
  
Guia de utilização do acesso remoto – Câmeras 

 
1. Utilização de celulares e tablets, com iOS (iPhone/iPad) e Android 
 Para a visualização das câmeras através do celular é necessário instalar um programa chamado “iVMS-4500”. Este aplicativo está disponível na Apple Store (iPhone/iPad) e Play Store (Android). Após a instalação desse aplicativo, abra-o e siga as instruções abaixo: 

 Após instalado o aplicativo no seu celular. Abra-o e vá observando as instruções, arrastando com o dedo na tela, da direita para a esquerda, para pular de página. 
 A seguinte tela aparecerá: 

 
 Clique na no ícone com “três listras”, posicionado no canto superior esquerdo. Selecione a opção “Dispositivos”, como demonstrado abaixo. 

 



 

 Ele trará um DVR já cadastrado, apenas para exemplificar o seu uso. Caso queira apagar esse DVR cadastrado (com o nome de Hangzhou), basta clicar sobre ele e segurar, até aparecer a opção “Confirmar para apagar”. 
 Vamos adicionar o novo DVR, para isso, clique no ícone com um “+”, posicionado no canto superior direito. 

 
 Uma tela, como a representada abaixo aparecerá. Será necessário preencher com as informações do seu equipamento. 

o No campo “Alcunha (ou Name)”, pode apagar o escrito “Demo 01” e colocar qualquer coisa, como por exemplo: “Cameras Casa”; 
o No campo “Modo de Registro”, selecione a opção: IP/Domain; 
o No campo “Endereço”, coloque: xxxxxxx.dyndns.org (onde xxxxx é referente ao nome passado a vocês por nosso consultor); 
o No campo “Porta”, deixe a padrão: 8000 
o No campo “Nome utilizador”, coloque o nome do usuário: admin 
o No campo “Palavra-passe”, coloque a senha criada por você de até 6 caract. 

 



 

 Clique no ícone em formato de “Disquete”, localizado no canto superior direito.  
 Após salvar, ele trará a mesma tela confirmando as informações com um botão abaixo: “Iniciar pré-visualizar”. Clique nesse botão para começar a visualização.  
 Pronto, o seu celular está configurado. Toda vez que abrir o aplicativo, ele trará as câmeras configuradas. 

2. Utilização 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://xxxxxx.dyndns.org:8080.  

No primeiro acesso será necessário instalar um componente ActiveX. Lembre-se 
que o uso do Internet Explorer é obrigatório. Não se pode usar outro navegador. 

Após a instalação do componente, feche o Internet Explorer, abra novamente e acesse a 
página. Aparecerá uma tela solicitando o usuário e a senha. Preencha com os seguintes dados 
e clique em “Login”: 

o Usuário: admin 
o Senha: xxxxxx (colocar a senha criada aqui)  

 
A seguinte tela aparecerá: 



 

 

Para abrir a visualização das câmeras, clique no ícone  posicionado na barra 
inferior. 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, clique na câmera que você deseja obter as gravações (no 

exemplo a câmera 1 está selecionada), selecione o dia que você deseja e clique no 
botão “Buscar”, localizado logo abaixo do calendário de datas. 



 

Aparecerá, na barra localizada abaixo, um gráfico com todas as gravações 
disponíveis. Para visualizar, basta clicar no horário desejado e clicar no ícone . 

 
Pronto. A imagem será reproduzida, no horário selecionado. Caso queira, pode 

selecionar outro horário na barra de reprodução. 

Para realizar o download do arquivo, clique no ícone . Uma nova janela será 
aberta, como demonstrada abaixo: 

 
 
Selecione os arquivos que deseja fazer o download e clique no botão “Download”. Os 

arquivos, por padrão, serão armazenados na pasta: C:\Users\Usuario\Web (Substitua Usuario 
pelo nome de usuário de seu computador). 

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

 
 


