7. Ga naar <Package Centrer> 
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8. Installeer de <surveillance station>  

 
9. Kies voor <Surveillance Station> 
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10.  Kies voor <Camera Toevoegen> 

 
 

11. Voer de camera details in . (Heeft u een Zmodo of camera op het ONVIF protocol, ga dan 

naar punt 16) 
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12. Als de camera niet wordt gevonden, installeer dan via deze link: de ip camera finder om het 

Ip adres van de camera te vinden. http://cd.ipcam.so/T_PnP_en.html  

13. Camera toevoegen 

a. Naam: voer een naam in die u de camera wilt geven 

b. IP-adres: voer het IP nummer in dat u heeft gevonden bij de Ip camera finder 

c. Poort: dit is te achterhalen door in te loggen op de browser van de camera en dan te 

gaan naar <Network Settings> , <Basic Network Settings> daar vindt u het 

poortnummer. 

d. Merk: Kies <Door de gebruiker gedefinieerd> uit de lijst 

e. Bronpad: /videostream.cgi 

f. Gebruikersnaam: <admin> 

g. Wachtwoord: <888888> 

14.  Klik op <verbinding testen >  

15. Klik op <ok>. De camera is succesvol toegevoegd.  

 

E I N D E   I N S T A L L A T I E 
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16. Dit punt is alleen van toepassing van een Zmodo camera of camera met een ONVIF protocol. 

17. Voer de camera details in: 

 

 

18. Camera toevoegen 

a. Naam: voer een naam in die u de camera wilt geven 

b. IP-adres: voer het IP nummer van de camera. 

c. Poort: dit is te achterhalen door in te loggen op de browser van de camera en dan te 

gaan naar <Network Settings> , <Basic Network Settings> daar vindt u het 

poortnummer. 

d. Merk: Kies <ONVIF> uit de lijst 

e. Camera model: <Generic_ONVIF> 

f. Gebruikersnaam: voer de gebruikersnaam van de camera in 

g. Wachtwoord: voer het wachtwoord van de camera in. 

19.  Let op dat bij oa Zmodo  

a. Bij het  tablad <Video> het <Videoformaat> op <H.264> staat; 

b. Bij het tabblad <Geavanceerd> cq <Advanced>, bij <RSTP en RTP –instelling> het 

<Transportportocol> op <automatisch> staat 

20. Via <Test Connection> kunt u de verbinding testen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://Epine-Camerashop.nl - Installatieprocedure Synology NAS - 7 

 

 


