
 
 

Handleiding om een nieuwe VISTA of WIN 7 / 8  PC van 

de camerabeelden te voorzien.. 

met de standaard Internet Explorer browser  

Om de beelden op een computer te krijgen moeten we eerst kijken of de instellingen van de 

computer goed staan 

Dat doen we door de beveiligingsinstellingen aan te passen / na te kijken 

Vista en Win7/8  hebben een UAC .. User Acces Control 

Deze UAC moet u afzetten.. anders worden enkel stukken van de software geinstalleerd. 

 

Kies – start / instellingen / configuratiescherm 

Kies Gebruikersaccounts 

Kies : Instellingen voor gebruikersaccountbeheer wijzigen 

Sleep de schuifbalk helemaal tot onderaan : Nooit een melding weergeven 

 

Herstart de PC 

Start internet explorer 

Klik op extra ( rechtsboven van internet explorer )  

Klik daarna op internet opties ( onderaan in het rolmenu ) 

Klik op aangepast niveau 

Nu gaan we de active X componenten toelaten op de pc… 

Kijk naar de screenshots om de juiste instellingen te maken 

 

 

Onderdelen uitvoeren die niet zijn ondertekend met Authenticode = inschakelen 

Onderdelen uitvoeren die ondertekend zijn met Authenticode = inschakelen 

 

 



 

 

Active X besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in 

scripts = vragen 

Active X besturingselementen die gemarkeerd zijn als veilig initialiseren en uitvoeren in 

scripts = inschakelen 

Active X besturingselementen en invoegtoepassingen uitvoeren = inschakelen 

 

Active X besturingselementen met handtekening downloaden = vragen 

Active X besturingselementen zonder handtekening downloaden = vragen 

Automatisch vragen bij het uitvoeren van Active X besturingselementen = uitschakelen 

Eerder ongebruikte Active X besturing uitvoeren zonder waarschuwing = inschakelen 

Active X filtering = uitschakelen 

Sluit het venster internetopties door op ok te klikken 

 



 

Vervolgens :  de firewall 

 

 

Kies – start / instellingen / configuratiescherm 

Kies windows firewall 

Kies “geavanceerde instellingen“ 

Kies "regels voor binnenkomend verkeer " 

Kies rechts " nieuwe regel " 

Kies " poort " 

Klik op “ volgende “ 

Vink aan “ TCP “ en “ Specifieke lokale “ 

Vul hier de poortnummer in ( bij ons bv 1233 ) 

Klik op “ volgende “ 

Vink aan “ De verbinding toestaan “ 

Klik op “ volgende “ 

Vink aan “ Domein “ + “Privé “ + “ Openbaar “ 

Klik op “ volgende “ 

Geef de verbinding een naam ( of tik hier gewoon opnieuw het poortnummer is ) 

Klik op “ voltooien “ 

Voeg de poorten 1160 -1159 - 1233 toe in inkomende en uitgaande poorten 

Keer terug naar het bureaublad ( sluit alle vensters )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nu zijn we klaar om het webcamprogramma te downloaden 

start de internet explorer 

Type in de balk bovenaan : http://xxxxxxxxx.ath.cx:1233 

waarbij de xxxxxx vervangen wordt door uw eigen URL die ge aangemaakt hebt 

voorbeeld ) http://mijnhuis.ath.cx:1233 ( of uw eigen gekozen poortnummer )  

druk op enter 

u krijgt dit scherm te zien : 

 

Standaard paswoord is 123456  

Klik op inloggen 

Als alles vlot is verlopen kan je vanaf nu op de PC naar uw installatie- huis of boot kijken 

zonder speciale programma's op te laden  

Standaard gebruiken we poorten 1159 - 1160 en 1233 

Als u andere poorten gebruikt dan moet ge die natuurlijk ook invoeren in de fire wall !!! 

 


