Como acessar a AMT 8000 via conta no Receptor IP
São José, 16 de outubro de 2020

Meios de acesso disponíveis
O Programador 8000, permite o acesso a centrais através das seguintes formas:
Conexão Através de endereço IP (Ethernet) – Com a central conectada em
algum ponto da mesma rede, como uma porta do Switch/Roteador ou mesmo
pelo Wi-fi, através do endereço IP da central você consegue acessa-la.
Conexão Através de Intelbras Cloud – Permite Acessar a central através de
sua conexão com o servidor Cloud Intelbras. A AMT 8000 já sai de fábrica
configurada para se conectar ao Cloud assim que consegue acesso à Internet.
Link do Guia passo a passo
Conexão através de conta do Receptor IP – Permite acessar a central por
meio de sua conexão com o Receptor IP, bastando saber com qual conta a
central está registada nele.
Link do guia passo:
Conexão através de porta serial- Permite conectar na central diretamente
através de um cabo Mini-USB

Acessando o Programador
O usuário e senha para se Logar no primeiro acesso no programador 8000 são:

Usuário: admin
Senha: admin

Obs.: Caso você os tenha alterado, deve inserir o Usuário e senhas atualizados.

Criando o Receptor IP no Programador 8000
Como vamos utilizar o Receptor IP como meio de conexão, precisamos
adiciona-lo dentro do Programador 8000, para isso faça os seguintes passos:
No “PAINEL DO INSTALADOR”, Dentre as opções Clique em “Adicionar Receptor IP”

Dentro da opção clique em “Adicionar” e preencha as informações do Receptor IP

Descrição do Receptor IP = Informações de identificação do Receptor IP como o nome
do computador em que o programa está instalado, exemplo: “Servidor 1”
IP/DNS de conexão: endereço IP em que se encontra o o Receptor IP, caso ele esteja
em uma máquina diferente do computador em que está o Programador 8000 deve ser
inserido IP do computador onde está o Receptor IP.
Obs.: Em nosso exemplo o Programador 8000 e Receptor IP estão ambos na mesma
máquina, por este motivo será utilizado endereço padrão 127.0.0.1.
Porta de conexão: Insira a porta configurada no Receptor IP para a conexão de
programadores remotos (Ex: AMT remoto V6, Programador 8000 entre outros).
Obs.: No nosso exemplo utilizamos a porta padrão para esta função 9010.

Após preencher os campos, clique em OK para salvar as informações e criar o
Receptor IP dentro do Programador 8000.

Cadastrando o cliente
No “PAINEL DO INSTALADOR”, Dentre as opções nele clique em “Adicionar

Cliente” para criar um novo cadastro para a central.
Importante: Cada cliente criado é referente à uma central de alarme em especifico.

Preenchendo os campos de Identificação
Dentro do Cliente, no campo Identificação Preencha os dados Obrigatórios
do cliente, como Nome* e Descrição*. Você pode colocar dados adicionais
de seu Cliente como: Endereço, Bairro, Cidade, Contatos de telefone e E-mail.

Campos Obrigatórios!!!

Preenchendo os campos de Conexão
Já nos campos dentro de Conexão, primeiro selecione o modelo de central
que será AMT 8000. Em seguida vamos preencher os campos necessários
para cada meio de Acesso.

Em seguida selecione o Receptor IP criado anteriormente, em nosso exemplo o
receptor IP está identificado como “Teste Intelbras”

Em seguida preencha o campo “Conta para conexão através do Receptor IP”
conta com a qual a central está registrada no Receptor IP, lembrando que cada
central deve ter uma conta exclusiva no programa.

Obs.: Neste exemplo usaremos a conta 1212, referente a central em questão:

Em seguida insira a “Senha de Acesso Remoto” (06 dígitos) da central, caso
não você não saiba o seu valor, também é possível ver na etiqueta QR Code

Os Dois campos da Senha são de preenchimento obrigatório.

Obs.: Com a opção “Baixar programação automaticamente” marcada, quando o
software acessar a central, todas suas configurações serão baixadas automaticamente.

Por fim, clique em “Salvar” para finalizar o cadastro da central.

Acessando a sua central
No Painel de instalador vá na opção “Meus Clientes” e Selecione o Cliente
referente a central você vai acessar, no nosso exemplo é o cliente “teste”, clique
na opção “Conectar”:

Obs. Caso você queira modificas alguma informação de seu cliente, basta clica em “Editar”

Selecione a opção “Realizar a Conexão através de Conta em receptor IP” e
em seguida clique em “Conectar”:

Após aguardar o carregamento das informações, você já irá acessando a central:

Dica: Ao alterar alguma configuração na central vá em “Salvar” para grava-la no
“Programador 8000” e manda-la depois para a central, ou vá em “Salvar e enviar” para
gravar no Software e enviar de imediato à central, sobrescrevendo a configuração anterior.

Após salvas todas as alterações na central, caso não tenha mais o que alterar na
central clique em “Sair” e depois em “Sim” para se desconectar da AMT 8000.

