
CAMERA IP SERIE AV

O  CMS  é uma central de  gerenciamento  de DVRs,   é  responsável  por integrar imagens 
de DVRs distintos,  com ele é possível realizar  comunicação bidirecional, vídeo 
conferência, função mapa eletrônico e central de alarme.
Este software é apenas para conectar diferentes dispositivos, para características 
específicas do equipamento, por favor, consulte o manual do mesmo.
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1.Características

1.1. Gerenciamento de usuários e permissões.
Suporta vários níveis de gerenciamento,  gerenciamento de usuários e configuração de 
permissões.

1.2. Protocolo Inteligente de transmissão de vídeo
Protocolo inteligente de  transmissão  de vídeo pode maximizar o uso de sua banda de  rede, 
especialmente  em  limitação de redes  front-end, garante  uma  boa  qualidade de 
imagem em redes com pouca banda.

1.3. Arquitetura de rede distribuída 
Suporta vários DVRs trabalhando simultaneamente, balanço inteligente de carga, 
flexibilidade para adicionar DVRs e melhorar a capacidade do sistema nas condições de 
garantia de integridade.

1.4. Perfeito monitoramento de vídeo
Durante o monitoramento em tempo real, tem suporte ao  sistema de alarme, 
gravação, gravação automática, reprodução, configurações  e assim por diante, cana 
canal pode ser controlado individualmente.
1.5. Regulagem dinâmica de decodificação de buffer
Capacidade no ajuste da fluência do vídeo em tempo real durante o monitoramento em tempo 
real.

1.6. Gerenciamento centralizado
Gerenciamento centralizado dos dados em todo o sistema e transmissão dos  dados 
para fornecer um  monitoramento multiusuário  em tempo real. Usuários remotos 
podem monitorar, gravar e reproduzir através da rede. 

1.7. Fácil manipulação
No controle de acesso, os usuários podem facilmente controlar e definir cada ponto de 
monitoramento através do sistema, pode também  fazer a integração de mapa 
eletrônico.

1.8. Alto nível de integração
O sistema integra outras informações relacionadas, como alarme, voz etc.

1.9. Confiável
O Sistema projeta uma medida especial de tolerância a falhas para garantir a integridade dos 
dados e o programa em execução.



1.10. Escalável 
O sistema tem uma boa escalabilidade e bem adaptável para maximizar o investimento do 
usuário. 

1.11. Reprodução

Suporta 4 canais de reprodução ao mesmo tempo em tempo real.
1.12. Conexão
Suporta a conexão de  no máximo 8 dispositivos  e visualização de  vários vídeos 
(monitoramento em tempo real e reprodução).

2. Instalação e Instruções
Requisitos de Hardware:
CPU: Processador P4 / 2.0GHz (mínimo) 
Placa de vídeo de 128MB (mínimo) 
Placa de rede 100/1000MB/s
Requisitos de Software:
O CMS pode ser executado no Windows XP e Seven. Desabilite o antivírus e Firewall.
Passos para instalação:

2.1. Instalação
Encontre o “CMS.exe” e o execute, irá abrir a seguinte tela:

Clique em “Next” e irá aparecer a seguinte tela    com o nome do Computador e Companhia.  (é
recomendado deixar como aparecer, mas caso desejar poderá alterá-lo):



Clique em “Change” para selecionar o caminho de instalação (por padrão é: “C:\Arquivos de 
Programas\CMS”), então clique em “Next” para selecionar a pasta do Menu Iniciar como 
mostra a figura seguinte.



Clique em “Next” e aparecerá a seguinte tela (apenas para verificar caminho de instalação e  a 
pasta de atalho), clique em “Next” novamente e a instalação se iniciará.

Após o fim da instalação a seguinte tela surgirá:



Clique em “Finish” para terminar a instalação. Na área de trabalho foi criado o seguinte atalho 
(leia os capítulos 3,4,5 para instruções de operação do software):
Logo após executar o programa, a seguinte tela será apresentada:

Obs.: por padrão, deixe os campos como estão, e clique em “OK”. 



Área de  dispositivos  –  Nesta área é possível localizar os grupos de DVRs e suas 
câmeras, é possível conectar nos DVRs e câmeras através desta área.

Área de operação  –  É possível visualizar as imagens das  câmeras e configurá-las
através do mouse.

Hora e data – Exibe data e horário do sistema.
Área de status de disco  -  Mostra o  espaço restante  no disco onde os vídeos são 
armazenados.

PTZ – Controle de câmeras com movimentação PTZ.
Log de operação – Exibe logs de configurações e operações.

Menu – É possível navegar no menu, sub menu e configurar todas as funções do DVR.
4. Monitoramento

Clicando na área de  “Monitoramento”, isso irá alterar o tipo de visualização da tela. 



4.2. Sub-menu 
(clique com o botão direito do mouse)
Na área de operação, o usuário pode realizar as seguintes operações clicando com o 
botão direito.

Fechar janela: Fecha a canal em questão.
Fechar todas as janelas: Fecha todas os canais.
Áudio: clique pra ouvir o áudio do canal em questão.
Gravação Local:  Clique para  começar a  gravar o canal em questão, para parar a 
gravação  selecione a mesma opção  (a gravação se encontra no caminho configurado 
em Gravação Local     Configuração básica     Diretório de Gravação). 



Foto: captura uma imagem do canal em questão e salva no disco.
Iniciar conversa:  selecione essa opção para iniciar uma conversa por áudio com a 
câmera selecionada.

Configuração do equipamento: clique para ir à tela de configuração do equipamento.
Tela cheia: deixa a visualização das câmeras em tela cheia.

Projeto Tour:  Configura as câmeras para ficarem  sequenciais  em determinado  cal e 
intervalo. O projeto tour pode ser configurado em  Avançado  Tour  Adicionar, para 
alterar o intervalo dê dois cliques na coluna “Intervalo(Seg)” no item desejado.  (tempo 
mínimo de 3 segundos por intervalo).

4.2.1 Sub Menu da área de DVR

Conectar todos os vídeos (Extra stream)  –  Conectar todos os canais do DVR em modo 
Extra Stream.

Desconectar todos os vídeos  –    Desconecta/interrompe a exibição de todos os canais 
do DVR selecionado.

Configuração do DVR – Abre as configurações remotas do DVR. (ver capítulo 5.3).
Atualizar nomes dos canais  –  Caso os nomes dos canais tenham sidos alterados no 
DVR, o software atualiza os nomes dos mesmos com essa opção.

Sincronizar horário com o PC –  Sincroniza o horário do software CMS com o horário do 
PC.

4.3. Controle de PTZ
Quando as câmeras PTZ estão conectadas ao DVR, o usuário poderá controlar com os 
comandos: direcionais, parar percurso,  zoom, foco, íris, configuração de preset e tour. Quando 
o usuário ativa a função tour, as câmeras PTZ farão um percurso já definido, o preset.

Função: 



4.4. Cor

Obs.: Clique no botão   Restaurar  , para voltar as configurações padrão de cor.

5. Sistema
5.1. Gerenciador de dispositivos

Clique em      para adicionar áreas, como mostra a figura a seguir:





Nome: Nome a ser dado para o dispositivo.

Tipo: escolha entre os diferentes tipos de login.

End. IP: o endereço IP do DVR.

Porta: porta TCP.

Usuário: escolha de um nome de usuário.

Senha: escolha de uma senha. 
Clique em “OK”  após ter feito os passos anteriores, veja a seguinte imagem, dê um duplo 
clique no dispositivo pare expandi-lo.





Obs.: Por favor, certifique-se que o dispositivo esteja desconectado antes de excluí-lo ou modificá-
lo.



Sobrescrever:  Marque está opção  para que quando o HD estiver cheio, as novas gravações 
sertão sobrescritas as antigas.
Tamanho: é o tempo de gravação.
Gravação por alarme: tempo de gravação de um único arquivo.
Lista de discos: local onde são mostrados os HDs disponíveis.
Manutenção de log.:  configura  a quantidade de dias o log.  terá e por quantos dias manterá o 
mesmo.
Diretório de fotos: Local onde as fotos são armazenadas.
Diretório de vídeos: Local onde os vídeos são armazenados.
Sincronizar horário com o PC:  configura o tempo de sincronismo do horário entre o PC e o 
dispositivo.
Informações:  Versão do software (vídeo, decoder, rede, playback, configuração de 
equipamento e construção). 



Lista de dispositivos: escolha um dispositivo para configurar o alarme.
Alarme ativado:  selecione está opção para ter certeza de que todas as funções do alarme 
estejam disponíveis.
Aviso Sonoro: selecione para configurar o som que desejar para o alarme.
Arquivo de som: seleciona o caminho do som do alarme.
Aviso automático: marque está opção caso deseje um aviso que o alarme foi acionado, em um 
determinado intervalo.
Obs.: Primeiramente selecione o tipo de alarme.









7. Log. Local
O usuário pode pesquisar as operações no log, log de alarme e outros logs. Por data  e 
hora,os logs poderão ser exportados, veja a figura a seguir. 



8. Gravação
8.1. Reprodução
Há dois modos de reprodução, a remota e local.
Reprodução remota: Faz a reprodução a partir do DVR.
Reprodução local: Faz a reprodução a partir do computador onde está sendo gravado.
O usuário pode reproduzir os arquivos a qualquer momento,  o máximo de reprodução 
simultânea são 4 canais.









1 – Escolha o disco para gravar em Config. Local.
2 – Certifique-se de que o DVR esteja conectado a rede.
3 – Certifique-se de que o computador local esteja sempre disponíve
9. Avançado
Possui as seguintes opções: Decoder, mapa e tour.
9.1 Decoder
Não implementado.
9.2 Mapa
Não implementado.
9.3 Tour
Não implementado.


