
 
Push Notification

Quick Guide
                          
 

                                     - 1 - 

เมื่อต้ังคา Push Notification กับ 

huperRemote iViewer / gViewer 

 

รุนลาสุดของ huperRemote iViewer / gViewer รองรับคุณสมบัติการคุณสมบัติ Push Notification ปรับปรุงแฟม

การรองรับเพ่ือ huperVision 

การปรับปรุงแฟมการรองรับของคุณลักษณะน้ีโปรดดาวนโหลดไฟลซิป PNS_PATCH 111116.zip จากเว็บไซต 

huperLab ทําตามขั้นตอนดานลางน้ีเพ่ือเสร็จสิ้นการติดต้ัง : 

1. ดาวนโหลดและแตกไฟล PNS_PATCH.zip. 

2. คัดลองไฟล PNS_PATCH.exe ไปยังเครื่องที่มีการติดต้ัง huperVision 1.54/1.55 

3. ออกจาก huperVision 

4. รัน PNS_PATCH.exe เพ่ือเริ่มตนการติดต้ัง 

5. รีสตาร huperVision อีกครั้ง 

6. ตรวจสอบ  “Notifications” (การแจงเตือน) ตัวเลือกภายใน “Respond to events by” กลุมกลองจากหนา 

Preferences Camera เมื่อคลิกปุม “Settings”  

 

7. คลิกใหเกิดเครื่องหมายหนาตัวเลือก “Flash message at remote site” แลวกด OK เมื่อคลิก OK เพ่ือบันทึก

การต้ังคา 



 
Push Notification

Quick Guide
                          
 

                                     - 2 - 

 
 

หมายเหตุ: 

สถานะเริ่มตนของ “Flash message at remote site”  ไมจํากัดสําหรับการเลือกในแตละชอง. คุณจําเปนตองเปด

คุณลักษณะน้ีบนชองโดยชองทาง 

 

การตั้งคา Notification (การแจงเตือน) ใน iOS 

 

เมื่อคุณรันรุนที่มีการปรับปรุงลาสุดจาก huperRemote iViewer ครั้งแรก จะขอใหคุณเปดคุณสมบัติ Notification 

(การแจงเตือน) กรุณากด OK เพ่ือเปดใชงานได 

 

หมายเหตุ: 

คุณไมจําเปนตองปดคุณลักษณะน้ีและทําการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของการต้ังคาในระบบ Android  

 

กอนที่จะใชคุณสมบัติ notification (การแจงเตือน) บางอยางการต้ังคาระบบใน IOS ควรจะไดรับการยืนยัน : 
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ใน iOS 4.X 

 คลิก Notifications (การแจงเตือน) ใน การต้ังคาแอพพลิเคช่ัน 

 คนหา iViewer ในรายการ 

 คลิกและใหแนใจวาจะต้ังคาตอไปน้ี 

 Notifications เปน ON 

 Alert คือต้ังเปน ON 

 Badge คือต้ังเปน ON 

 
 

ใน iOS 5.x 

 คลิก Notifications ในการต้ังคาแอพพลิเคช่ัน 

 คนหา iViewer ในรายการ “In Notification Center” หากแอพพลิเคช่ันน้ีไมไดอยูในรายการ กรุณาคนหาใน

รายการ “Not in Notification Center” เมื่อเปด Notification Center  

 คลิกและใหแนใจวาจะต้ังคาตอไปน้ี 

 Notification Center เปน ON 

 Alert Style คือต้ังเปน Banners หรือ Alerts 

 Badge App Icon เปน ON 
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การตั้งคา Notification (การแจงเตือน) ใน huperRemote iViewer / gViewer 

 

ทําตามข้ันตอนดานลางน้ีเพ่ือเปดใชงานคุณลักษณะ Notification (การแจงเตือน)  

ใน huperRemote iViewer / gViewer App: 

 รัน huperRemote iViewer / gViewer App. 

 เช่ือมตอไปยังไซตระยะไกลที่มีการปรับปรุงแฟมรองรับการติดต้ังแลว 

 สลับไปที่โหมดการแบงเดียว 

 คลิกบนจอแสดงผลวิดีโอ 
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 คลิกที่ไอคอนเพ่ือเปล่ียนสถานะ สถานะ notification (การแจงเตือน) จะแสดงดานลาง : 

 

 
Notification สถานะเปน OFF 

 
Notification สถานะเปน ON 

No icon 
ไมมีบริการคุณสมบัติ notification  

 

หมายเหตุ:   

สถานะเริ่มตนของ notification (การแจงเตือน) คือ OFF สําหรับทุกชอง คุณจําเปนตองเปดคุณลักษณะน้ีบนชอง

โดยชองทาง 

 

Receiving & Viewing Event Notifications (ที่ไดรับการดูและการแจงเตือนเหตุการณ) 

 

หลังจากที่เปดคุณสมบัติ notification (การแจงเตือน) เก่ียวกับอุปกรณ iOS/Android ของคุณจะไดรับ notifications 

(การแจงเตือน) เมื่อมีเหตุการณบนชองทางที่ไดรับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ: 

1. huperRemote iViewer / gViewer App ไมจําเปนตองทํางานในพื้นหลังที่จะไดรับ notifications (การแจง

เตือน) 

2. มันจะดึงกลับหน่ึงนาทีกอนเวลา notification (การแจงเตือน) ในการเลนวิดีโอที่บันทึก 

3. มันจะเลนเฉพาะเหตุการณลาสุดถาคุณมีการแจงเตือนหลายสะสม 
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ใน iOS 

เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นก็จะสง notification (การแจงเตือน) หลังจากเหตุการณที่เกิดขึ้นใน 50 วินาที คุณจะไดรับ 

notification (การแจงเตือน) จะแสดง notification (การแจงเตือน) หรือแบนเนอรที่ดานบน (IOS 5) 

 
Alert 

คลิกที่ปุมดูในหนาตางแจงเตือนที่จะสลับไปที่อินเตอรเฟซ huperRemote iViewer และ

เริ่มที่จะเลนวิดีโอที่บันทึกไว คลิก Close เพ่ือ discord ขอความ 

Banner 
(iOS 5 only) 

ลากแบนเนอรจากบนลงลางเพื่อเปดราย notification (การแจงเตือน) คลิกที่ notification 

(การแจงเตือน)ที่จะเริ่มตนการเลนยอยนหลัง คลิก X ที่ clear จากรายการ 

 

หมายเหตุ:   

1. คลิกปุม “View” or “Close” จะ clear นับ notification (การแจงเตือน) ที่ดานขวาบนของ app 

2. มันจะเลนยอนหลังเฉพาะเหตุการณลาสุดถาคุณมี notifications (การแจงเตือน)หลายรายการ (IOS 5) 

 

ใน Android 

คุณจะไดรับ notification (การแจงเตือน) จะแสดงแบนเนอรที่ดานบน ลากแบนเนอรจากบนลงลางเพ่ือเปดราย 

notification (การแจงเตือน) คลิกที่ notification ที่จะเริ่มตนการเลนยอนหลังเหตุการณ 

 

หมายเหตุ: 

1. คุณควรจะมีเพียง notification (การแจงเตือน) แบนเนอรหน่ึง 

2. จะเลนยอนหลังเฉพาะเหตุการณลาสุดถาคุณมีการแจงเตือนหลายในรายการ 

 


