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A Tecvoz disponibiliza atualizações constantes de software e firmware no download center:
Download Center: www.tecvoz.com.br/website/suporte/download

Direito autoral:
Segundo as leis de direito autoral, o conteúdo deste manual não pode ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido
para qualquer meio eletrônico ou forma legível por máquina, no todo ou em parte, sem consentimento prévio por escrito de Tecvoz
Eletrônicos Eireli © Copyright 2009-2017, Tecvoz Eletrônicos Eireli.

Atenção!
Para garantir a utilização correta deste produto, leia cuidadosamente este manual e conserve-o para futura referência. Todas as
imagens são meramente ilustrativas.

Nota: A Tecvoz Eletrônicos Eireli se reserva ao direito de revisar e modificar esse manual. Todas as especificações e conteúdo do
mesmo estarão, portanto, sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Trademarks e Marcas Registradas
• Windows e trademarks do Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos e / ou outros países.
• HDMI, marca HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.
• Os produtos contidos neste manual são autorizados pela HDMI Licensing LLC com o direito de uso da tecnologia HDMI.

• VGA é uma marca comercial da IBM.
• UPnPTM é uma marca de certificação da UPnPTM Implementers Corporation.
• Outros nomes de empresas e produtos contidos neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus
respectivos proprietários.

Altere o usuário e senha padrão!
Você deve criar um usuário e senha no primeiro acesso ao equipamento e todas as vezes que o equipamento for restaurado para proteger seu
sistema, evitando riscos de acesso não autorizado. Não tomar essas precauções pode acarretar em consequências imprevisíveis para sua
segurança.
Para manter um nível alto de segurança, nós recomendamos que o usuário selecione uma senha usando um mínimo de 8 caracteres, incluindo
letras, números e caracteres.
A configuração da senha e outras configurações de segurança, é de responsabilidade do instalador e do usuário final.
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Capítulo 1 - Instalando o Software TW Viewer PC
Você pode realizar o download do software TW-Viewer PC no download center da Tecvoz:
Download Center: www.tecvoz.com.br/website/suporte/download
Descompacte o arquivo de download e inicie a instalação de acordo com os passos a seguir:

1. Clique em Next para iniciar a instalação.
2. Marque a caixa de seleção para aceitar os termos de licensa e clique em “NEXT”.
3. Escolha o diretório onde o software será instalado e clique em “NEXT”.

4. Clique em “NEXT” para iniciar a instalação dos componentes necessários.
5. Clique em “NEXT” para iniciar a instalação do software TW Viewer PC.
6. O software está instalado, marque a caixa de seleção se deseja criar um ícone na área de trabalho e clique em “finish” para finalizar o
assistente de instalação do software TW Viewer PC.
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Capítulo 2 - Login e Acesso
Ao iniciar o software você será direcionado para o cadastro do usuário e senha de acesso ao software. Insira um nome de usuário e
senha, e preencha as questões de segurança em caso de perda da senha.

Registrando o usuário.
Após inserir os dados, clique em registrar. Ao realizar o login no software TW-Viewer PC você pode marcar as caixas de seleção
para realizar o login automaticamente, e/ou

para manter a senha memorizada e preenchida.

Login de acesso.
Após realizar o primeiro login no software, o sistema irá pedir que você defina uma partição para armazenamento dos arquivos de registro de
sistema. Marque a caixa de seleção

para selecionar a partição e clique em

.

Selecionando uma partição para o sistema.
6
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Capítulo 3 - Painel de Controle
Ao completar o login a interface principal apresenta a interface do painel de controle, onde você encontra os ícones e atalhos para as
principais funções do software TW-Viewer PC.

Interface do painel de controle.

Capítulo 4 - Monitoramento ao Vivo
A interface de monitoramento traz a possibilidade de monitorar a pré-visualização ao vivo, visualizar alarme, alterar configurações do
alarme e editar configuração de visualização.

4.1 - Pré-Visualização ao Vivo
A interface de monitoramento traz a possibilidade de pré-visualização ao vivo de suas
câmeras e gravadores em mosaicos customizáveis e grupos, etc.

Para acessar a interface clique em pré-visualização ao vivo:

Interface de visualização.
7
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Você pode criar várias telas de monitoramento com diferentes padrões de mosaicos, grupos de câmeras e esquemas.
Funções das ferramentas da interface de visualização ao vivo:

Descrição

Ícone

Seleciona os padrões de mosaico.
Selecione outros padrões de mosaico
Tela cheia.
Parar todas as visualizações.

4.2 - Visualizar Alarme
Na interface de configuração de visualização do alarme você visualiza a exibição das notificações de alarme das câmeras e alarmes préconfigurados.
Para acessar a interface clique na aba visualizar alarme:

Interface de visualização do alarme.

4.3 - Alterar as Configuração de Visualização de Alarme
Para acessar a interface clique em alterar as configurações de visualização alarme, e siga os passos a seguir:
1. Configuração da página (interface) de alarme: Marque a caixa de seleção
com a notificação de alarme, e se desejar marque a caixa de seleção
2. Na opção tela cheia você define qual display exibirá a notificação.
8
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Interface de configuração de visualização do alarme.
3. Configuração de visualização de alarme: Selecione o número de telas de visualização
fechar a notificação automaticamente ou manualmente

e se deseja
e o tempo de duração

.
4. Após definir as configurações, clique em

para validar as configurações.

4.4 - Editar Configuração de Visualização
Nessa interface você pode marcar ou desmarcar a caixa de seleção
para continuar
recebendo notificações mesmo quando alterar a saída do monitor. Para acessar a interface clique em exibir ou alterar configurações do
dispositivo:

Editando configurações de visualização.
Após definir as configurações, clique em

para validar as configurações.

9
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Capítulo 5 - Dispositivo
Nessa interface é possível fazer adição, modificação e excluir diferentes dispositivos e os dispositivos podem ser importados para grupos
etc..

5.1 - Adicionar um Dispositivo
Os dispositivos on-line ativos na mesma rede local em que o PC com o software TW Viewer PC
instalado serão exibido em na lista adição rápida, ou você pode adicionar manualmente ou
mesmo através do número de série do dispositivo.

Acesse a interface Adicionar Dispositivo e clique no ícone
tres formas de adição: Adição rápida, manual e pelo número do dispositivo.
Adição rápida: Marque a caixa de seleção e adicione os dispositivos listados clicando no ícone

. Existem

.

Adicionando um dispositivo.
Marque a caixa de seleção

das câmeras que deseja adicionar

Clique no ícone

para adicionar os dispositivos selecionados.

Adição manual: Defina o endereço iP, domínio, número de série, protocolo, porta, usuário e senha, stream, e você pode clicar em
para testar a conexão com o dispositivo.

Adição manual.
10
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Clique no ícone

para adicionar o dispositivo.

Número do dispositivo: Adicione o dispositivo preenchendo o número de série do equipamento no campo Número do Dispositivo.

Adição pelo número do dispositivo.
Clique no ícone

para adicionar o dispositivo.

5.2 - Adicionar um Dispositivo Via P2P
Para acessar um equipamento através do P2P no TW-Viewer PC siga os passos a seguir:
1. Na interface painel de controle no TW-Viewer PC selecione a opção Adicionar Dispositivo.

Figura 13.22 - Adicionando um dispositivo ao TW-Viewer PC.
2. Clique no ícone

.

3. Selecione a aba de adição Manual.

Figura 13.23 - Adicionando um dispositivo manualmente.
4. Selecione a aba iP/domínio/No serial.
5. Selecione a opção Número de série e insira o número de série do equipamento.
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Figura 13.24 - Inserindo o número serial do equipamento.
Nota: Encontre o número de série do dispositivo acessando a interface básico do dispositivo: Menu -> Sistema -> Informação -> Básico.
6. Insira o usuário e senha e clique em

.

7. Após adicionar os dispositivos eles serão listados conforme a imagem a seguir:

Figura 13.25 - Dispositivos adicionados.
8. Selecione o dispositivo adicionado com um duplo clique com o botão esquerdo do mouse para abrir a interface de monitoramento do
equipamento.

Figura 13.26 - Interface de monitoramento do TW-Viewer PC.
9. Para adicionar uma câmera ao monitoramento, clique no ícone
da câmera segure e arraste até a tela de
monitoramento, ou, selecione uma das telas e dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse.
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5.3 - Alterar ou Excluir um Dispositivo
Nessa interface você pode editar ou alterar alguma configuração do dispositivo adicionado. Selecione o dispositivo que deseja alterar e
clique em

:

Alterando as configurações do dispositivo.

5.4 - Exibir ou Alterar Configurações do Dispositivo
Nessa interface você também pode adicionar, alterar e excluir os dispositivos. Se você deseja excluir um dispositivo, selecione o
dispositivo, clique no ícone

.

Excluindo um dispositivo.
Clique em OK para confirmar.
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5.5 - Alterar Definições da Câmera
Nessa interface você pode definir as configurações de área, adicionar ou remover câmeras, configuração de imagem, configuração de
gravação, configuração PTZ, configuração de alarme de detecção de movimento, configuração de alarme de perda de vídeo, etc.

Definições da câmera.
Você pode criar novas áreas de monitoramento com as câmeras que desejar, siga os passos a seguir:
1. Clique no ícone

e defina o nome da área.

Criando uma área.
2. Clique em ok para salvar a área criada.
3. Você pode renomear a área clicando no ícone

.

4. Se você deseja remover uma câmera da área selecionada, clique no ícone
5. Você também pode adicionar uma câmera a área selecionada clicando no ícone
6. No ícone

.
.

você pode alterar a câmera para outra área ou mesmo criar uma área para adicionar a câmera.
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5.5.1 - Configurações de Imagem

Você pode definir os parâmetros de imagem da câmera escolhida e fazer ajustes de
acordo com a necessidade.
Visor de Imagens
Passos:
1. Selecione a câmera na lista clicando com o botão esquerdo do mouse no ícone da câmera que deseja selecionar
2. Defina o nome da câmera.
3. Marque a caixa de seleção
tela.

para exibir o nome da câmera, data e hora

, e defina a posição do texto na

Configuração de imagem.
4. Você pode copiar essas informações para outras câmeras clicando em Copiar Para, após realizar as alterações clique em Aplicar e
Salvar.

Imagens parâmetro de vídeo
A interface de configuração de imagem, defina os parâmetros brilho, contraste, saturação e cor.

Definindo os parâmetros de imagem.
Nota: Os parâmetros de vídeo variam de acordo com o modelo da câmera. Por favor consulte a especificação da sua câmera para
obter maiores detalhes.
Brilho: Selecione o nível de brilho de 0 a 255.
Contraste: Defina a diferença de cor entre os mais brilhantes e partes mais escuras, selecione o nível de 0 a 255.
Saturação: Definir o grau de pureza da cor. Quanto mais pura a cor é, mais clara é a imagem, selecione o nível de 0 a 255.
15
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Cor: Definir o grau de cor total da imagem, selecione o nível de 0 a 255.
Você pode clicar em restaurar padrão para voltar para as configurações padrão de fábrica.

Qualidade da imagem
Nessa interface você pode editar e definir os parâmetros de qualidade da imagem da câmera.

Defina os parâmetros de qualidade da imagem.
Defina a resolução do stream principal e do sub-stream, FPS (frames por segundo), taxa de bits e áudio.
Clique em Aplicar e Salvar para validar as alterações.

Bloquear vídeo
Nessa interface você pode criar uma máscara de privacidade para ocultar um determinado ponto no cenário que deva permanecer
oculto.
Marque a caixa de seleção
para habilitar a função e clique em Desenhar para definir a área.

Definindo a área de bloqueio.
Você pode clicar em Deletar para excluir a área criada.
Após finalizar clique em Salvar para validar as alterações.
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5.5.2 - Configurações de Gravação
Nessa interface você pode editar e definir os parâmetros de gravação das câmeras.
Registro Local do Dispositivo
Passos:
1. Defina o tempo de pré-gravação e pós-gravação.

Registro do dispositivo.

2. Selecione o tempo de pré-gravação e pós-gravação.
3. Você pode clicar em Copiar para definir essas configurações para outras câmeras.
4. Clique em Salvar para validar as configurações.

Gravação Local
Passos:
1. Selecione a câmera que deseja definir a gravação e defina o tipo de stream de gravação: sub-stream ou stream principal, e se deseja
gravar o áudio.

Parâmetros de gravação.

2. Clique em Definir agendamento para selecionar o agendamento de gravação, clique no ícone
contínua 24 horas por dia 7 dias por semana, como ilustrado a seguir:

17
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Agendamento de gravação.
3. Você pode selecionar a opção de definir um cronograma de agendamento clicando no ícone

.

4. Clique no ícone
para definir os horários de gravação manualmente, basta clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e
arrastar até o ponto que deseja realizar a gravação, como ilustrado a seguir:

Definindo o período de gravação.
5. Você pode clicar em
para apagar um agendamento criado, da mesma forma que é criado, basta clicar com o botão esquerdo do
mouse, segurar e arrastar até o ponto que deseja apagar.
6. Você pode definir o horário do agendamento da gravação selecionando a aba seguinte Manualmente e definir o agendamento como
ilustrado a seguir:

Agendamento manual.
18
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7. Selecionando a aba Todos, todo o dia é preenchido.
8. A aba Reverter inverte a seleção, os campos NÂO SELECIONADOS são definidos como período de gravação.
9. A aba Vazio apaga todas as seleções criadas.
10. Clique em OK para validar as configurações.
11. O cronograma de agendamento criado será exibido na aba de seleção de agendamento, basta selecionar e clicar em OK, e após
selecionar o agendamento desejado clique em salvar.

5.5.3 - Configurações de alarme de detecção de movimento

A detecção de movimento é acionada quando o dispositivo detecta movimento em
uma região pré-determinada, e pode executar uma série de ações, como exibir o canal em tela cheia, alarme sonoro, etc.
Área de sensibilidade
Passos:
1. Selecione a câmera a ser configurada, e selecione a caixa de seleção adicionar.
2. Clique com o botão esquerdo do mouse, segure, e arraste formando a área de detecção. Você pode selecionar a opção reversa para
que a área em torno seja o campo de detecção de movimento.

Configurando a detecção de movimento.
3. Clique em todos para definir toda a tela como área de detecção. Clique em Limpar tudo para desfazer.
4. Em seguida ajuste a sensibilidade dessa área para detecção.
5. Clique em Salvar para validar as alterações.

Definindo alarme de movimento
Você pode vincular uma ação há detecção de movimento, marque a caixa de seleção
para acionar o alarme, selecione a
duração desse alarme, e você também pode marcar a caixa de seleção
para acionar um alerta sonoro.

19
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Clique em Salvar para validar as alterações.

Sistema de disparo
Nessa interface você pode definir as ações ao acionar a detecção de movimento.
Passos:
1. Marque a caixa de seleção para acionar a reprodução de áudio do canal selecionado onde ocorreu a detecção.

Sistema de disparo.
2. Selecionando a opção Acionar tela cheia você seleciona a câmera que será exibida em tela cheia, basta selecionar uma câmera da lista
e clicar em OK, como ilustrado a seguir:

Selecione a câmera.
3. Selecione a opção Acionar gravação de canal para acionar a gravação da câmera selecionada em caso de acionamento.

Marque a caixa de seleção da câmera.
20
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4. Após selecionar as câmeras que deseja acionar a gravação clique em OK.
5. Clique em Salvar para validar as alterações.

5.5.4 - Configurações de alarme de perda de vídeo

Defina o acionamento do alarme para a câmera quando houver perda de sinal de
vídeo.
Perda de vídeo
Marque a caixa de seleção com as opções de acionamento para a detecção de perda de vídeo, buzzer, email e pop-up e escolher o canal
para exibir em tela cheia.

Configurando a detecção de perda de vídeo.

Você pode clicar em Copiar para definir essas configurações para outras câmeras:

Copiar configurações.
Perda de vídeo do sistema
Marque a caixa de seleção para ativar a reprodução de áudio, e você pode selecionar uma câmera para exibir em tela cheia.

Acionamento de perda de vídeo.
Clique em Salvar para validar as alterações.
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5.5.5 - Configurações PTZ

Nessa interface você define as configurações para câmeras PTZ.
Configuração de protocolo
Escolha o protocolo da câmera, endereço e taxa de baud rate.

Interface de configuração PTZ.
Clique em Salvar para validar as alterações.
Nota: Os mesmos protocolos definidos na interface PTZ devem estar igualmente configurados na câmera PTZ.

Configuração de presets
Um Preset é uma posição de controle/ponto definido pelo usuário. Você pode simplesmente chamar o número programado para mudar
o cenário de visualização para a posição pré-definida (Preset). Você pode definir e configurar o preset através da interface de
configuração PTZ, ou através do atalho na barra de ferramentas, como veremos a seguir.

Interface de configuração PTZ.
Para adicionar um preset selecione o ícone Adicionar.

Configurando um preset.
22
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Clique em OK para adicionar o preset.
Descrição dos ícones da interface PTZ:

Controle direcional da câmera.
Zoom + / Foco + / Abertura da Íris + / Controle do nível de velocidade da câmera Speed Dome.
Aciona a trajetória (Tour).
Aciona o Auto-scan.
Aciona o limpador das lentes (Se a câmera PTZ possuir essa função).
Aciona iluminação ou infravermelho (Se a câmera possuir a função).

5.6 - Alterar ou Excluir Agendamento
Você pode adicionar, editar, ou excluir um agendamento de gravação.
Passos:
1. Selecione o agendamento que deseja alterar ① e clique no ícone

②.

Editando um agendamento.
2. Você poderá alterar o nome do agendamento e o horário do agendamento das gravações realizados.

Alterando o agendamento.
3. Se você desejar excluir o agendamento, selecione o agendamento e clique no ícone
23
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Capítulo 6 - Gravação e Reprodução
6.1 - Reproduzir Gravação
Nessa interface você poderá buscar e reproduzir arquivos de vídeo gravados no TW
Viewer PC.

Interface de reprodução dos arquivos de vídeo.
A seguir veremos a descrição dos itens encontrados na interface de reprodução:
① Selecione a data de gravação do arquivo de vídeo:

② Selecione a aba Câmera ou Grupo e selecione a câmera que deseja visualizar a gravação e clique em
para iniciar a reprodução do arquivo de vídeo.
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③ Linha do tempo do arquivo de vídeo é exibida em cores diferentes de acordo com cada tipo de gravação: gravação manual, gravação

por movimento, gravação por sensor e gravação por agendamento

:

④ Ícones da barra de tarefas:

Ícone

Descrição
Seleciona os padrões de mosaico.
Selecione outros padrões de mosaico
Tela cheia.
Parar todas as visualizações.
Inicia a reprodução do vídeo.
Pausa a reprodução do vídeo.
Parar a reprodução do vídeo.
Próximo frame
Aumenta a velocidade da reprodução.
Clique em

para recuar 30s e em

para avançar 30s.

Inicia o recorte de vídeo / termina recorte de vídeo.
Iniciar backup
Exibe a lista de eventos vinculados a reprodução.

⑤ - Barra de ferramentas do canal:

Ícones

Descrição
Fechar a visualização da câmera.
Selecione para habilitar / desabilitar o áudio.
Clique para capturar uma foto da tela selecionada.
Selecione para efetuar o Zoom no ponto desejado.
Exibe em tela cheia.
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6.2 - Registro de Backup
Nessa interface é possível realizar o backup dos arquivos de vídeo dos dispositivos adicionados no software TW Viewer PC.

Interface de backup.
Passos:
1. Selecione as câmeras que deseja realizar o backup, e defina a data e hora do início e fim da busca, e clique no ícone Pesquisar gravação.
2. Clique em Download para realizar o backup do arquivo de vídeo.

Backup do arquivo de vídeo.
3. Selecione o formato de vídeo e o local onde o arquivo de vídeo será salvo.
4. Clique em OK para salvar o arquivo de vídeo.

6.3 - Configurações do Servidor de Armazenamento
Você pode definir um servidor de armazenamento para os arquivos gerados pelo software Tecviewer PC.

Interface principal da função.
Passos:
1. Selecione o ícone
seleção

. Insira o nome do servidor de armazenamento, endereço iP ou marque a caixa de
para utilizar um domínio, porta, nome de usuário e senha.
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Interface de configuração do servidor de armazenamento.
2. Você pode fazer um teste para verificar a conexão com servidor clicando em Teste.
3. Clique em adicionar para adicionar o servidor de armazenamento.
4. Você pode editar os dados do servidor de armazenamento clicando no ícone
.

Editando um servidor de armazenamento.
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Capítulo 7 - Configuração de Grupo
Nessa interface você defini as configurações dos grupos de câmeras criados para melhor organização e visualização das câmeras.

7.1 - Criar Grupo de Câmeras
Para acessar a interface clique em criar grupo de câmeras.
Ao criar um grupo de câmeras, defina o nome do grupo e o intervalo de tempo, selecione
as câmeras que irão compor esse grupo, e clique em OK.

Interface de configuração de grupo de câmeras.

7.2 - Editar Grupo de Câmeras
Nessa interface você edita e altera as configurações do grupo de câmeras criado.

Interface de edição do grupo.
Passos:
1. Selecione o grupo e clique no ícone
remover uma câmera ao grupo.

. Você poderá alterar o nome do grupo, intervalo de permanência e adicionar ou
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Interface do grupo.
2. Se você precisar excluir o grupo clique no ícone

.

7.3 - Adicionando um Esquema
Nessa interface você pode configurar um esquema de exibição e sequenciamento na interface de monitoramento com os grupos criados.
Passos:
1. Defina o nome do esquema e o intervalo de tempo (intervalo de duração da exibição do grupo na interface de visualização).
2. Marque a caixa de seleção dos grupos que deseja adicionar ao esquema e clique em OK para adicionar ao esquema.

Interface de configuração do esquema.
3. Para habilitar o esquema de sequenciamento, selecione a opção esquema ① na interface de visualização.
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Selecionando esquema de visualização.
4. O sequenciamento dos grupos ② será iniciado de acordo com a configuração escolhida.

7.4 - Alterar ou Excluir um Esquema
Nessa interface você pode editar as configurações do esquema e criar novamente, ou excluir. Se você desejar criar um novo esquema
clique no ícone

.

Editando um esquema de grupo.
Passos:
1. Selecione o esquema e clique no ícone
remover um grupo.
2. Se você precisar excluir o esquema clique no ícone

. Você poderá alterar o nome do esquema, intervalo de permanência e adicionar ou

.
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Capítulo 8 - Básico
Na interface de configurações básicas, você poderá configurar a partição, inicialização e
manutenção do sistema, backup e restauração de dados.
Para acessar a interface principal, clique na aba Básico.
Será exibido as opções de configuração de partição e caminho, Inicialização e manutenção do
sistema, Backup e restauração.

Interface de configuração básico.

8.1 - Partição e Caminho
Nessa interface você pode definir o local de gravação dos arquivos de vídeo, foto e backup.

Configuração da partição de gravação
Passos:
1. Selecione a partição marcando a caixa de seleção da partição desejada para armazenar

Interface de configuração da partição.
Nota: A partição deve ser superior a 3 GB no mínimo.
2. Clique em

para validar as alterações.
31

.

Manual do Usuário do Gravador Digital Flex-HD - Versão 1.0

Caminho do arquivo de backup
Passos:
1. Selecione o ícone Procurar para definir o local onde serão armazenados os arquivos de backup no PC.

Configurando a partição.
Selecione o local de armazenamento e clique em Salvar e em seguida em OK, para validar as alterações.

Definir o caminho padrão de fotos
Passos:
1. Selecione o local de armazenamento para as imagens capturadas. Clique em Procurar e selecione o local de armazenamento das fotos
e clique em OK para selecionar o caminho do arquivo.

Interface de configuração do armazenamento de fotos.
2. Clique em OK, para validar as alterações.
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8.2 - Inicialização e Manutenção do Sistema
Configuração de inicialização automática e login:
Nessa interface de configuração você defini as configurações de inicialização do software TW Viewer PC.
Passos:
1. Marque as caixas de seleção
e
Viewer PC ao reiniciar o PC e lembrar o login de acesso.
2. Você pode marcar

para reiniciar o software TW

para definir um horário para reiniciar o PC automaticamente.

Interface de manutenção.
3. Insira o usuário e senha, selecione o intervalo de dias que levará para o PC reiniciar, e o horário da reinicialização.
4. Clique em OK, para validar as alterações.

8.3 - Backup e Restauração
Backup das configurações do sistema
Nessa interface defina o local de armazenamento dos arquivos de backup das configurações do sistema.

Interface de configuração do sistema.
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Passos:
1. Clique em Procurar e selecione o local onde será armazenado o arquivo de backup.
2. Clique em OK, para validar as alterações.

Restaurar configuração do sistema
Nessa interface você pode carregar as configurações do sistema que foram salvos na interface Backup das configurações do sistema.
Passos:
1. Clique em Procurar e selecione o local onde está armazenado o arquivo de backup de configuração do sistema.

Interface de restauração do sistema.
2. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
3. Clique em OK, para restaurar as configurações do sistema.
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Capítulo 9 - Gerenciar Alarmes
Nessa interface podemos obter vários tipos de acionamentos de alarme, alarmes de
exceção, movimento, etc. Para acessar a interface de alarme siga os passos a seguir.

9.1 - Adicionar ou Remover Área do Sensor
Nessa interface é possível configurar o disparo do alarme, a área e os sensores.

Interface de gerenciamento de alarme.
Passos:
1. Selecione a área o dispositivo e o dispositivo e clique em
2. Marque a caixa de seleção

.

se desejar habilitar o áudio.

Interface de configuração do disparo de alarme.
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3. Na aba configurações associadas a visualização da câmera clique no ícone
selecione as câmeras marcando as caixas de seleção e clique em
.

e

Para remover o dispositivo da lista, selecione o dispositivo clicando com o botão esquerdo do mouse e depois clique no ícone
para remover o canal.
4. Na aba configurações associadas a gravação, clique em

e selecione os canais que serão

acionados para gravação, para remover uma câmera da lista clique no ícone
5. Clique em Salvar para validar as configurações.

9.2 - Alterar Configuração de Sensores
Você pode editar as configurações dos sensores de alarme, editar o nome, área e definir o disparo de alarme.

Editando configurações de alarme.
Passos:
1. Você pode clicar no ícone

para alterar o nome do sensor.

Alterando o nome do sensor.
2. Clique em OK para validar a alteração.
36
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3. Clicando no ícone

você pode alterar uma área ou criar uma nova área.

Alterando a área do sensor.

4. Clique em OK para validar a alteração.
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Capítulo 10 - E-Mapa
A interface E-Mapa dá uma visão geral dos locais e distribuições das
câmeras instaladas e dispositivos com entrada de alarme.
Você receberá uma mensagem de notificação a partir do mapa quando o
alarme é acionado, dessa forma você obtém um controle setorizado do seu
sistema de segurança.

10.1 - Criar Arquivo de Mapa
Para criar um mapa, siga os passos a seguir:
1. Na interface E-Mapa clique na aba atalhos ①, e depois na aba criar arquivo de mapa ②.

Interface de configuração do mapa.

2. Na interface criar mapa selecione o nome do mapa, e clique em Procurar para inserir a imagem do mapa que deseja usar.

Criando um mapa.
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3. Após criar o mapa clique na aba câmera

e anexe as câmeras ou sensores pré-definidos em pontos do mapa.

4. Para anexar um sensor ou câmera a um ponto do mapa, clique com o botão direito do mouse no ícone da câmera ou sensor, segure, e
arraste até o ponto do mapa.

Adicionando um sensor ao mapa.
5. Ao adicionar o sensor ou câmera ao mapa, automaticamente uma interface de configuração é aberta para que você defina a cor o
texto ①, o ícone que será exibido no mapa ② e o nome que será exibido no mapa.

Adicionando um sensor para exibição no mapa.

39

Manual do Usuário do Gravador Digital Flex-HD - Versão 1.0

Adicionando uma câmera ao mapa.

6. Clique em OK para confirmar e adicionar ao mapa.

Câmera e sensor adicionado ao mapa.

11.2 - Editando um Mapa
A seguir temos a descrição dos ícones da interface de edição do mapa criado:
- Selecione para criar um novo mapa. Insira o nome e o arquivo do mapa e clique em OK.

Criando um mapa.
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- Clique nesse ícone para criar um atalho de acesso a outro mapa criado. Selecione a cor e o ícone e o mapa.

Criando uma zona.
- Clique nesse ícone para criar um ponto de acesso a uma câmera ou sensor no mapa selecionado. Você deve
primeiro selecionar para exibir câmera ou sensor, ① e selecionar marcando a caixa de seleção. A câmera ou sensor será exibida no
campo nome do hot spot, ② e o ícone da câmera ou sensor.

Adicionando um ponto de acesso.
Selecione a cor do texto se desejar e clique em OK para validar a configuração.
- Clique para renomear o mapa criado:
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Alterando o nome do mapa.
- Exclui o mapa criado:

Deletando o mapa.
- Clique para validar as alterações realizadas.

11.3 - Monitorando com o Mapa
Após criar e configurar um mapa você poderá visualizar as câmeras adicionadas ao mapa e as notificações de alarme. Siga os passos a
seguir:
1. Para visualizar a câmera no mosaico lateral direito, selecione a tela ①, e clique no ícone da câmera
tela de visualização selecionada.

Interface de mapa configurada.
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2. Clicando com o botão direito do mouse na tela ① do mosaico lateral direito, algumas opções do menu de atalhos são exibidas: Foto,
abrir gravação manual, iniciar conversa, controle PTZ, Zoom +, tamanho da janela, stream principal e sub-stream, ativar áudio e fechar a
visualização.

Menu de atalhos.
3. Você pode usar os controles ② para ajudar na localização precisa do seu mapa:

Setas direcionais para mover horizontal e verticalmente, e ícone central para centralizar a imagem do mapa.

Controle de zoom sobre o mapa, + e – zoom.
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Capítulo 11 - Gerenciamento de Usuários
Nessa interface veremos como configurar a conta dos usuários que utilizam o software
TW Viewer PC, suas permissões ao utilizar o software, etc.

11.1 - Criar Conta
Passos:
1. Para criar uma conta para um usuário, selecione a interface criar conta e clique no ícone

.

Selecione o ícone “criar conta”.
2. Preencha os dados: Nome da conta do usuário e senha, o tipo de conta (Administrador ou operador), Permissão padrão ou sem
permissão. Você pode marcar a caixa de seleção conta bloqueada e inserir email e um número de telefone para confirmação de dados.

Interface de configuração do usuário.
3. Clique em OK para validar as configurações.
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11.2 - Alterar ou Excluir uma Conta de Usuário
Passos:
1. Você pode alterar as informações da conta de usuário clicando no ícone

.

Editando uma conta de usuário.
2. Você poderá alterar o nome da conta, senha, email, descrição, permissão da conta, restaurar configuração padrão da conta, bloquear
conta, habilitar controle de permissão, etc.
3. Você pode excluir a conta de usuário selecionando a conta que deseja excluir e clicando no ícone

Excluindo uma conta de usuário.
4. Clique em OK para excluir a conta do usuário.

11.3 - Configurar Permissões da Conta
Após criar a conta de usuário você pode seguir os passos a seguir para configurar a conta do usuário:
1. Selecione a conta que deseja configurar e clique em

.

2. As permissões estão divididas em permissões de câmeras, dispositivos, e-mapa e sistema ①.

Configurando as permissões da conta do usuário.
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Permissões de câmera: Clique no ícone
serão permitidas ao usuário ②.

selecione a câmera e marque as caixas de seleção com as funções que

Adicionando permissões a câmera.
Caso deseje remover uma permissão de um usuário, selecione a câmera, e clique no ícone

.

Permissão do dispositivo: marque as caixas de seleção de permissões para o dispositivo, dispositivo de conversa e visualizar registro.

Permissões do dispositivo.
Clique em OK para validar as configurações.

Permissões de e-mapa: Selecione os mapas que o usuário poderá visualizar marcando a caixa de seleção do mesmo.

Permissões de acesso ao mapa.
Permissões do sistema: Marque as caixas de seleção para habilitar a transmissão e pesquisa e exportação de registros locais.

Permissões do sistema.
5. As permissões serão exibidas na interface principal para facilitar a visualização, como destacado a seguir:
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Interface de gerenciamento de contas de usuários.
6. Você pode restaurar as permissões padrão clicando no ícone

.

Restaurando a permissão da conta para o padrão.
Clique em OK para confirmar a restauração.
7. Clicando no ícone

você remove todas as permissões do usuário.

Apagando as permissões da conta.
Clique em OK para confirmar e apagar as permissões.

11.4 - Alterar a Senha da Conta
Nessa interface você poderá alterar a senha atual no software TW Viewer PC. Insira a senha atual, insira a nova senha e confirme, como
ilustrado a seguir:

Alterando a senha.
Clique em OK para validar a alteração.
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Capítulo 12 - Registro Local
Nessa interface podemos obter vários tipos de informações com relação ao sistema,
como acionamentos de alarme, alarmes de exceção etc. as informações da câmera são
armazenadas em arquivos de Registro (log). Também é possível exportar esses arquivos
de Registro (Log) para análise.

12.1 - Ver e Exportar Registros Locais
Nessa interface você pode selecionar registros do sistema dos equipamentos configurados no software TW Viewer PC.

Interface de registros do sistema.
Passos:
① Os registros estão separados em Tipo principal (Registro de operação, registro do sistema e registro de alarmes) e Tipo sub (Detecção

de movimento, sensor de alarme, alarme de oclusão, perda de vídeo, reprodução, controle PTZ, Login/ Logout, Monitoramento de vídeo,
configuração do sistema, pesquisa de registro, dispositivo online/off-line.
Defina a data e horário inicial e final de busca e clique em Indagar para exibir a lista de registro. Você também pode clicar em Exportação
e exportar a lista de registros para um local em seu PC.
② Campo de seleção das câmeras que deseja visualizar o registro.
③ Campo de seleção do usuário que deseja visualizar o registro.
④ Campo de seleção da página de registros, clique para visualizar a primeira página, página anterior, próxima página e última

registro.
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12.2 - Registro de Manutenção
Nessa interface você pode definir por quantos dias o sistema vai armazenar as informações de registro.

Manutenção do registro.
Selecione a quantidade de dias e clique em OK.
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Capítulo 13 - Configurando o Tecvoz DDNS

O que é o Tecvoz DDNS?
As conexões de banda larga (ADSL, Cable Modem, Velox e outras) geralmente oferecem Endereços iP de forma dinâmica, ou seja, a cada
conexão é gerado um endereço iP diferente em relação ao anterior. Isto inviabiliza a utilização dos serviços de monitoramento remoto,
sistemas de CFTV da Tecvoz e outros serviços que necessitam de um local fixo na internet.
Para utilizar os equipamentos da TECVOZ sem esta limitação, criamos o sistema TecvozDDNS. Através deste serviço é possível utilizar um
endereço fixo para o acesso, por exemplo, 'suaempresa.tecvozddns.com.br'.
Este nome/domínio substitui o endereço iP mesmo que seja dinâmico, para acessar a qualquer momento e de qualquer lugar. São até 20
subdomínios gratuitos em uma mesma conta.

Siga os passos a seguir para criar sua conta:
1. Acesse o endereço www.tecvozddns.com.br e selecione o campo “Criar Conta”.

Criando uma conta no Tecvoz DDNS.

2. Complete os campos com os dados requeridos e clique em

3. Clique em

.

.

4. Insira um nome no subdomínio, e clique em
com os dados do subdomínio criado.

. Um email de confirmação da criação desse subdomínio é enviado
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5. O sistema informará o DDNS cadastrado e a sua senha, os mesmos dados são enviados para o endereço de email cadastrado, clique
em OK e selecione o ícone detalhes ① que irá exibir o nome do subdomínio, último endereço iP que acessou o equipamento, última
atualização e a senha do subdomínio.

6. Selecione o campo senha do subdomínio para alterar a senha gerada pelo sistema ②.
7. Após alterar a senha clique em salvar alterações ③.

Nota: A senha dos subdomínios não é a mesma senha de acesso a sua conta DDNS Tecvoz.

8. Uma lista com os subdomínios gravados, e o estado do endereço iP ativo é exibida , e à medida que novos subdomínios são criados,
eles são adicionados à lista subdomínio.
9. Clique em
atual, clique em

10. Clique em

① para alterar informações da sua conta de usuário, como nome email e a senha. Para alterar a senha
③.

para validar as alterações.

Nota: A senha de cadastro do usuário não é a mesma senha do subdomínio, cada subdomínio possui sua própria senha de acesso.
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Capítulo 14 - Contato do Fabricante

Obrigado por adquirir nosso produto Tecvoz, tenha certeza de que estamos trabalhando com empenho para
entregar a você um equipamento e serviços de altíssima qualidade e tecnologia.
Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte, F:(11)3345-5555 Ramal 5550 ou acesse o site
www.tecvoz.com.br
Tecvoz Eletrônicos Eireli - Rua: Clímaco Barbosa, 208 – Cambuci - São Paulo - SP Cep:01523-000
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