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Requisitos mínimos 
 

Para instalação e funcionamento satisfatório do software, é 

necessário um computador com as seguintes configurações mínimas: 

•   Processador Core i3 ou equivalente. 

•   4GB de memória RAM. 

•   Placa de rede Ethernet 10/100 BASE-T. 

•   40GB de espaço disponível em disco rígido. 

•   Sistema operacional Microsoft Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. 

 
 

Banco de dados 
 
O Software PROGRAMADOR 8000 utiliza o Gerenciador de Banco de Dados 

Postgre SQL. Este gerenciador é instalado automaticamente quando se faz a 

instalação do Programador 8000. 

 

Acesso ao Programador 

Após a instalação, dê um duplo clique no ícone Programador 8000. 

Em seguida, aparecerá a tela de Login: 
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Para o primeiro acesso local ao programador, basta entrar com o usuário admin 

e senha admin. Em seguida clique no botão Entrar. 

 

O programador 8000 também pode ser acesso de outra máquina. Para isto, no 

terceiro campo, onde está escrito localhost, basta colocar o IP da máquina onde 

está o Banco de dados. 

 

Painel do Instalador 

Após preencher os campos de login e senha e ter acesso ao software, aparecerá 

a seguinte tela: 

 

 
 
 



5 5 
 

 
 

Nesta tela aparecerão todas as opções disponíveis no configurador AMT 8000: 

 

• Meus Clientes:  

Lista todos os clientes já cadastrados no Programador. 

• Adicionar Cliente:  

Tela para cadastro de novos clientes. Dados de identificação do 

cliente e da central deverão ser preenchidos. As formas de conexão com as 

centrais podem ser: 

 IP LOCAL 

 CONTA via RECEPTOR IP 

 MAC para conexão via CLOUD 

• Buscar Centrais:  

Inicia a busca de centrais da rede. As centrais que estiverem na 

mesma rede serão listadas. 

• Usuários:  

Permite o cadastro de novos usuários. Os perfis dos usuários podem 

ser: 

 Administrador 

         Possui acesso total ao sistema. 

 Supervisor 

Acesso total exceto visualizar senhas dos clientes e criar novos 

usuários. 

 Operador 

       Acesso somente a aba online e Buffer de eventos. 

• Adicionar Receptor IP:  

Tela para cadastro de receptor IP para conexão por conta. 

Necessário IP ou DNS mais porta para acesso. 
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Conexão com a central 
 
Após efetuar o cadastro de clientes, já é possível realizar uma conexão. 

Para isto, basta clicar no Botão Meus Clientes dentro do Painel do Instalador e 

clicar no cliente desejado. 

Será exibida a tela para selecionar a forma de conexão com o cliente: 

 

 
 
 
Uma vez conectado, a ABA ONLINE  será exibida. 

Nesta ABA é possível ter acesso a informações como: 

 Setores (Status e Anular) 

 Partições (Status e Ativar/Desativar) 

 Data e Hora 

 Versão de Firmware 

 Problemas 
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Ainda dentro da conexão com o cliente, é possível realizar todas configurações 

da central AMT 8000, separadas conforme abas seguir. 

 

 
 
Outra funcionalidade disponível em uma conexão com a central é a visualização 

do buffer de eventos. Para isto, basta clicar em Eventos no Menu principal. 
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Termo de garantia 

 
Para a sua  comodidade, preencha os  dados abaixo, pois,  somente com  a 

apresentação deste em  conjunto com  a nota fiscal de  compra do  produto, você 

poderá utilizar  os benefícios que  lhe são  assegurados. 

__________________________________________________________________ 

Nome do cliente: 

Assinatura do cliente: Nº da nota fiscal: Data da compra: 

Modelo:                                          Nº de série: Revendedor: 

__________________________________________________________________ 

 

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes 

condições: 

1.   Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra 

eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo 

de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) 

meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao 

Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é 

parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual 

implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem 

defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja 

constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso 

inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas. 

2.   Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-

se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo 

fabricante somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o 

prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua 

validade, pois o produto terá sido violado. 

 



 

3.   Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, 

deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de 

visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as 

despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a 

responsabilidade do Senhor Consumidor. 

4.   A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a 

seguir: a)   se  o defeito não for de  fabricação, mas sim,  ter  sido  causado pelo  

Senhor Consumidor ou  terceiros estranhos ao fabricante; b)  se os danos ao 

produto forem  oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, 

inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão 

provocada por acidentes ou flutuações excessivas na  rede), instalação/uso em  

desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, 

peças e  componentes; c)   se  o produto tiver  sofrido  influência de  natureza 

química, eletromagnética,  elétrica ou  animal (insetos, etc.);  d)   se  o número de  

série  do  produto houver sido  adulterado ou  rasurado; e) se o aparelho houver 

sido violado. 

 

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A 

reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus 

produtos sem aviso prévio. 

 

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão 

ambiental da Intelbras. 

Todas as imagens deste manual são ilustrativas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Suporte a clientes: (48) 2106 0006  
Fórum: forum.intelbras.com.br  
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico  
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br  
SAC: 0800 7042767  
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115  
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