Manual configuração IVMS-4500

Bom vamos então explicar como instalar e configurar o IVMS-4500 (Hikvision) para acesso remoto das
câmeras por dispositivos móveis. Iphone ou android
1º Passo – Baixar o aplicativo
Se você usa um dispositivo móvel com sistema android, procure o aplicativo Google Play, se utiliza um
dispositivo com sistema IOS acesse a Apple Store. Em ambos os sistemas procure o aplicativo IVMS-4500
e o instale.

2º Passo – Abra o Aplicativo

3º Passo – Defina a região onde está.
Estando Portugal, escolha primeiramente a opção Europa, clique em introduzir e após isso escolha a opção
Portugal.

4º Passo – Adicionar dispositivo
Os dispositivos são os gravadores de vídeos (DVRs) que o cliente tem,
algumas pessoas tem um gravador de vídeo em casa, outro na empresa ou loja.
Na tela principal do aplicativo localize o clique no botão do menu lateral, localizado onde indica a seta.

Ao Clicar aparecerá um menu lateral, clique onde tem Dispositivos.

Neste ecran de dispositivos, clique no símbolo de adição, para adicionar um dispositivo.

Agora no ecran de configuração do dispositivo adicionado, precisaremos de alguns parâmetros definidos por
quem configurou o acesso remoto do seu gravador de vídeo. estes parâmetros são os seguintes:
Alcunha: Neste Campo pode ser escrito qualquer coisa como o nome do lugar onde o Gravador de Vídeo
está instalado (Casa, Empresa, Loja, etc).
Modo de Registro: Neste Parâmetro existem 4 opções (Hik-Connect Domain, HiDDNS, IP/Domain e IP
Server). No nosso caso estamos a usar a terceira opção IP/Domain.
Endereço: Este parâmetro foi criado pelo técnico que configurou o acesso remoto, chama-se host e referese ao parâmetro configurado anteriormente IP/Domain.
Porta: Este valor vem por padrão 8000, alguns técnicos mudam este valor.
Nome do Utilizador: admin (este é o usuário do utilizador).
Palavra passe : Definida na Configuração pelo técnico.

Após preenchimento destes parâmetros clique no ícone presente no canto superior direito do ecran, com isso
guardados as configurações que fez. Um detalhe a ser observado, se tudo tiver sido feito correctamente, ao
guardar o parâmetro Nº da câmera se altera automaticamente para o número de câmeras do Gravador.

Em seguida Clique em Iniciar pré-visualizar

Após clicar em iniciar pré-visualizar o aplicativo abrirá apenas a imagem da câmera do primeiro canal do
gravador de vídeo, sendo necessário selecionar as outras no menu a seguir:

Dados de Utilizador :
Alcunha: (local onde estão as cameras)
Modo de registo: IP/Domain
Endereço:

_____________.dvrcam.info

Porta: 8000
Nome de Utilizador : admin
Palavra passe:
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