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Obrigado por adquirir nosso produto. Se houver alguma dúvida ou solicitação, não hesite em entrar em 
contato com o revendedor. 
Este manual aplica-se ao VMS-A1. 
Este manual pode conter vários pontos tecnicamente imprecisos ou erros de impressão, e o conteúdo 
está sujeito a alterações sem aviso prévio. As atualizações serão adicionadas à nova versão deste 
manual. Os produtos ou procedimentos descritos no manual são alvo de atualização contínua.
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1. Resumo 
 

 
Este guia fornece apenas breves instruções sobre a instalação, desinstalação e algumas operações 
básicas, como a visualização ao vivo, gravação e reprodução do VMS-A1. Para obter informações 
detalhadas sobre como usar o software, consulte o Manual do Utilizador do VMS-A1 V2.0.0. 

 

2. Requisitos do sistema 
 

 
Sistema operativo: Microsoft Windows XP / Windows 2003 32‐bit, Windows 7 / Windows 2008 32‐bit 
ou 64‐bit 
CPU: Intel Pentium IV @ 3.00 GHz ou superior 
Memoria: 1G ou superior 
Display: Resolução 1024*768 ou superior 
Nota: Para a estabilidade e bom desempenho, os requisitos do sistema descritos devem ser cumpridos. 

 

3. Esquemas de implantação 
 

 
O VMS-A1 pode ser usado na rede local (LAN) e na rede de longa distância (WAN). Neste documento, 
apenas alguns dos esquemas de implantação de conexão são mostrados. 
Nota: Na situação real, os dispositivos conectados, como os DVRs, NVRs, câmaras de rede, etc., são 
dimensionáveis. 

 

3.1 Na rede local  
 

3.1.1 Esquema simplificado na rede LAN 
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Cenário de aplicação: 

1. Apenas um ou uma pequena quantidade de clientes precisa obter fluxo de vídeo dos 
dispositivos. 

2. O cliente e os dispositivos estão na mesma sub-rede local. 
 
Requisitos de hardware: 

1. Câmaras de rede, DVRs, etc. 
2. PC com software cliente VMS-A1 instalado. 
3. Switch ou router. 
 

 
Este esquema de implantação é conveniente e económico. Apenas o software cliente VMS-A1 é 
necessário e pode obter acesso direto aos dispositivos conectados, como câmaras de rede, DVRs, etc. 

 

3.1.2 Esquema complete na rede LAN 
 

 
Cenário de aplicação: 

1.  Vários clientes precisam receber fluxo de vídeo dos dispositivos. 
2. Pode haver ou não discos rígidos do lado do dispositivo, mas é necessário copiar os ficheiros de 
gravação para um outro local para garantir a segurança. 

 
Requisitos de hardware: 

1.  Câmaras de rede, DVRs, etc. 
2.  PC com software cliente VMS-A1 instalado, VMS‐A1 PCNVR, Stream Media Server e Servidor de 
armazenamento. 
3.  Switch ou router. 

 
O DVR, HDVR, NVR, VMS-A1 PCNVR pode conectar e gerir câmaras, speed domes, codificadores de 
vídeo, etc., e o cliente VMS-A1 pode ser usado para gerir DVR, HDVR, NVR, PCNVR fornecendo uma 
função completa da gestão. 
O servidor stream pode ser adotado para encaminhar o stream de vídeo, diminuindo a carga de rede 
dos dispositivos. Os ficheiros de registo podem ser armazenados nos HDDs do dispositivo local ou no 
servidor de armazenamento remoto. Também pode aceder ao cliente através da navegação na web e 
fazer algumas operações básicas, incluindo visualização ao vivo, reprodução, etc.. 
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3.2 Rede de longa distância (WAN) 
 

3.2.1 IP estático na WAN 
 

 
Cenário de aplicação: 
1. Os dispositivos precisam ser acedidos na WAN. 
2. Endereços estáticos IP são atribuídos aos dispositivos conectados na WAN. 
 
Requisitos de hardware: 
1. Câmaras de rede, DVRs, etc. 
2. PC com software cliente VMS-A1 instalado, VMS‐A1 PCNVR, Stream Media Server e Servidor de 
armazenamento. 
3. Switch ou router. 
 
O endereço IP estático pode ser atribuído ao dispositivo na WAN e o cliente VMS-A1 pode aceder ao 
dispositivo diretamente através do endereço IP. É um modo caro de ligação quando existem vários 
dispositivos conectados. 
Pode adotar o router para se conectar à Internet, atribuir um endereço IP estatístico ao router e, em 
seguida, obter acesso aos dispositivos por meio do endereço IP e do número da porta do router.
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3.2.2 IP dinâmico na WAN 
 

 
Cenário de aplicação: 

1.  Os dispositivos precisam ser acedidos na WAN. 
2.  Pode aceder ais dispositivos através dos seus nomes de domínio (registados no servidor DNS) na 

WAN. 
 
Requisitos de hardware: 

1.  Câmaras de rede, DVRs, etc. 
2.  PC com software cliente VMS-A1 instalado, VMS‐A1 PCNVR, Stream Media Server e Servidor de 
armazenamento. 
3.  Switch ou router. 
 

Pode registar nomes de domínio para os dispositivos no servidor DNS, como MaziDns, Peanuthull, 
DynDNS, HiDDNS, etc., e obter acesso aos dispositivos através dos nomes de domínio do dispositivo. 
Quando houver vários dispositivos conectados à Internet por meio do um router, poderá configurar o 
nome de domínio no router e, em seguida, obter acesso aos dispositivos pelo nome de domínio e 
número de porta do router, reduzindo assim o custo do nome do domínio.
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4. Instalação e desinstalação 
 

 

4.1 Instalação 
 
Insira o meio de instalação no computador apropriado. Execute os seguintes passos para instalar o 
software VMS‐A1. 
 

1. Duplo clique no ficheiro do programa  para entrar no painel de boas-vindas do 
assistente InstallShield. Clique em Próximo para iniciar o assistente InstallShield. 

 
 

2. No painel seguinte, é-lhe pedido que selecione o módulo de função instalar. 

 
 
Servidor de armazenamento: O servidor de armazenamento funciona como um NVR instalado no PC e 
os ficheiros de registo podem ser armazenados no servidor de armazenamento. 
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Stream Media Server: O stream de vídeo pode ser encaminhado através do servidor stream, para 
diminuir a carga do dispositivo. 
 
Configure o diretório de instalação no qual o software do cliente deve ser instalado. Pode aceitar o 
diretório padrão que é exibido ou clique em Navegar e selecione outro diretório. 
Também pode clicar em Espaço em disco para escolher a unidade de disco onde instalar o software e 
verificar as informações de espaço do disco no painel. 
Nota: O diretório por defeito é C:\Program Ficheiros\VMS‐A1 Station\VMS‐A1. 
 
Clique em Próximo para continuar. 

3. Instale o plug-in WinpCap de acordo com as instruções para detetar os dispositivos on-line ao 
executar o software cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Leia as informações de pré-instalação e clique em Instalar para iniciar a instalação. 

 
 

5. Um painel indicando o progresso da instalação é exibido. Uma barra de conclusão de 
percentagem é atualizada conforme a instalação progride 
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6. Selecione o tipo de configuração de acordo com as suas necessidades. 
Pode marcar a caixa de seleção Criar atalho no ambiente de trabalho para o cliente para criar 
um ícone de atalho no ambiente para o software cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Leia as informações de pós-instalação e clique em Terminar.
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4.2 Desinstalação 
 

Duplo clique no ficheiro do programa  selecione Remover, clique em Próximo e 
clique em Sim para desinstalar VMS‐A1 de acordo com as instruções.. 
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5. Início rápido 
 

 

5.1 Registo de utilizador e login 
 
Na primeira vez que utiliza o software VMS‐A1, precisa registar um superutilizador para login. 
Passos: 

1. Insira o nome de superutilizador e password. 
2. Confirme a password. 
3. Opcionalmente, marque a caixa de seleção Ativar login automático para entrar no software 

automaticamente. 
4. Clique em Registar. Então, pode entrar no software como superutilizador. 

 

 
 
Notas: 

▪ O nome de utilizador não pode conter nenhum dos seguintes caracteres: / \ : * ? “ < > | 
▪ A password não pode estar vazia e o comprimento da password não deve ser inferior a seis 

caracteres. 
 
Ao abrir o VMS‐A1 após o registo, pode autenticar-se com o seu nome de utilizador e password. 
Passos: 

1. Insira o nome de utilizador e password registados. 
2. Opcionalmente, marque a caixa de seleção Ativar login automático para entrar no software 

automaticamente. 
3. Clique em Login. 
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5.2 Assistente para importação de dispositivos 
 
Entra na interface do assistente do VMS-A1 após o login. Este assistente ajuda-o a percorrer as operações 
básicas do software cliente, como adicionar dispositivos, importar dispositivos em grupos, configurar 
cronograma de registos, etc. Também pode dar uma olhadela rápida em alguns recursos mais recentes do 
software, incluindo operação de visualização, conexão de câmara e acesso à web. 
 
Execute as etapas seguintes para percorrer o assistente e estudar as operações fornecidas. 
 
Passo 1: Guia de início 
Quando não há nenhum dispositivo adicionado ao VMS-A1, o assistente para importação de dispositivos 
será exibido após o login no software. Também pode abrir o assistente no menu Ajuda. 

 
 
Clique em Configurar dispositivo e agendamento de gravação para iniciar o guia. Também pode clicar em 
Fechar para sair do assistente. 
 
Passo 2: Adicionar dispositivos 
Dispositivos incluindo câmaras de rede, codificadores de vídeo, DVRs, NVRs, devem ser adicionados ao 
software para a configuração e gestão remota, como visualização ao vivo, reprodução, configurações de 
alarme, etc. 
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Pode adicionar o dispositivo das seguintes formas: 

▪ Adicionar dispositivos online. 
▪ Adicionar dispositivos manualmente. 
▪ Adicionar dispositivos por segmento IP. 
▪ Adicionar dispositivos por servidor IP. 
▪ Adicionar dispositivos por MaziDDNS. 

 

 

Adicionar dispositivos online 
Os dispositivos online ativos na mesma sub-rede local do software cliente serão exibidos numa lista. Pode 
clicar no botão Atualizar a cada 15s para atualizar as informações dos dispositivos online. 
 
Passos: 

1. Selecione os dispositivos a serem adicionados da lista. 
2. Clique em Adicionar ao cliente para abrir a caixa de diálogo de adição de dispositivos. 
3. Insira as informações necessárias. 

Nickname: Edite um nome para o dispositivo à sua escolha. 
Endereço: Introduza o endereço IP do dispositivo. O endereço IP do dispositivo é obtido automaticamente 
neste modo de adição. 
Porta: Insira o número da porta do dispositivo. O valor por defeito é 8000. 
Nome de utilizador: Insira o nome de utilizador do dispositivo. Por defeito, o nome de utilizador é admin. 
Password: Insira a password do dispositivo. Por defeito, a password é 12345. 

4. Opcionalmente, pode marcar a caixa de seleção Exportar para o grupo para criar um grupo pelo 
nome do dispositivo. Todos os canais do dispositivo serão importados para o grupo 
correspondente por defeito. 

5. Clique em Adicionar para adicionar o dispositivo. 

 

 
Clique em Adicionar Todos, insira o nome de utilizador e a password do dispositivo, e pode adicionar 
todos os dispositivos online ao software cliente. 
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Selecione o dispositivo na lista, clique em Modificar Netinfo, insira a password do dispositivo, e então 
pode modificar as informações de rede do dispositivo selecionado, incluindo o endereço IP, porta, 
gateway, etc. 

 
 
Selecione o dispositivo na lista, clique em Restaurar a password por defeito, introduza o código de 
segurança, e então pode restaurar a password por defeito do dispositivo selecionado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para detalhes sobre outros métodos de adição de dispositivos, consulte o Manual do utilizador doVMS‐A1 
V2.0.0. 
Clique em Próximo para continuar. Também pode clicar em Página Inicial para retornar à página inicial do 
assistente ou clique em Terminar para sair. 
 
Passo 3: Importar dispositivos para grupos 
Os dispositivos adicionados podem ser organizados em grupos para uma gestão conveniente. Pode obter a 
exibição ao vivo, reproduzir os ficheiros de gravação e fazer algumas outras operações dos dispositivos 
através do grupo. 
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1. Clique em Adicionar Grupo para abrir a caixa de diálogo Adicionar Grupo, introduza o nome de 
grupo pretendido e clique em OK. 

2. Clique em Importar na interface de Gestão de grupos, e clique no separador Canal de codificação 
para abrir a página Importar Canal de codificação. 

3. Selecione as miniaturas/nomes dos canais de codificação na visualização de miniatura/lista. 
4. Select a group from the group list. 
5. Clique em Importar para importar os canais de codificação selecionados para um grupo 

selecionado. 
Também pode clicar em Importar todos para importar todos os canais de codificação para um grupo 
selecionado. 
Nota: Pode adicionar até 64 câmaras a um grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Os seguintes botões estão disponíveis na página Importar Canal de codificação: 

       Exibição de lista Visualizar o canal de codificação na lista de exibição. 

       Vista em miniatura Visualizar o canal de codificação na lista de miniaturas. 

       Atualizar Atualizar as informações mais recentes dos canais de codificação 
adicionados. 

       Importar Crie um grupo por nome de dispositivo e importe o dispositivo para o 
grupo. 

     Colapsar/Expandir Colapsar/Expandir as miniaturas dos canais de codificação.  
Clique em Próximo para continuar. 
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Passo 4: Configurando a gravação agendada 
Os ficheiros de vídeo podem ser gravados no HDDs, Net HDDs, cartões SD/SDHC no dispositivo local, ou no 
servidor de armazenamento ligado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Selecione a câmara na lista Grupo de câmaras. 
2. Marque a caixa Gravação agendada para habilitar a gravação local do dispositivo. 
3. Selecione o modelo de gravação agendada na lista suspensa. 
4. Clique em Definições avançadas para definir os parâmetros de gravação. 
5. Opcionalmente, clique em Copiar para… para copiar as configurações da programação de 

gravação para outras câmaras. 
6. Clique em Guardar para guardar as definições. 

 
Passo 5: Terminar assistente. 
O assistente está completo. Clique em Terminar para fechar o assistente. 
 

5.3 Barra de menu 

Clique no botão no lado superior esquerdo do software  para abrir a barra de menu. A Barra de menu 
contém os seguintes aspetos: 

 
Barra de menu: 
 

Ficheiro 

 
Abrir imagem 

capturada 
Pesquisa e visualiza as imagens captadas e 
guardadas no PC local. 

 
Abrir ficheiro de 

vídeo 
Pesquisa e visualiza os ficheiros de vídeo gravados 
e guardado no PC local. 

 
Abrir ficheiro de 

registo 
Visualiza os ficheiros de backup guardados. 

 
Sair Sair do software cliente VMS‐A1. 

Sistema 

 
Bloquear 

Bloquear o ecrã de operações. Necessária nova 
autenticação para desbloquear. 

 
Alterar utilizador Trocar para outro utilizador. 

 

Importar ficheiro de 
configuração do 

sistema 

Importar ficheiro de configuração do cliente do 
seu computador. 

 

Exportar ficheiro de 
configuração do 

sistema 

Exportar ficheiro de configuração do cliente do seu 
computador. 
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Vista 

1024*768 Exibe a janela no tamanho de 1024*768 pixels. 

1280*1024 Exibe a janela no tamanho de 1280*1024 pixels. 

1440*900 Exibe a janela no tamanho de 1440*900 pixels. 

1680*1050 Exibe a janela no tamanho de 1680*1050 pixels. 

Full Screen Exibe a janela em full screen. 

 Vista principal Abre a página da vista principal. 

 Reprodução remota Abre a página da reprodução remota. 

 
E‐map Abre a página da do E-map. 

 
Pré-visualização do 

ecrã adicional 
Abre a janela da Pré-visualização do ecrã adicional. 

Ferramentas 

 
Gestão de 

dispositivos 
Abre a página de Gestão de dispositivos. 

 
Gestão de eventos Abre a página de Gestão de eventos. 

 Gravação agendada Abre a página de Gravação agendada. 

 Gestão de contas Abre a página de Gestão de contas. 

 Pesquisa de registos Abre a página de Pesquisa de registos. 

 
Configuração do 

sistema 
Abre a página de Configuração do sistema. 

 
Transmissão Selecione o dispositivo para iniciar a transmissão. 

 
Controlo de 

dispositivos armados 
Define o estado do dispositivo. 

 Controlo I/O Ligue / desligue a saída de alarme. 

 Player 
Abra o player para reproduzir os ficheiros de 
vídeo. 

 Lista de mensagens 
Exibir as informações da mensagem de e-mail a ser 
enviada. 

Ajuda 

 
Abrir assistente Abra o guia para a configuração do cliente. 

 
Manual de utilizador 

(F1) 

Clique para abrir o Manual de utilizador; também 
pode abrir o Manual de utilizador ao pressionar F1 
no seu teclado. 

 Sobre Ver a informação básica sobre o software 

 Idioma 
Selecione o idioma para o software cliente e 
reinicie o software para ativar as configurações. 

 
Os módulos de função são facilmente acedidos ao selecionar o modo de função do menu Vista ou 
Ferramentas. 
 
Pode verificar as informações, incluindo o utilizador atual, o uso da rede, o uso da CPU, o uso da memória 
e o horário, no canto superior direito da página principal. 
 

5.4 Visualização ao vivo 
 
Propósito: 
Pode ver o vídeo ao vivo das câmaras adicionadas na página de visualização principal. E algumas 
operações básicas são suportadas, incluindo captura de imagens, gravação manual, controlo de PTZ, etc. 
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Antes de começar: 
 
É necessário que um grupo de câmaras seja definido para exibição ao vivo. Clique em Vista‐>Vista 
principal para abrir a página da Vista principal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página da Vista principal. 
1 Lista de vistas 
2 Lista de câmaras 
3 Painel de controlo PTZ 
4 Janela de visualização ao vivo 
5 Barra de ferramentas da visualização ao vivo 
 
Barra de ferramentas da visualização ao vivo: 
 

 
 

Na página de Vista principal, estão disponíveis os seguintes botões da barra de ferramentas: 
 

 Definir vista 
Defina o modo de layout de tela e guarde as novas 
configurações para a exibição atual; guarde a vista atual 
como outra nova vista. 

 Parar a visualização ao vivo Parar a visualização ao vivo de todas as câmaras 

 Anterior Ir para a exibição ao vivo anterior 

 Próximo Ir para a exibição ao vivo seguinte 

 
Retomar / Pausar 
Auto‐switch 

Clique para retomar / pausar o auto-switch na exibição ao 
vivo. 

 
Mostrar/Ocultar Menu 

Mostrar / ocultar o menu de configuração do auto-switch. 
Clique novamente para esconder. 

 

 
Mute/Audio On Desligue / ligue o áudio na exibição ao vivo 

 Full Screen 
Exibe a exibição ao vivo no modo de tela cheia. Pressione 
ESC para sair. 
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Iniciar a visualização ao vivo para uma câmara 
Passos: 

1. Abra a página da Vista principal. 

2. Opcionalmente, clique no ícone  na barra de ferramentas da visualização ao vivo, clique no 

botão de esquema de visualização  e selecione esquema de tela para exibição ao vivo. 
3. Clique e arraste a câmara para a janela de exibição, ou duplo clique no nome da câmara depois 

de selecionar a janela de exibição para iniciar a exibição ao vivo. 
Nota: Pode clicar e arrastar o vídeo da câmara em exibição ao vivo para outra janela de exibição, se 
necessário. 
 

Iniciar a visualização ao vivo para um grupo de câmaras 
Passos: 

1. Abra a página da Vista principal. 
2. Clique e arraste o grupo para a janela de exibição, ou duplo clique no nome do grupo para 

iniciar a visualização ao vivo. 
Nota: O número de janelas de exibição é auto-adaptável ao número das câmaras do grupo. 
 

Iniciar a visualização ao vivo no modo por defeito 
Propósito: 
O vídeo das câmaras adicionadas pode ser exibido em diferentes modos de visualização. Existem 4 
modos de visualização por defeito frequentemente utilizados que pode selecionar: 1, 4, 9 ou 16 ecrãs. 

Passos: 
1. Abra a página da Vista principal. 

2. Clique no ícone  para expandir a lista de visualizações por defeito. 
3. Clique para selecionar o modo de visualização por defeito e o vídeo das câmaras adicionadas 

será exibido e numa sequência na vista selecionada. 
Nota: Clique com o botão direito no nome da visualização atual na lista e clique em Guardar 
Visualização como., e pode salvar a vista por defeito como uma vista personalizada. 
 

Iniciar a visualização ao vivo no modo personalizado 
Propósito: 
O modo de visualização pode também ser personalizado para a visualização ao vivo. 
Passos: 

1. Abra a página da Vista principal. 

2. Clique no ícone  para expandir a lista de exibição personalizada. 
3. Clique em Nova vista na lista de exibição personalizada para criar uma nova vista. 
4. Coloque o nome na vista e clique em Adicionar. Por defeito, a nova vista é dividida em 4 ecrãs.  

5. Opcionalmente, clique em no ícone   na barra de ferramentas da visualização ao vivo, então 

clique no botão de layout da tela  e selecione o esquema para a nova vista. 

6. Clique a arraste a câmara/grupo para a janela de visualização, ou duplo clique no nome da 
câmara/grupo no modo de visualização personalizado para iniciar a visualização ao vivo. 

7. Clique no ícone  para guardar a nova vista. 
 

Parar a vista 
Passos: 

1. Selecione a janela de exibição. 

2. Clique no ícone  que aparece no canto superior direito quando o rato está sobre a janela de 
visualização, ou clique em Parar a visualização ao vivo comum clique direito no menu para 

parar a visualização. Também pode clicar no botão  na barra de ferramentas da visualização 
ao vivo para parar todas as visualizações. 
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5.5 Gravação 
 
Propósito: 
Alguns dispositivos locais, incluindo os DVRs, NVRs, e Câmaras de rede, fornecem dispositivos de 
armazenamento, como HDDs, Net HDDs e cartões SD/SDHC para ficheiros de gravação. 
Antes de começar: 
Os dispositivos de armazenamento recém-instalados precisam ser formatados. Vá para a página de 
configuração remota do dispositivo, clique em Armazenamento‐>Geral, selecione o HDD ou cartão 
SD/SDHC, e clique em Formatar para formatar os dispositivos de armazenamento selecionados. 
 

 
Clique em Ferramentas‐>Gravação agendada para abrir a página da Gravação agendada. 

 
Passos: 

1. Abra a página da Gravação agendada. 
2. Selecione a câmara na lista Grupo de câmaras. 
3. Marque a caixa Gravação agendada para habilitar a gravação local do dispositivo. 
4. Selecione o modelo de gravação agendada na lista suspensa. 

Modelo Dia inteiro: para gravação contínua todo o dia. 
Modelo dias da semana: para gravação contínua nas horas de trabalho das 8:00 às 20:00. 
Modelo de alarme: para gravação de deteção de movimento ou ativação de alarme 
Modelo 01‐08: modelos fixos para horários específicos. Pode editar os modelos, se necessário. 
Personalizado: pode ser personalizado como desejado. 
Se precisar de editar ou personalizar o modelo, veja Configurar modelo de gravação agendada. 

5. Clique em Definições avançadas para definir os parâmetros de gravação. 
6. Opcionalmente, clique em Copiar para… para copiar as configurações da gravação agendada 

para outros canais. 
7. Clique em Guardar para guardar as definições. 
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Parâmetros Descrições 

Pré-gravação 
Normalmente usado para o registo acionado pelo evento, quando quer 
gravar antes do evento acontecer 

Pós-gravação 
Após o término do evento, o vídeo também pode ser gravado durante um 
determinado tempo. 

Tempo de 
expiração do vídeo 

O tempo para manter os ficheiros de registo no dispositivo de 
armazenamento, uma vez excedido, os ficheiros serão excluídos. Os 
ficheiros serão guardados permanentemente se o valor for definido como 0. 

Gravação 
redundante 

Guardar os ficheiros de vídeo não só no R/W HDD, mas também num HDD 
redundante. 

Gravação de áudio Grave os ficheiros de vídeo com áudio ou não. 

 

Configurar o modelo de gravação agendada  
 

Execute os seguintes passos para configurar o modelo de gravação agendada:  
Se o Modelo 01‐08 é selecionado a partir da lista suspensa, inicie a partir do passo 1;  
Se o Personalizado é selecionado a partir da lista suspensa, inicie a partir do passo 2. 

1. Clique em Editar para entrar na interface Gestão de modelos. Selecione o modelo a ser definido 
e pode editar o nome do modelo. 

2. Defina o agendamento para o modelo selecionado. 

 refere-se à gravação agendada  normal. A barra de tempo do cronograma 
é verde e amarela. 

  refere-se à gravação agendada de eventos de alarme ou deteção de 
movimento. A barra de tempo do cronograma é vermelha 

 refere-se a gravação agendada ativada por comando. A barra de tempo do 
cronograma é verde. 
Nota: O registr acionado pelo comando só está disponível para as transações de ATM quando 
o DVR ATM é adicionado ao VMS-A1. 

Quando o cursor fica , pode editar a barra de tempo de agendamento. 

Quando o cursor fica , pode mover a barra de tempo selecionada que acabou de 
editar.  

Quando o cursor fica , pode alongar ou encurtar a barra de tempo selecionada. 

3. Opcionalmente, pode selecionar a barra, e clique no ícone  para apagar a barra temporal 

selecionada, ou clique no ícone  para apagar todas as barras, ou clique no ícone  para 
copiar as definições da barra para outras datas. 

4. Clique em OK para guardar as definições. 
  

Pode clicar em Guardar modelo de agendamento na interface de Agendamento Personalizado, e então 
o modelo personalizado pode se guardado como modelo 01‐‐08. 
Nota: Pode definir até 8 períodos horários por dia na gravação agendada. 
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5.6 Reprodução 
 
Propósito: 
Os ficheiros de gravação armazenados no dispositivo local ou no servidor de armazenamento podem ser 
pesquisados por visualização personalizada, câmara ou evento de acionamento e, em seguida, podem 
ser reproduzidos remotamente. 
Clique em Vista‐>Reprodução Remota para abrir a página de Reprodução Remota. 
 

 
 
Página de Reprodução Remota 
1 Lista de vistas, Lista de câmaras e Lista de eventos 
2 Calendário 
3 Opções de pesquisa 
4 Lista de resultados de pesquisa 
5 Mostrar janela de reprodução 
6 Barra de ferramentas de reprodução 
7 Linha temporal 

 

5.6.1 Reprodução normal 
 
Propósito: 
Os ficheiros de gravação podem ser pesquisados através de uma vista personalizada ou câmara para a 
Reprodução normal. 
 

Pesquisa de ficheiros gravados para a Reprodução normal  
Passos: 

1. Abra a página de Reprodução Remota. 
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2. Clique em  para expandir a Lista de vistas ou Lista de câmaras no 
lado esquerdo. 

3. Selicione a vista ou câmara a ser pesquisada da lista. 
4. Selecione o dia a ser pesquisado no calendário 

Também pode clicar em  para mostrar mais opções de pesquisa, 

e clique no ícone  para especificar a hora de início e fim para a 
pesquisa. 

5. Clique em Pesquisar. Os ficheiros de gravação da vista selecionada 
ou câmara serão mostrados na lista de resultados de pesquisa. 
Pode filtrar os resultados através dos filtros de texto. 

Nota: Pode pesquisar até 16 câmaras em simultâneo. 
 

 
 

Reprodução normal  
Após pesquisar os ficheiros gravados para a reprodução normal, pode 
reproduzi-los das seguintes formas: 

▪ Reprodução por Lista de ficheiros 

Selecione o ficheiro de gravação a partir da lista de resultados, e clique no ícone  na barra 
de ferramentas, ou duplo clique no ficheiro de gravação para o reproduzir na janela. 

▪ Reprodução por Linha temporal 
A linha temporal indica a duração de tempo do ficheiro de gravação, e dependendo do tipo de 
ficheiro tem diferentes cores. Clique na linha temporal para reproduzir um ficheiro específico. 

Pode clicar em  ou  para aumentar ou reduzir a barra temporal. 

Pode clicar em  ou  para ir para o período de tempo anterior ou seguinte. Pode usar a 
roda do rato para realizar zoom in ou zoom out na linha temporal. 

 

 
 
Barra de ferramentas de reprodução normal: 
 

 
 

Na Reprodução normal  page, estão disponíveis os seguintes botões da barra de ferramentas: 
 

 Reprodução Asinc/Sinc  
Clique em para reproduzir os ficheiros de gravação de 
forma síncrona / assíncrona. 

 Parar reprodução Parar a reprodução de todas as câmaras 

 Pausar/Iniciar a reprodução Pausar/Iniciar a reprodução de todos os ficheiros 

 Frame único Reproduzir os ficheiros frame a frame 

 Volume Clique em para ligar/desligar o áudio e ajustar o volume. 

 Full Screen Reproduz o vídeo em full screen. Pressione ESC para sair. 
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Nota: Pode mover o controlo deslizante na barra de velocidade de reprodução para definir a velocidade 
de reprodução. 

 

5.6.2 Reprodução de eventos 
 
Propósito: 
As gravações acionadas pela deteção de movimento ou pela entrada de alarme podem ser pesquisados 
para reprodução de eventos e esta função requer o suporte do dispositivo conectado. 

 
Pesquisa de ficheiros gravados para a Reprodução de eventos 
Passos: 

1. Abra a página de Reprodução Remota. 

2. Clique em  para expandir a Lista de eventos no lado esquerdo. 
3. Clique em Deteção de movimento ou Entrada de alarme, e selecione as câmaras ou sensores 

de alarme. 
4. Selecione o dia a ser pesquisado no calendário 

5. Também pode clicar em  para mostrar mais opções de pesquisa, e clique no ícone  para 
especificar a hora de início e fim para a pesquisa. 

6. Clique em Pesquisar. As gravações das câmaras selecionadas e sensores ativados por 
movimento ou entrada de alarme serão mostrados na lista de resultados de pesquisa. 
 

Reprodução de eventos 
Depois de procurar as gravações acionadas pelo evento, pode reproduzi-los das seguintes formas: 

▪ Reprodução por Lista de ficheiros 

Selecione o ficheiro de gravação a partir da lista de resultados, e clique no ícone  na barra 
de ferramentas, ou duplo clique no ficheiro de gravação para o reproduzir na janela. 

▪ Reprodução por Linha temporal 
▪ A linha temporal indica a duração de tempo do ficheiro de gravação. Clique na linha temporal 

para reproduzir um ficheiro específico. 
 
Barra de ferramentas de reprodução de eventos: 
 

 
 

Na página de Reprodução Remota, estão disponíveis os seguintes botões da barra de ferramentas:  

 Parar reprodução Parar a reprodução de todas os canais. 

 Pausar/Iniciar a reprodução Pause/Inicie a playback of record files. 

 Frame único Reproduzir os ficheiros frame a frame. 

 Evento anterior Ir para a reprodução do evento anterior. 

 Evento seguinte Ir para a reprodução do evento seguinte. 

  Volume Clique em para ligar/desligar o áudio e ajustar o volume. 

 Full Screen Reproduz o vídeo em full screen. Pressione ESC para sair. 

  
Pode mover o controlo deslizante na barra de velocidade de reprodução para definir a velocidade de 
reprodução. 
 

5.6.3 Reprodução sincronizada 
 
Propósito: 
Na reprodução sincronizada, os ficheiros de gravação podem ser reproduzidos na sincronização. 
Nota: Os ficheiros gravados de até 16 câmaras podem ser reproduzidos simultaneamente. 
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Reprodução sincronizada para algumas das câmaras pesquisadas 
Passos: 

1. Inicie a reprodução normal das câmaras pesquisadas. 
 

2. Clique em  na barra de ferramentas, os ficheiros na reprodução normal serão reproduzidos 

sincronizados. O ícone  fica . 

3. Para desabilitar a reprodução sincronizada, clique no ícone . 
 

Reprodução sincronizada para todas as câmaras pesquisadas 
Passos: 

1. Pesquisar os ficheiros de gravação para a reprodução normal. 

2. Clique em  na barra de ferramentas para ativar a reprodução sincronizada. O ícone  fica 

. 

3. Selecione o ficheiro de gravação a partir da lista e clique em , ou clique na linha temporal 
para iniciar a reprodução sincronizada para todas as câmaras. 

4. Para desabilitar a reprodução sincronizada, clique no ícone . 

 

 

 

5.7 E‐map 
 
Propósito: 
A função E‐map dá um resumo visual da localização e distribuição das câmaras instaladas e dispositivos 
de entrada de alarme. Pode obter a visualização ao vivo das câmaras no mapa e receberá uma 
mensagem de notificação do mapa quando o alarme for acionado. 
Clique em Vista‐>E‐map para abrir a página E‐map. 
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E‐map Page 
1 Lista de grupos 
2 Área de visualização do mapa 
3 Barra de ferramentas E‐map 

 

5.7.1 Adicionar um E‐map 
 
Propósito: 
Um E-map precisa ser adicionado como o mapa pai para os hot spot e hot region. 
 
Passos: 

1. Abra a página E‐map. 
2. Selecione um grupo para o qual deseja adicionar um mapa. 

3. Clique no ícone  na Área de visualização do mapa para abrir a caixa de diálogo de adição de 
mapas. 

4. Introduza um nome descritivo do mapa adicionado, conforme desejado. 

5. Clique no ícone  e selecione um ficheiro de mapa a partir do caminho local. 
6. Clique em OK para guardar as definições. 

Notas: 
▪ O formato de imagem do mapa só pode ser*.png, *.jpg ou *.bmp. 
▪ Apenas um mapa pode ser adicionado a um grupo. 
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O mapa adicionado é exibido na Área de visualização do mapa. Use a roda do mouse para aumentar ou 
diminuir o zoom no mapa. Pode clicar e arrastar a janela amarela no canto inferior direito ou use os 
botões de direção e a barra de zoom para ajustar a área do mapa para visualização. 

 
 
Clique no botão Editar Mapa ou Pré-visualização do mapa na barra de ferramentas do E-map para 
entrar no modo de edição ou modo de pré-visualização do mapa. 
 
Barra de ferramentas E‐map no modo de edição do mapa:  
 
Barra de ferramentas E‐map no modo de pré-visualização do mapa: 
 
 
Na página E-map, estão disponíveis os seguintes botões da barra de ferramentas: 
 

 Modificar mapa 
Modifique as informações do mapa, incluindo o nome do mapa e 
o caminho do ficheiro. 

 Apagar mapa Apagar o mapa atual. 

 Adicionar câmara            Adicionar a câmara aos hot spots no mapa. 

 
Adicionar entrada de 
alarme 

Adicionar uma entrada de sensor de alarme como hot spot no 
mapa. 

 Adicionar Hot Region Adicionar um map como hot region no mapa atual. 

  Modificar Modificar a informação do hot spot ou hot region selecionada. 

 Apagar Apagar o hot spot ou hot region selecionado. 

 
Limpar informação de 
alarme 

Limpar as informações de alarme mostardas no mapa. 

 
Voltar ao mapa pai Voltar ao mapa pai 

 

5.7.2 Função Hot Spot 
 
Propósito: 
As câmaras e entradas de alarme podem ser adicionadas no mapa e são chamadas de pontos de acesso. 
Os hot spots mostram os locais de câmaras e entradas de alarme, e também pode obter a v visualização 
ao vivo e informações de alarme dos cenários de vigilância através dos hot spots. 
 

Adicionar Hot Spots 
Adicionar Câmaras aos Hot Spots 
Passos: 
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1. Clique no botão Editar Mapa na barra de ferramentas do E-map para entrar no modo de 
edição. 

2. Clique no ícone  na barra de ferramentas para abrir a caixa de diálogo Adicionar Hot Spot. 
3. Marque as caixas para selecionar as câmaras a adicionar. 
4. Opcionalmente, pode editar o nome do hot spot, selecionar a cor o e selecionar o ícone hot spot. 
5. Clique em OK para guardar as definições. 

Também pode clicar e arrastar os ícones da câmara ida lista de grupos diretamente para o mapa para 
adicionar aos hot spots. 

 
 

Adicionar Entrada de alarmes aos Hot Spots 
Passos: 

1. Clique no botão Editar Mapa na barra de ferramentas do E-map para entrar no modo de 
edição. 

2. Clique no ícone  na barra de ferramentas para abrir a caixa de diálogo Adicionar Hot Spot. 
3. Marque as caixas para selecionr as entradas de alarme a adicionar. 
4. Opcionalmente, pode editar o nome do hot spot, selecionar a cor o e selecionar o ícone hot 

spot. 
5. Clique em OK para guardar as definições. 

Também pode clicar e arrastar os ícones da entrada de alarme lista de entrada de alarme diretamente 
para o mapa para adicionar aos hot spots. 

 
 

Modificar Hot Spots 
Pode modificar a informação dos hot spots adicionados no mapa, incluindo o nome, cor, ícone, etc. 
Passos: 

1. Clique no botão Editar Mapa na barra de ferramentas do E-map para entrar no modo de 
edição. 

2. Selecione o ícone do hot spot no mapa e clique em  na barra de ferramentas, ou duplo 
clique no ícone do hot spot no mapa para abrir a caixa de diálogo Modificar Hot Spot. 

3. Pode editar o nome hot spot no campo de texto e selecione a cor, o ícone e a câmara ligada ou 
a entrada de alarme. 

4. Clique em OK para guardar as novas definições. 
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Para apagar o hot spot, selecione o ícone hot spot e clique em  na barra de ferramentas. 

 

 
 

Pré-visualizar Hot Spots 
Passos: 

1. Clique no botão Pré-visualização do mapa na barra de ferramentas do E-map para entrar no 
modo de pré-visualização do mapa. 

2. Duplo clique nos hot spots da câmara, e pode obter a visualização em direto das câmaras. 

3. Se existir algum alarme acionado, o ícone  irá aparecer e piscar perto do hot spot. Clique no 
ícone de alarme, e pode verificar a informação de alarme, incluindo o tipo de alarme e hora de 
ativação. 

Nota: Para exibir as informações de alarme no mapa, a funcionalidade Alarme no E-map precisa ser 
definida como a ação de ligação do alarme. 
 

 
 

5.7.3 Função Hot Region  
 
Propósito: 
A função de hot region liga um mapa a outro mapa. Quando adiciona um mapa a outro mapa como uma 
região quente, um ícone do link para o mapa adicionado é mostrado no mapa principal. O mapa 
adicionado é chamado de mapa filho, enquanto o mapa ao qual adiciona a hot region é o mapa pai. 
Nota: Um mapa só pode ser adicionado como hot region uma vez. 
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Adicionar Hot Regions 
Antes de começar: 
Adicionar outro mapa ao grupo. 
Passos: 

1. Clique no botão Editar Mapa na barra de ferramentas do E-map para entrar no modo de 
edição. 

2. Selecione um mapa adicionado como o mapa pai. 

3. Clique no ícone  na barra de ferramentas para abrir a caixa de diálogo Adicionar Hot Region. 
4. Marque a caixa o mapa filho a ligar. 
5. Opcionalmente, pode editar o nome hot region, e selecione a cor e o ícone hot region color. 
6. Clique em OK para guardar as definições. Os ícones do mapa filho são adicionados no mapa pai 

como hot regions. 
Pode clicar e arrastar os ícones do mapa filho para mover as hot regions para os locais desejados. 

 

 
 

Modificar Hot Regions 
Propósito: 
Pode modificara informação das hot regions no mapa pai, incluindo o nome, cor, ícone, etc. 
Passos: 

1. Clique em no botão Editar Mapa na barra de ferramentas do E-map para entrar no modo de 
edição. 

2. Selecione o ícone hot region no mapa pai e clique em  na barra de ferramentas, ou duplo 
clique no ícone hot region para abrir a caixa diálogo Modificar Hot Region. 

3. Pode editar o hot region name no campo de texto e selecione a cor, o ícone e o mapa filho 
ligado. 

4. Clique em OK para guardar as novas definições. 

Para apagar a hot region, selecione o ícone hot region e clique em  na barra de ferramentas. 
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Pré-visualizar Hot Regions 
Passos: 

1. Clique no botão Pré-visualização do mapa na barra de ferramentas do E-map para entrar no 
modo de pré-visualização do mapa. 

2. Clique no ícone hot region para ir para o mapa filho. 
3. Os hot spots também podem ser adicionados nas hot regions. 

4. Pode clicar no ícone  na barra de ferramentas para voltar ao mapa pai. 
 

Também pode clicar no ícone  na barra de ferramentas para limpar a informação de alarme. 
 

 

 
 
 
 
 

6. Sair do Sistema 
 

 

Clique em Ficheiro no menu superior e selecione Sair, ou clique em  no canto superior direito da 
interface principal e aparecerá uma caixa de diálogo. Clique em OK para sair VMS‐A1. 


