
 
 

Guia de utilização do programa iVMS 4200 para Windows 
 
1. Instalação do programa 
 Para a visualização das câmeras através do programa para desktop, será necessário primeiramente realizar o download, no site:   http://www.besecure.com.br/hikvision/ivms4200.exe  2. Configuração 

 Após a instalação do programa, execute-o através do ícone na área de trabalho, com o nome: “iVMS-4200 Client”. A seguinte tela se abrirá:  

 
 

 Clique no ítem “Gestor de Dispositivos”, que está em vermelho na imagem acima. 
 Na próxima tela, clique em “Adicionar Equipamento”, como exemplificado na tela abaixo: 



 

 
 A seguinte tela será apresentada: 

 
 Preencha os campos com as informações: 

o No campo Alcunha, preencha com o nome: “DVR 1 – Câmeras externas”  
o No campo Endereço, coloque: fernandoetais.dyndns.org 
o No campo Porta TCP, deixe a padrão: 8000 
o No campo Nome de utilizador, coloque: admin 
o No campo Password, coloque a senha criada por você de até 6 caract. 

 Clique em Adicionar.  



 

 Repita esse processo para adicionar o segundo DVR, mudando os seguintes parâmetros: 
o No campo Alcunha, coloque: “DVR 2 – Câmeras internas” 
o No campo Porta TCP, coloquei: 8001 

3. Visualização das câmeras 
 Para a visualização das câmeras, clique no menu superior “Panel de controlo” e 
selecione o item “Visualizar”, como demonstrado na imagem abaixo: 

 
 
No canto esquerdo inferior, serão disponibilizadas duas pastas com os nomes: DVR 

1 e DVR 2, como na imagem abaixo. Basta clicar no ícone “+” do lado da pasta para 
expandi-la. 



 

 
Para visualizar a câmera em específico, clique sobre o número da câmera e arrasta 

até um dos 4 quadrados que ficam do lado direito. 
As câmeras utilizadas para teste em nosso manual são as da nossa empresa, já que 

não temos senhas dos DVRs dos clientes. 

 



 

Pronto. Você já consegue visualizar as imagens através do programa iVMS 4200 Client.  
4. Visualizando gravações 

 
Para a recuperação de imagens gravadas, clique no menu “Panel de Controlo” e em 

seguida selecione o item “Reprodução Remota”, como ilustrado abaixo: 

 
Nessa nova tela, selecione primeiramente a data, depois clique no item “Camera” que 

está logo abaixo da data. Selecione o número da câmera e depois clique em “Descobrir”. 

 



 

Para iniciar a reprodução, basta clicar no ícone “Play” (o símbolo de reproduzir) para 
iniciar a reprodução. Para escolher outro horário, basta clicar nas barras que aparecem em 
amarelo, respectivo ao horário. 

Pronto. 
 


