AMT REMOTO V6 – Conectando à central de alarme
via Receptor IP
Santa Rita do Sapucaí, 28 de agosto de 2019

1 -Configurando a conexão via Receptor IP na mesma máquina
Passo 1 - É preciso deve possuir ambos os softwares instalados na sua máquina,
para isso vá ao site Intelbras e acesse a página de uma central de alarme que
possua os softwares disponíveis para download:
https://www.intelbras.com/pt-br/seguranca-eletronica/alarmes/centrais-de-alarme
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Passo 2 - Com os Softwares devidamente instalados e sendo executados,
acesse o AMT Remoto V6 afim de habilitar a conexão com o receptor IP.
Lembrando que o usuário do Software deve possuir a permissão necessária,
neste tutorial usamos o usuário administrador no padrão e fábrica:
Login = admin
Senha = admin

Passo 3 - Selecione a opção configuração, dentro da janela vá até a aba
Receptor IP.
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Passo 4 - Clique no botão Novo para adicionar o Receptor IP na lista à
esquerda, ao clicar você irá verificar que aparecerão as informações referentes
ao identificador, endereço e porta, então clique em OK para adicionar o
receptor à lista.

Obs¹: Se pode observar que o endereço do Receptor IP é 127.0.0.1, esse
número indica que ambos os softwares estão na mesma máquina (computador).
Obs²: A porta quando se utiliza o Receptor IP tende a ser sempre a 9010.

Passo 5 - Para finalizar a configuração deste meio de Conexão basta clicar na
opção OK mais uma vez, agora basta acessar a tela de clientes:

Passo 6 - Dentro da janela de configuração de clientes, clique em NOVO.
Preencha pelo menos as informações e Contato* e Cliente* na aba de
identificação, selecione o modelo da central de alarme que você deseja acessar,
em seguida no campo “Receptor IP para conexão, selecione o receptor IP que
você encontrou anteriormente no campo Configuração.

Passo 7 - Insira o número da Conta pela qual a central de alarme que você irá
acessar está conectada no receptor IP, neste exemplo o número da conta é
3251. Insira também a senha de computador (acesso remoto) da sua central de
alarme, atualmente o valor desta senha é gerado aleatoriamente e pode ser
consultado em uma etiqueta na parte interna da tampa frontal do gabinete.
Preencha os campos Nova senha e Nova senha confirmação, para completar o
cadastro clique em OK.

Obs: Caso a sua central de alarme, não tenha sido o seu valor padrão de fábrica
é 878787.
Passo 8 - Já com cadastro do cliente criado basta clicar em selecionar Cliente,
escolher a conta desejada que no nosso exemplo é o Teste Alarme 01.

Passo 9 - Clique no botão Conectar e na janela de escolha do meio de conexão,
selecione a opção: Realizar conexão através de conta em Receptor IP, por último
selecione mais uma vez o botão conectar para assim acessar sua central de alarme.

Configurando a conexão entre Receptor IP e AMT remoto V6
em máquinas diferentes.
Ocorrem cenários em que ambos os programas estão em máquinas diferentes, mas
em uma mesma rede (Na maioria dos uma mesma Lan), nessas situações o
procedimento para conectar em uma central através do Receptor IP será diferente.
Na tela de configuração da comunicação, dentro da aba Receptor IP clique no
botão Novo para adicionar o Receptor IP na lista à esquerda, ao clicar
aparecerão os campos a preencher com as informações referentes à descrição,
endereço e porta.

Insira uma descrição para identificação, nesse tutorial usaremos a Servidor
Receptor IP. Verifique então qual o endereço IP do computador em que está
instalado o Receptor IP (o que pode ser feito no próprio computador). Possuindo
esta informação, basta inserir esta informação no campo Endereço, nesse tutorial
o endereço outro computador é 10.10.10.21 Por último mantenha a porta 9010
que é padrão para a comunicação entre o AMT remoto V6 e Receptor IP.
Para concluir a edição do Receptor IP clique em OK

Obs: Existe a possibilidade de usar a função de conexão a centrais usando o AMT
Remoto V6 através de outros softwares de monitoramento, sendo preciso
confirmar com a empresa do software sua compatibilidade e qual a porta de
comunicação com o Receptor IP que deverá ser usada. Sabendo o número da porta
basta inserir na janela acima.

Realizada esta configuração, continuar o procedimento a partir do Passo 5 até o
Passo 9 listados anteriormente neste documento.

