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AGENDA 
 

Szkolenie certyfikacyjne HCSA VIS  
Hikvision Certified Security Associate Video Intercom System 
dla instalatorów zajmujących się tworzeniem instalacji wideodomofonowych IP  
w oparciu o urządzenia Hikvision. 
 
Firma A-LAN Technologie wspólnie z Hikvision ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie certyfikacyjne 
HCSA VIS  dla instalatorów zajmujących się tworzeniem instalacji wideodomofonowych w oparciu o urządzenia 
Hikvision. 
 

7 marca 2023 
09:30 – 15:00 
 
Miejsce szkolenia:  A-LAN Technologie Sp. z o.o. Sp. k. 
    ul. Dobrego Pasterza 36A 
    31-416 Kraków 
 
Organizator spotkania:   A-LAN Technologie Sp. z o.o. Sp. k. 
 
Rejestracja uczestników:  9:00 – 9:30 
 
 

 
 

Wymagania 

Własny komputer z systemem Windows 10/11 oraz gniazdem LAN RJ45 
Uprawnienia administratora na koncie lokalnym Windows 
 

Program 

HCSA VIS to szkolenie certyfikujące dla instalatorów zajmujących się tworzeniem instalacji 
wideodomofonowych IP w oparciu o urządzenia Hikvision. 

 
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat urządzeń, topologii i konfiguracji 
oraz sprawdzenie ich praktycznych umiejętności w zakresie konfiguracji wideodomofonów IP Hikvision. 

 
Zapraszamy osoby, które posiadają pewne doświadczenie w instalacji i konfiguracji naszych rozwiązań 
domofonowych, chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć certyfikat HCSA VIS. 

 
Uzyskanie certyfikatu uwarunkowane jest z zaliczeniem praktycznego egzaminu z konfiguracji systemów 
wideodomofonowych z Protocol 2.0 na urządzeniach w naszej sali szkoleniowej 
 

Program szkolenia 

• Prezentacja rozwiązań 

• Topologia systemów IP 

• Logika powiązań w systemie IP 

• Omówienie budowy urządzeń 
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• Konfiguracja systemu w oparciu o firmware z Protocol 2.0 

• Konfiguracja lokalna z monitora 

• Konfiguracja za pomocą iVMS4200 

• Konfiguracja z poziomu stacji bramowej (Device management) 

• Konfiguracja istotnych ustawień urządzeń 

• Aplikacja Hik-Connect 

• Egzamin praktyczny z konfiguracji systemu  
 
 

Certyfikat HCSA 

Certyfikat HCSA oprócz udokumentowania umiejętności technicznych, potwierdza zaawansowany poziom 
kompetencji, wiedzy i doświadczenia, co jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez klientów lub 
inwestorów przy wyborze integratora i instalatora do wykonania systemów nadzoru wideo dla nowych  
i modernizowanych obiektów. 
 
Certyfikat HCSA wydany przez Hikvision jest uniwersalnym certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach 
na całym świecie. 
 
 
 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 
 
Zapisy są dostępne na stronie www.a-lan.pl w zakładce szkolenia. 
W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 
 
Marcin Buczak 
E:  marcin.buczak@a-lan.pl 
T:  609 88 20 56 

https://a-lan.pl/szkolenia,training

