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1. Configuração de celulares com sistema Android/iPhone 
 Esse manual irá auxilia-lo na configuração do aplicativo responsável pela visualização das câmeras de segurança instalados pela empresa BeSECURE. Caso tenha qualquer outra dúvida, ou queira ter acesso a qualquer outro manual, por favor, recorra ao nosso site: http://www.besecure.com.br/manuais  Para a visualização das câmeras através do celular é necessário instalar um programa chamado “JFEye”. Este aplicativo está disponível na Play Store (Android) e App Store (iPhone). Após a instalação desse aplicativo, abra-o e siga as instruções abaixo. 
1.1. Configuração inicial e visualização ao vivo 
 Após instalado o aplicativo no seu celular, aparecerá a seguinte tela: 

  
 Clique no link do canto inferior esquerdo: “Login Local”. 
 Feito isso, a seguinte tela será mostrada: 

 



 

 Clique no “+” localizado no canto superior direito. 
 A seguinte tela será mostrada: 

 
 Preencha com as informações conforme as informações abaixo: 

o No campo “Nome do Dispositivo”, coloque qualquer coisa, como por exemplo: “Cameras Casa”; 
o No campo “Número de Série”, coloque o número do serial indicado no e-mail, enviado pelo seu consultor. 
o Clique no campo “Mais alto” para poder liberar a entrada do usuário e senha. 
o No campo “Nome de usuário”, coloque o nome do usuário: admin 
o No campo “Senha”, coloque a senha criada por você 
o Clique em OK. 

 
 Após clicar em OK, você será direcionado para a seguinte tela: 

 



 

 Clique no nome “Câmeras Casa” criado no passo anterior. Ele irá conectar no seu DVR e abrirá uma tela com as câmeras disponíveis. Após isso, basta clicar a câmera que você deseja visualizar ao vivo. 
 Essa câmera será carregada. 
 Caso queira visualizar outra câmera, clique no ícone do canto superior esquerdo, com um símbolo de voltar. Selecione outra câmera. Você pode também clicar na visualização de 4 câmeras ao mesmo tempo, bastando clicar no quadrado com o número 4, na tela de visualização. 
 Pronto, você já consegue visualizar as imagens em seu celular. 

  
1.2. Visualizando uma gravação pelo dispositivo móvel 
 
Para buscar uma gravação, utilizando o seu dispositivo móvel, proceda com os seguintes passos: 
 Na tela de visualização da câmera ao vivo, clique no ícone com desenho de uma casa, localizado no centro da tela, abaixo da câmera sendo visualizada. 
 A seguinte tela aparecerá: 

  
 Clique no ítem de menu “Playback Remoto”. 
 Será apresentado na tela a gravação do dia corrente, a partir das 00h do dia. Para modificar o dia que está sendo visualizado, basta clicar no ícone do canto superior direito, com a data e selecionar outra data. Após isso clique em “Sim”. Pronto! Você já está visualizando uma gravação. 



 

2. Utilização através de um computador 
 

Para a visualização das câmeras através de um computador com o sistema 
operacional Windows (Mac é incompatível), basta abrir o Internet Explorer (não é 
compatível com outros browsers) e digitar o site na barra de endereços: 
http://www.xmeye.net 

No primeiro acesso será necessário colocar essa página em modo de 
compatibilidade. Para isso clique no ícone de engrenagem no canto superior direito ou 
digite “ALT + X”, e depois clique em “Configurações do Modo de Compatibilidade”. Na 
tela seguinte, clique no botão “Adicionar” e depois “Fechar”. 

 
O próximo passo é instalar o componente de visualização, ele está em um link no canto 

superior direito desse site, chamado de “Download WEB”. Faça o download e instale o 
componente. Após a instalação do componente, feche o Internet Explorer, abra novamente e 
acesse a página. Na tela principal, selecione o item “Por Dispositivo” e preencha os campos, 
como especificado abaixo: 

 
o No Serial: O código de série enviado por email pelo consultor 



 

o Usuário: admin 
o Senha: xxxxxx (colocar a senha criada aqui) 
o Coloque os números correspondentes no campo de Captcha  

 Clique em Login and Overview. 
 A seguinte tela será exibida:  

 
 Clique em OK e as imagens das câmeras aparecerão na tela do browser. 
Para visualizar apenas uma câmera, selecione o quadrado que deseja posicionar a 

câmera e clique duas vezes no texto referente a câmera que deseja visualizar. 
Caso queira reproduzir as gravações, clique no menu superior a esquerda, 

chamado “Reprodução”. 

 



 

Na janela subseguinte, preencha os campos: 
o Início: Data de início da busca 
o Final: Data final da busca 
o Canal: Selecione a câmera que deseja buscar as imagens 
o Clique em Procurar 

Para visualizar, basta clicar no arquivo desejado duas vezes. Pronto! A imagem será 
reproduzida, no horário selecionado. Caso queira, pode selecionar outro horário na 
barra de reprodução.  

Outra função importante é a questão da alteração de senha dos usuários. Caso queira, 
quando estiver na tela principal, clique no item de menu “Configuração DVR”. A seguinte tela 
será exibida: 

 
Clique no terceiro ícone, da esquerda para a direita, chamado “Avançado”. Clique no ícone 

que representa os “Usuários”. Clique em Alterar senha, selecione o usuário “admin” e altere a 
senha dele, clicando em Ok. 

Qualquer outra configuração no equipamento não é recomendada, podendo torna-lo 
incomunicável. 

Pronto! Esperamos poder ajuda-los sempre que necessário. Em caso de dúvidas entre em 
contato com nossa empresa. 

 
 


