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1. Introdução 

O software cliente permite configurar, capturar imagens, fazer buscas e armazenar 

gravações de até 36 câmeras remotamente. Este software acompanha cada câmera IP 

adquirida. Possui recurso multiplexação em 1, 4, 9, 16 ou 36 canais simultaneamente.  

O software cliente permite os seguintes meios de gravação: gravação manual, por 

detecção de movimento, acionamento de alarme e contínua por agendamento. Possui 

também função vídeo sob demanda que permite executar apenas algumas câmeras para 

melhorar o desempenho da recepção das imagens. 
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2.  Requisitos gerais para funcionamento 

Requisitos Mínimo Sugerido 

CPU Processador Intel Pentium 4 2.0 GB 
Processador Intel Core 2 Quad 

Q6600 ou superior 

Memória 1GB 2GB 

Placa de vídeo Placa com 128MB de Memória Placa com 256MB de memória 

Resolução de vídeo 1024 X 768 1024 X 768 

Sistema operacional Windows 2000, XP ou Seven Windows 2000, XP ou 7 
 
Obs.: O software cliente permite gravação em sistemas de arquivos FAT32, porém a gravação e busca de 

imagens torna-se muito lenta em relação ao NTFS e não possui o sistema de segurança de arquivos, por 

isso o sistema não é sugerido. 

A lista a seguir mostra as placas de vídeo que foram testadas com osoftware 

cliente. 

Sistema 

Operacional 

  
Windows 2000 

ATI Radeon 7500W 

NVIDIA Gforce 6200 

Windows XP 
ATI Radeon 9200, Radeon 9550, Radeon Xpress 200,  Radeon HD 3650 

NVIDIA Gforce 6200, Gforce 6600, Gforce 7100, Gforce 7300, Gforce 8500 

Windows 7 

ATI Radeon Xpress 200M, Radeon HD 2400 PRO 

NVIDIA Gforce 8500 

INTEL G33 

 
Nota 1. Todas as placas de vídeo mostradas acima recomenda-se realizar a atualização de seu driver para 

a versão mais atual.Vá ao site oficial da ATI, NVIDIA ou INTEL para download dos mesmos. 
 

Nota 2. Há incompatibilidade com o driver Intel G33  OEM e direct-X 10 no Windows Vista. Isso faz 

com que não mostre a imagem em Dual Monitor. 

 

3. Instalação do Software Cliente 

Execute o arquivo “IPCameraRecorder36Canais.exe”. Será exibida uma  janela de 

início de instalação. Clique no botão “Executar” para dar continuidade à instalação ou 

“Cancelar”  para finalizar. 
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No Windows Vista ou Seven poderá aparecer uma notificação de Controle de Conta  

de Usuário: (clique em sim para prosseguir). 
 

 
Feito isso será mostrada outra janela para seleção do idioma do software. Selecione 

uma das opções existentes: Chinês, Inglês, Polonês, Português, Japonês ou Alemão.  

Para selecionar o idioma clique sobre o botão “OK” para dar continuidade à 

instalação ou “Cancel”  para finalizar. 

 
 

Feito isso, será exibida a janela de licenciamento padrão do programa. Clique sobre 

o botão “Concordar” para dar continuidade à instalação ou “Cancelar” para finalizar. 
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Após concordar com o licenciamento, será mostrada uma nova janela para definir o 

caminho onde será instalado o programa. Por padrão o mesmo será instalado no 

caminho “C:\IPCamera Recorder”.  

Para alterar esse caminho clique sobre o botão “Procurar...”. Será exibida outra 

janela para seleção do novo caminho. Feito isso, clique sobre o botão “Avançar”  para 

dar continuidade à instalação, “Voltar” para retornar uma janela ou “Cancelar” para 

finalizar. 

 

 
 

Será exibida outra janela para seleção de grupos do menu iniciar. Por padrão será 

criado um novo grupo chamado “IPCamera Recorder”, mas pode-se indicar qualquer 

outro grupo do Windows para a criação dos atalhos do software cliente. Clique sobre o 

botão  “Instalar” para dar continuidade à instalação, “Voltar” para retornar uma janela 

ou “Cancelar” para finalizar. 

 
 

A próxima janela mostra a extração dos arquivos de instalação do software cliente. 
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Após a extração dos arquivos de instalação, automaticamente iniciará a instalação. Para 

finalizar a instalação clique no botão “Fechar”. 

 
Em caso de utilização do Windows Vista ou Seven, poderá ser exibida seguinte tela 

de advertência: 

 
Clique em “O Programa foi instalado corretamente”. 
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Após a conclusão do processo de  instalação serão criados dois ícones na área de  

trabalho do Windows: “Configure Tool” - responsável por configurar as câmeras para o 

acesso remoto via software cliente e o “IPCamera Recorder” que é o software cliente. 
 

 
 

4. Desinstalação do Software Cliente 

Para desinstalar o software cliente, siga o caminho: Clique no botão “Iniciar”, em 

seguida no item “Programas” ->”IPCamera Recorder” ->  ícone “Uninstall” para 

remover o software cliente. 

 
 

5. Configure Tool 

Ao clicar sobre o ícone ”Configure Tool”, poderá mostrada uma mensagem de 

permissão de acesso, pois o firewall do Windows bloqueou  a operação do programa.  

Windows XP: (Clique em “Desbloquear”). 

 
 

Windows Vista/Seven: (Clique em “Permitir acesso”). 



Manual Software 36 canais – Câmera IP 
 

8 
 

 

Segue abaixo a explicação dos itens a configurar, separados nas categorias: 

Na categoria Canal: 

 

Habilitar: Habilita ou não a visualização das câmeras.  

Tipo: Define o tipo da câmera.  

Rótulo: Permite definir um nome para cada câmera a ser monitorada. Esse nome 

pode ter até 18 caracteres. 

IP: Este campo permite definir o endereço IP da câmera. Tanto endereços IP locais 

quanto públicos. 

Porta: Permite definir a porta de acesso para a câmera. Por padrão, porta 80. 
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CH de Vídeo: Permite definir o número de canais de vídeo que o equipamento 

possui. 

ID: Permite inserir o usuário de acesso a câmera. Por padrão o usuário é admin. 

Senha: Permite inserir a senha de acesso a câmera. Por padrão a senha é admin. 

Mostrar nome, hora e data: Permite mostrar na janela de monitoramento referente 

à câmera as informações de nome da câmera, data e hora. Por padrão esses campos 

vêem desabilitados (“Não”). 

Áudio: Permite habilitar ou desabilitar o sistema de áudio da câmera. Por padrão 

vem desabilitada(“Não”). 

Scanner IP: É uma função que o sistema possui para fazer uma varredura na rede 

local e descobrir as câmeras conectadas nela e ainda fornecer o endereço IP configurado 

em cada uma delas. 

 

Padrão: Permite reiniciar todas as configurações do programa Configure Tool, 

retornando as configurações ao padrão de fábrica. 

Recarregar: Atualização de informações na tela. 

Salvar: Permite salvar as configurações feitas na tela do Configure Tool.  

Sair: Saída do software de configuração sem efetuar salvamento. 
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Na aba Sistema: 

 

Aplicação: Permite ajustar a resolução de vídeo da câmera pelo sistema operacional 

ou pelo programa. 

Mostrar imagem original: A resolução padrão do programa é de 1024 x 768. Isso 

faz com que a resolução de vídeo padrão seja alterada ao carregar  o software cliente. 

Controle do Windows: Essa função somente está disponível para monitores com 

resoluções maiores do que 1024 x 768. Essa função não pode ser combinada com a 

função anterior.  

Câmera IP: Permite ajustar configurações de comunicação: habilitar o ping e 

retorno da resposta e também o sincronismo de horário pelo PC.  

Usar Hora do PC: Permite que as gravações sejam baseadas no horário do PC.  

Desabilitando essa função, o tempo de gravação das câmeras pode diferenciar do tempo 

do PC.  

Habilitar Ping: Permite que o sistema faça um Ping a cada intervalo de tempo para 

verificar a conectividade entre o software cliente e as câmeras. Se o PC possuir um 

firewall ativo, desative para ter certeza de que pode se conectar corretamente. 
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Na aba Backup: 

 

Backup: Selecione o caminho  de  armazenamento  das  configurações. Selecione a 

unidade lógica (C:\, D:\ ...) e a pasta onde o backup será realizado. 

Nova Pasta: Permite criar uma nova pasta para salvar o backup de configurações e 

organizar a estrutura de arquivos. 

Importar: Permite carregar as configurações através de um arquivo que foi 

exportado anteriormente. 

Exportar: Permite transferir todas as configurações feitas no software para um 

arquivo.  Quando a seguinte tela for exibida, clique em “OK”. 

 

6. Software Cliente 

Clicando sobre o ícone do software cliente, será mostrada a seguinte tela: 
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Preencha os campos “Nome de Usuário” e  “Senha” com “admin” e clicar sobre o 

botão.     . Pode-se utilizar o teclado virtual que o sistema possui clicando sobre o 

teclado         .. Após fazer a autenticação, será mostrada a seguinte tela: 

 

 

Para sair do software cliente clique sobre o botão . 

Segue descrição dos botões: 

 
Multiplexação em tela cheia. 

 
Multiplexação em 4 canais. 

 
Multiplexação em 9canais. 

 

Multiplexação em 16canais. 

 
Multiplexação em 36 canais. 

 
Tela cheia. 

 
Aciona a função de auto-seqüenciamento. 

 
Aciona a função mapa. 
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Ativa a função múltiplos monitores. 

 
OBS.: Ao usar a função de múltiplos monitores, configure a resolução de vídeo para 1024 x 768 antes de 

executar o software cliente. 

 

Desativar a função múltiplos monitores. 

 

Aciona a função de busca. 

 

Aciona o menu de configurações. 

 

Ativa a função de gravação emergencial. 

 

Fecha o software cliente. Ao finalizar o software 

será mostrado o pop-up. 

 

Clique o botão “Sim” para confirmar a saída do software e “Não” para cancelar a 

saída. 

 

 

 

 
Fazer Logout. 

 

Quadro de Zoom digital: Atualizado com um certo intervalo de tempo. A barra do 

lado esquerdo indica a taxa do Zoom digital que pode variar entre 100% e 1000%.O 

quadrado em branco no canto superior esquerdo é uma função que, se mantida 

desativada, a imagem será mostrada em seu tamanho real. O zoom digital pode ser 

usado no monitoramento e reprodução. Por padrão, o zoom digital fica ativo. O usuário 

pode mudar o padrão clicando sobre o ícone   na página principal e clicar em  
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 para acessar a página de configuração dos canais de vídeo. Marque 

“Desabilitar zoom digital”.   

Existem três partes do painel de zoom digital. 

 

Janela de Visualização: A imagem não será mostrada em tempo real e sim, 

atualizada a cada  intervalo de tempo. O quadro vermelho indica a janela de visão de 

monitoramento, e o número no canto inferior esquerdo indica a taxa de zoom. 

 

Barra de freqüência de Zoom digital: Movendo a barra para cima ou para baixo, 

ocorrerá uma ampliação ou redução da taxa de Zoom digital. A taxa de zoom varia entre 

100% e 1000%. 

Estado de Zoom: Se essa função não estiver selecionada, a imagem será 

mostrada em seu tamanho original.  

Permite habilitar ou desabilitar o áudio no monitoramento. 

: Permite habilitar ou desabilitar a transmissão remota. 

6.1 Configurações 

Clicando sobre o ícone , terá acesso a tela do menu de configurações do 

software. Feitas as configurações em cada sessão, clique sobre o botão para 

salvar as configurações alteradas e para fechar o programa clique sobre o botão . 

Outro recurso é o teclado virtual que pode ser acessado clicando sobre o botão . 

Segue imagem da tela de configurações: 
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Menu de configurações está dividido em 5 categorias: sistema, canal, usuário, 

disco,  mapa e detecção . 
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6.1.1 Sistema 

Na categoria sistema o usuário pode alterar as configurações de rede, 

MultiMonitor, log, formato de data entre outras de cada canal. Confira a imagem: 

 

Rede: 

Habilitar servidor web: Permite a conexão via browser. Por padrão a porta é 

80. Essa porta é atribuída quando conectamos um link direto a câmera ou quando 

utilizamos apenas a conexão da câmera em rede local. 

Habilitar servidor de AP: Permite monitoramento on-line via software cliente. 

Por padrão a porta é 2222 e essa porta deverá ser liberada no roteador para acesso a 

câmera pela Internet utilizando o software cliente. 

Exportar cliente remoto: A aplicação remota é um software cliente utilizado 

apenas para o monitoramento das imagens sem o acesso as configurações.  

Para utilizar este software, clique sobre o ícone . Será aberta uma janela 

para configurar a(s) câmera(s) com endereço IP, porta de acessos, usuário, número de 

câmeras a ser mostrada no monitoramento e o caminho onde o software executável será 

gerado. Após isso, execute o software para ter acesso às imagens. 
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MultiMonitor: 

MultiMonitor: Como o software tem suporte a função MultiMonitor, ou seja, 

capacidade de usar mais de um monitor, pode-se definir em qual monitor serão exibidos 

os aplicativos:  

Modo reprodução: Tela de reprodução das imagens. 

Modo ao vivo: Tela principal de monitoramento do software. 

E-map: Função de mapa eletrônico que mostra a posição física das câmeras 

através de plantas baixas ou fotos do local. 

Modo multi ao vivo: Permite abrir uma segunda tela de monitoramento. 

Obs.: Para a operação correta do sistema MultiMonitor é necessário que a placa de 

vídeo possua este recurso, ou seja duas saída de vídeo, o que na maioria dos casos é uma saída 

VGA (conector D-SUB) e uma saída DVI, ou ainda placas de vídeo com duas saídas de vídeo 

com conector DVI. Isso fará com que o número de monitores seja identificado pelo software 

cliente e com isso o sistema mostre mais de uma saída, para definir as propriedades 

MultiMonitor. 
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Escrita de log: 

Registro: Permite definir as categorias de logs que serão armazenados no PC 

após a ocorrência do evento. Para fazer uma busca dos logs existentes, clique sobre o 

botão . Será mostrada uma janela dos últimos logs registrados, separados por 

categoria. Segue abaixo as categorias: 
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Log do sistema: Mostra mudanças de configurações que  foram  feitas no 

software, desligamento da câmera, etc.  

Log do movimento: Mostra logs referentes à detecção de movimento ocorrida 

com data e horário da ocorrência.  

Log do sensor: Mostra logs referentes ao disparo do sensor acoplado a câmera 

com data e horário da ocorrência. (Obs.: Para utilizar este recurso, a câmera deverá suportar 

entrada de sensor. ). 

Log de usuário: Mostra logs referentes à adição, exclusão e modificação de 

usuários para acesso ao sistema de monitoramento IP.  

Configuração do formato:  

Data: Permite alterar o formato da data do sistema do software. O sistema 

possui 5 formatos de data.   

 

 

Sobre:  

Permite verificar  a versão atual do software cliente instalada. 

Tela:  

Permite definir esquemas de multiplexação. Têm-se os esquemas de 1, 4, 9, 16  e 

36 imagens. Chamamos de esquemas, pois se pode definir a imagem desejada fora de 

ordem se desejada. Para isso, basta clicar sobre as figuras dos canais e arrastá-los para o 

ponto desejado na matriz. Pode-se ainda adicionar e excluir câmeras do esquema de 

monitoramento utilizando os botões  e .  

Multiplexação inicial: Definimos o número de câmeras que serão visualizadas 

inicialmente ao abrir o software cliente. Têm-se as opções: 1, 4, 9, 16 e 36 telas, tendo 

como padrão a opção 36 telas.  

Tempo do Seqüencial: Intervalo de seqüenciamento entre as imagens das 

câmeras. Por padrão o tempo é de 3 segundos. 

Funções Auxiliares: O sistema ainda oferece várias funções para auxiliar o 

monitoramento das imagens. Para habilitar, basta clicar sobre a função e esta será 

selecionada. Segue abaixo a explicação de cada uma delas.  
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Teclado Bloqueado: Permite bloquear as teclas do Windows para evitar que o 

operador acesse outro aplicativo enquanto está monitorando as câmeras. 

Reinicio Automático Agendado: Permite  agendar  uma  reinicialização  do  

sistema.  Para realizar um  agendamento  clique  sobre  o  dia  da  semana,  e selecione  

a  hora  e  minuto  correspondente.  Feito isso clique para salvar o agendamento ou 

cancele o agendamento clicando sobre o cancelar. 

Iniciar com Windows: Essa função permite que após a inicialização do 

Windows, o sistema seja executado automaticamente. Deve ser selecionada sempre que 

a função anterior for selecionada. Caso contrário o Windows será reinicializado e o 

software cliente não. 

Reciclagem: Permite que as imagens salvas no computador sejam recicladas, 

excluindo as imagens mais antigas armazenadas. 

Habilitar e-mail: Esta função permite habilitar e-mails. Para isso, selecione a 

função e em seguida clicar sobre o botão . Feito isso, será aberta uma janela para 

configuração de envio de e-mails. Segue abaixo os itens a configurar: 
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Meu servidor de saída requer autenticação: Este é outro dado que se deve buscar 

junto ao provedor de acesso a Internet. Alguns provedores requerem verificação para 

acesso a conta de e-mail, já alguns servidores não requerem este procedimento.  

Servidor SMTP requer SSL: Este é outro dado que deve buscar junto ao 

provedor de acesso a Internet. Alguns provedores requerem uma transmissão de 

mensagens seguras usando para isso o SSL. 

Conta: É a conta de e-mail que será usada pela câmera para enviar e-mails ao 

operador. 

Senha: É a senha da conta de e-mail que será usada pela câmera para enviar e-

mails ao operador. 

De: É o campo de remetente de uma mensagem. Para alterar o nome e colocar a 

conta de e-mail criada para a câmera IP desejada. 

Para: Neste campo insira a conta de e-mail do operador que deverá receber os e-

mails de ocorrência de eventos. 

Assunto: Neste campo insira um título padrão para a mensagem de alerta que 

vai para o operador. 

Imagem em anexo: Permite anexar uma imagem quando ocorrer de um evento.  

Intervalo de envio: Permite definir o intervalo entre envios de e-mails. As 

opções são: 5,15, 30, 60, 90, 120, 180 e 300 segundos, tendo como padrão a opção: 30 

segundos. Recomenda-se não definir um tempo muito curto. 

Configuração de mesclagem de tela: Permite fazer ajustes nos níveis de 

multiplicação mostrados no item Tela. 
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6.1.2 Canal 

Na categoria canal  têm-se os seguintes itens a configurar: 

 

Habilitar Canal: Permite habilitar a configuração de uma câmera IP para um 

canal do programa.   

Tipo de Canal: Define o tipo de canal. Têm-se duas opções:  

Configurações básicas: Quando a câmera é conectada ao software. Para isso é 

necessário preencher os campos NOME, IP, PORTA, CH, ID e SENHA com as 

informações da câmera. 

Configuração básica: Permite definir as configurações para captura remota das 

câmeras. 
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Nome do Canal: Permite definir um nome para o canal para identificação no 

monitoramento. 

IP: Permite inserir o endereço IP da câmera que desejamos acessar. 

Porta: Permite inserir a porta de acesso configurada na câmera. 

Streaming: Permite definir a posição no software cliente. 

Nome do usuário: Permite inserir o ID de acesso a câmera. O ID padrão é 

admin. 

Senha: Permite inserir a senha de acesso. A senha padrão é admin. 

: Permite acessar a interface WEB da câmera capturada. Após clicar será 

mostrada a seguinte tela: 

 

 

: Permite a re-conexão com a câmera em caso de perda de sinal de 

vídeo. Após clicar, será mostrada a seguinte janela de pop-up. 
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Canal: Permite selecionar o canal a ser configurado clicando sobre o canal. São 

mostrados ícones referentes aos canais 1 a 18 e clicando sobre o botão serão 

mostrados os canais 19 a 36. Para retornar aos canais 1 a 18, clique sobre o botão 

.   

 

Imagem: 

 

Resolução: Permite selecionar  a  resolução  de  gravação  da  imagem, 

640x480, 320x240 e 160x120. 

Qualidade: Permite definir o nível de qualidade da imagem: Tem 5 níveis de 

qualidade: BAIXO, MÉDIO, BOM, ALTO e MELHOR, tendo como padrão o nível 

ALTO. 

Formato de Vídeo: Permite selecionar o formato de compressão de vídeo. Têm-

se os padrões MPEG4 e MJPEG, tendo selecionado como padrão a opção MPEG4. 

Frame Rate: Permite selecionar a taxa de frames a ser gravado a cada segundo. 

As quais variam entre 3 e 30 fps, tendo como padrão a taxa de 15 fps. 

Pré/Pós: Permite definir tempos de pré e pós-alarme para auxiliar a gerar 

histórico de gravação no momento da ocorrência de um evento. 

Informações: Permite mostrar informações de nome de canal, data e horário no 

quadro da câmera capturada. Pode-se ainda  replicar essas configurações para  todos os 

canais de vídeo clicando sobre o . 

 

Exibir apenas 1 Frame: Permite mostrar apenas os i-frames que são frames que 

adicionado como fundo apenas quando ocorrer uma mudança de cenário.  
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Desabilitar zoom digital: Permite desabilitar a função de zoom digital que a 

câmera possui durante a gravação das imagens. 

 

Áudio: Permite habilitar ou desabilitar a função de áudio durante a gravação das 

imagens. 

 

Segurança: Função disponível futuramente. 

 

Configurações Avançadas: Clicando sobre o , tem-se acesso a outra janela 

capaz de selecionar a posição das informações no quadro da imagem. Esse 

posicionamento é feito por quadrante. Clicando novamente sobre o botão, é possível 

alterar a fonte. Feito isso clique sobre o botão para salvar as alterações e fechar a 

tela ou  para cancelar as alterações. Segue: 
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Agendamento: O software cliente permite fazer agendamentos de gravação. 

Tem-se as opções agendamentos de gravação contínua, por detecção de movimento, 

acionamento de sensor, detecção de movimento e acionamento de sensor e sem 

gravação. Para fazer um agendamento clique sobre o canal desejado e sobre o tipo de 

gravação desejada, selecionar a data e horário de início e de fim e clicar sobre o botão

. Automaticamente será adicionado na tabela abaixo. Para excluir o 

agendamento, basta selecionar o agendamento  e  clicar sobre o botão . Pode-se 

ainda clicar sobre o botão  para replicar as configurações de agendamento de 

gravação para as demais câmeras. 

 

Segue abaixo a explicação dos tipos de agendamento: 

Contínuo: Este tipo de agendamento indica gravação contínua das 

imagens da câmera IP no PC. 

Detecção de movimento: Este tipo de agendamento indica gravação por 

detecção de movimento. 

Sensor: Este tipo de agendamento indica gravação por acionamento de 

alarme, ou seja, do sensor conectado a câmera. 
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Detecção de movimento e sensor: Este tipo de agendamento indica 

gravação tanto por detecção de movimento quanto por acionamento de sensor conectado 

a câmera. 

 Sem gravação: Este tipo de agendamento indica que “não ocorrerão” 

gravações de imagem no PC 

Movimento: O software cliente permite criar áreas para detecção de movimento. 

Pode-se criar três áreas de detecção. Para criar uma área de detecção, clique sobre uma 

das áreas e clique com o mouse em um ponto e arraste até chegar ao ponto desejado. 

Pode-se ainda ajustar o nível de sensibilidade. 

 

Configuração de área de detecção: Permite configurar as áreas de detecção de 

movimento. O sistema oferece a configuração de três áreas distintas de detecção de 

movimento. Para configurar uma área, clique sobre o item movimento área e em 

seguida clique em um ponto sobre a imagem e arraste até definir a área desejada de 

detecção de movimento. Pode-se ainda selecionar todas as áreas ou retirar a seleção de 

todas as áreas simultaneamente clicando sobre os botões  e . 

Sensibilidade de Movimento: Permite definir o nível de sensibilidade de cada 

área de detecção criada. Para alterar o nível de sensibilidade, clique na barra e arrastar 

com o mouse até o nível desejado.  

 

Pan/Tilt: O software cliente permite comandar câmeras IP PTZ. Para isso, 

selecione os seguintes itens:  

Tipo: Permite definir o protocolo de comunicação entre a câmera e osoftware. 
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Nome do dispositivo: É o identificador da câmera quando utilizamos mais de 

uma PTZ na mesma rede de comunicação de dados. 

Taxa de transmissão: Permite definir a taxa de  transmissão de dados. Tem-se 

as taxas de 2400, 4800, 9600 e 19200 bps. 

Velocidade: Permite selecionar o nível de velocidade de movimentação da 

câmera. 

Obs.: esta função requer compatibilidade entre a câmera e o software. 

 

 

I/O: O software cliente permite configurar os relés que alguns modelos de 

câmeras possuem. Segue abaixo os itens a configurar: 

Chave Liga/Desliga: Permite a abertura ou fechamento automático dos contatos 

dos relés.  

Atraso da chave: Permite um tempo de espera antes da abertura ou fechamento 

dos contatos dos relés. Esse tempo de espera é entre 1 a 60 segundos, tendo como 

padrão o tempo de 10 segundos. 

Configuração de saída: Permite configurar o estado de operação de cada um 

dos contatos dos relés. Têm-se duas opções: NC (normalmente fechado) e NO 

(normalmente aberto), tendo como padrão, a opção NC. O sistema permite configurar 

até 4 saídas de relé. 

Mensagens de movimento: Permite notificações após a ocorrência de um 

evento de detecção de movimento. Têm-se as seguintes opções: 

E-mail: Permite habilitar o envio de e-mails quando ocorrer uma detecção de 

movimento. Clicando sobre o botão , a função de envio de e-mail por detecção de 

movimento será aplicada. 

Executar Som: Permite emitir um som após a ocorrência da detecção de 

movimento. Esse som possui tempo de duração que é determinada no campo. Caso o  
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tempo configurado neste campo seja de 0 segundo, isso fará com que o som 

toque continuamente até que o usuário desative o canal. Este som pode ser originado 

tanto pelo buzzer da câmera quanto por um arquivo de áudio (com a extensão.WAV). 

 

Para selecionar o arquivo de som, clique sobre o botão . Será aberta uma 

janela para selecionar um arquivo de áudio. O software cliente já possui alguns arquivos 

de áudio em sua estrutura no caminho C:\Arquivos de Programas\IPCamera 

Recorder\Wave. Pode-se também inserir outros arquivos de áudio de escolha. 

Feita a seleção do arquivo de áudio desejado, clicando como o mouse sobre o 

arquivo, clique sobre o botão ABRIR.Após selecionar o arquivo, pode-se executá-lo 

para certificar que o arquivo de áudio selecionado é o desejado, clicando sobre o botão

. 

Surgir: Permite mostrar um pop-up quando ocorrer uma detecção de 

movimento. Esse pop-up é mostrado na tela e tem a duração determinada no campo, 

caso o tempo configurado neste campo seja de 0 segundo, isso fará com que 

o modo Tela-Cheia do canal ativo seja  mostrado continuamente sem retornar ao modo 

Multiplexado. 

 

6.1.3 Usuário 

Na categoria User  tem-se os seguintes itens a configurar: 
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Obs.: A opção de criar grupo encontra-se em desenvolvimento, por isto existem os botões 

e , porém encontram-se desabilitados. 

 

Grupo: Permite criar o grupo de administração. Esse nome poderá ser definido 

com até 18 caracteres. Para criar um grupo, basta clicar na célula inferior da matriz, 

digitar um nome para o grupo, definir as permissões de acesso e clicar sobre o botão

. Para excluir um grupo selecione o grupo desejado para exclusão e clique sobre o 

botão . Essa função está em desenvolvimento e estará disponível futuramente. 

Segue os tipos de permissões: 

Padrão: Acesso as funções básicas das câmeras 

Rede: Acesso remoto as câmeras; 

Configurações: Acesso ao painel de configurações; 

E-mail: Acesso a função Mapa; 

Desligar Sistema: Permissão para desligar o software de monitoramento; 

Controle: Controle das funções de PTZ da câmera, caso a câmera possua essa 

função. 

Busca: Acesso a sessão de busca de imagens gravadas pelo software; 
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No campo usuário, é possível a criação de usuários que podem acessar o sistema 

de monitoramento. Para criar um usuário, digite um nome (até 18 caracteres) na opção 

nome usuário, digite e confirme a senha , respectivamente. Segue as descrições destes 

campos abaixo: 

Usuário: Permite a criação de usuários para acesso. Segue os itens para 

configuração de usuários: 

Nome do usuário: Permite inserir um usuário para acesso ao software. 

Senha: Permite inserir uma senha para o acesso ao software. 

Confirmar senha: Permite inserir novamente a senha para confirmação a fim de 

evitar erros de digitação. 

6.1.4 Disco 

Na categoria , configura-se o gerenciamento das gravações de vídeo a 

serem feitas no PC. Somente o administrador do sistema tem acesso a esta tela. 

 

Valor total disponível: Mostra o tamanho inicial em MB da partição selecionada 

para criação de volumes. 

Bit Rate Total: Mostra as taxas de gravação por segundo e por hora. 

: Permite adicionar uma área de disco para criação de volumes. 
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: Permite excluir uma das áreas definidas para banco de dados 

anteriormente. Para excluir, basta selecionar a área e clicar  sobre este botão. 

Após incluir um novo destino de armazenamento, pode-se clicar nos botões 

 para selecionar a sequência de gravação em disco. As gravações serão feitas 

respeitando a ordem de seqüência mostrada na lista de caminhos. Quando não existir 

mais espaço suficiente para gravação na partição atual, as imagens serão gravadas na 

próxima partição da lista de caminhos. 

Para definir o tamanho de volume em disco, utilize os botões  localizados no 

campo “Disponível (MB)”. Esses botões serão exibidos quando o campo 

“Disponível(MB)” for selecionado. 

 

Tempo de gravação total aproximado: É o tempo aproximado de armazenamento 

de gravação de imagens que é mostrado após a criação de volumes. Esse tempo de 

duração de gravação é mostrado em dias, horas, minutos e segundos 

. 

Para salvar, clique no botão . 

6.1.5 Mapa 

 

A função Map permite que sejam mostradas as instalações físicas das câmeras 

em uma planta do ambiente monitorado e sejam inseridos ícones indicando o 

posicionamento de cada câmera, sensor e sub-mapa da instalação. Nesta categoria , 

têm-se os seguintes itens a configurar: 

Adicionar Mapa: Permite adicionar o arquivo de planta-baixa. Esse arquivo 

deverá possuir a extensão.BMP. Para acessar esta opção, clique com o botão direito do 

mouse sobre a raiz da estrutura indicado por “ROOT”. 
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Será mostrada uma janela de pop-up de criação de um novo mapa. Clique sobre o botão 

. Feito isso, será aberta uma nova janela de pop-up para inserir o caminho da planta 

e nome definido. Para inserir o caminho, clique sobre o botão . Será mostrada 

outra tela de pesquisa do caminho desejado. 

 

Após definir o caminho e o nome para o mapa, clique sobre o botão . Será 

mostrado sobre a estrutura “ROOT” os mapas criados. 

A seguir será mostrado como inserir ícones de câmeras, alarmes e sub-mapas. 

Para adicionar um ícone de alarme sobre o mapa definido, clique sobre o ícone e 

arrastar com o mouse com o botão esquerdo pressionado para a posição desejada e 

soltar o botão. Será formado um ícone  de alarme sobre o mapa selecionado e 
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aberta uma janela de pop-up para configurar a câmera que pertence o alarme e a saída 

referente à câmera.  Feito isso, clique sobre o botão  . 

 

Para adicionar uma câmera sobre o mapa definido, clique sobre o ícone e arrastar 

com o mouse com o botão esquerdo pressionado para a posição desejada e soltar o 

botão. Será formado um ícone  de alarme sobre o mapa selecionado e aberta uma 

janela de pop-up para configurar a câmera e sua direção.  Feito isso, clique sobre o 

botão . 

Para adicionar um sub-mapa sobre o mapa definido, clique sobre o ícone e 

arrastar com o botão esquerdo do mouse pressionado para a posição desejada e soltar o 

botão. Será formado um ícone de sub-mapa sobre a planta selecionada e aberta uma 

janela de pop-up semelhante a de adição de mapas. O sub-mapa será criado sobre o 

mapa principal definido. 

Feitas todas as configurações de Mapas, clique sobre o botão para salvar as 

adições ou modificações de mapas. Será aberta uma janela de confirmação onde se deve 

clicar sobre o botão SIM para salvar. 

Após a inserção das imagens das plantas para MAPA, pode-se fazer alguns 

ajustes: 

Fit to-window: Ajuste pela janela, ou seja, não deixa margens ocupando toda a 

extensão do espaço destinado para o mapa. 

Fit to-width: Ajuste por largura, ou seja, deixa algumas margens nos cantos 

superior e inferior dependendo da área em “pixels” que a planta irá ocupar na janela 

destinada aos mapas. 

Entrar Automaticamente em Modo de Reprodução: Quando ocorrer detecção de 

movimento e acionamento de alarmes, o sistema irá reproduzir automaticamente os 

eventos, somente do modo E-MAP.  
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Salvar Hora: Define o tempo de gravação de eventos de movimento e alarmes. 

Existem mais de 5000 eventos que podem ser reservados. As gravações anteriores serão 

substituídas se exceder 5000 gravações. 

6.1.6 Detecção 

Na categoria , têm-se os seguintes itens a configurar:  
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6.2 Busca 

Clicando sobre o ícone   pode-se acessar o modo de busca e reprodução de 

imagens. O software cliente suporta diferentes tipos de reprodução. Atualmente, suporta 

reproduções sincronizadas de até 4 canais. Segue abaixo a explicação de cada item: 

 

 

: Permite habilitar diferentes canais e tempo de gravação. 

: Permite mostrar o título da câmera no momento da busca. 

: Permite mostrar o horário de gravação. 

: Permite visualizar o tamanho original do vídeo. 

: Permite visualizar a lista de eventos de gravação. 

: Multiplexação em tela cheia. 

: Multiplexação em quad. 

: Multiplexação em nove telas. 

: Multiplexação em dezesseis telas. 
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: Imprimir a imagem que foi encontrada na busca. 

: Salvar o frame encontrado na busca em formato de imagem. 

: Salvar os frames encontrados na busca em formato de vídeo. 

: Acessa o módulo de busca inteligente. 

: Permite atualização das imagens.  

: Permite mostrar uma lista de vídeos a ser reproduzidos, armazenados no HD. 

Utilizamos essa função após selecionar a função anterior, para visualizar os vídeos no 

cartão SD instalado na câmera.   

Para fazer uma busca: 

Use o calendário para selecionar a data. Como mostrado na figura a seguir, a opção 

“dia” significa que existem dados gravados naquele dia. Por Exemplo, existem vídeos 

em 10/08/2009. 

 

Após selecionar o dia desejado,clique sobre os botões   para selecionar o 

canal do vídeo desejado para reprodução das imagens. 

 

Ao escolher a data e o canal do vídeo, será mostrado o seguinte estado de gravação: 

 

Segue o significado das cores: 

Sem cor: Sem dados de Vídeo. 

Vermelho: Dado de gravação normal. 

Amarelo: Dado de gravação por captura de Movimento. 
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Azul: Dado de gravação por captura de Alarme. 

Cinza: O tempo em que você decide iniciar. 

 

Clique sobre o botão  para iniciar a reprodução. Clique sobre o botão para 

pausar a reprodução. 

Clique sobre os botões  para acelerar a reprodução. Velocidades de 1x, 2x, 4x, 

8x, 16x e 32x estão disponíveis (dependendo do hardware e total de canais). 

Clique sobre os botões para avançar/ir para o próximo quadro. 
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7. Suporte Técnico 

Para maiores informações: 

Site: www.citrox.com.br   (chat on-line) 

e-mail: suporte@citrox.com.br 

Tel: (35) 3473 1081 

Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira: das 8 às 18h  Sexta-feira: das 8 às 

17h  

 

 

 

 

http://www.citrox.com.br/
mailto:suporte@citrox.com.br

