Adicionando a Câmera IP-ONFIV no CMS
Para incluir uma câmera IP-Onvif no CMS, primeiro é preciso ajustar o IP da
sua câmera para o mesmo padrão de IP da sua rede.
Para alterar a o IP da câmera IP-ONVIF é feito pelo CMS. Ele esta disponível
através deste link: http://www.vetti.com/ferramentas/CMS_vetti.exe
Após finalizando a instalação, ira aparecer uma janela para selecionar o idioma
do CMS. Escolha a opção “Português (BR)” e clique em OK

Na tela de login do CMS (ver abaixo) o nome padrão é “Super” e ele não possui
senha de acesso. Após clicar em login, aparecerá um aviso informando que o
CMS não possui nenhum dispositivo adicionado no sistema, clique em OK.

Na Lateral do programa, Clique em “Sistema” e em seguida “Gerenciador de
dispositivos”.
Em Gerenciador de dispositivos, clique em “Adicionar área” (dois quadrados
azuis) e na janela que abrirá digite um nome para a zona de dispositivos e
clique em Ok.
Selecione o nome da sua zona dos dispositivos e clique na outra opção de
“Adicionar Área” (símbolo de uma placa)

Na Janela que abrirá em seguida, é onde o sistema ira pesquisar em sua rede a
câmera IP Onvif. Para Isso, Clique em “Localizar IP”.
Selecione o Endereço que corresponde a Câmera e clique em “Editar
Dispositivos”. Caso não tenha certeza de qual IP é a câmera que deseja
configurar, aconselho a deixar ligada apenas a câmera que deseja ser alterada
e desligar as demais.
Clique no Botão “obtenção Auto” que o sistema ira ajustar a câmera para o
padrão de IP da sua rede. Ele pode demorar um pouco ate que a câmera se
ajuste. Preencha o nome com o usuário admin e deixe a senha em branco.
Clique em Modificar

Clique em “Localizar IP” novamente e o CMS ira mostrar o novo IP da câmera
que foi reajustado para o padrão de IP da sua rede. Selecione o Endereço que
corresponde a Câmera.
e preencha o usuário e senha padrão (usuário: admin , senha: não possui
senha). Para finalizar. Clique em ok nas duas telas.

Visualizando a câmera no Smartphone
Para ter acesso as imagens da sua câmera pelo Smartphone, será preciso que
tenha e mãos o numero de serie da sua câmera.
Par Obter o numero de serie da sua câmera entre nas configurações da sua
câmera adicionado ao CMS.
Clique com o botão direito na câmera adicionado, e selecione a opção “Config.
equip”.

Na janela que ira aparecer, clique no ultimo ícone (INFO) e clique em “Versão”
Par obter a imagem da câmera, Clique com o botão direito na câmera
adicionada, e selecione a opção “conecta todos os vídeos (main Stream)”.

INFO

VERSÃO

Anote o numero de serial do seu aparelho, esse serial possui 16 caracteres.
Instale o Aplicativo Vmeyesuper em Seu Smartphone Android ou IOS;

Após o preenchimento dos campos, Clique em Ok e a aparecera o seu
SerialNo. Clique nele e aparecera as opções com 1 câmeras. Clique nesta
opção, e a imagem transmitida ira aparecer em seu smartphone.

Clique em Device

List

Clique no sinal de +

Na opção Connection,
selecione P2P Cloud

Device Name: “nome da sua preferência”

Connection: P2P Cloud
Serial No: “digite o serial que foi anotado da sua
câmera com os caracteres minúsculos e juntos”
User Name: admin
Password: “em branco”
Max channer: 1

