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Como utilizar o AMT Remoto em um computador servidor como repositório de banco de dados para 

vários computadores clientes com o AMT Remoto também instalado. 

         Santa Rita do Sapucaí, 18 de janeiro de 2016  

            

Pode-se instalar o AMT Remoto em um computador usando-o como servidor e assim compartilhando o banco de 

dados com outras máquinas que possuam o AMT Remoto instalado como estações clientes em uma rede interna ou 

intranet. 

   

(Esquema de em que várias máquinas com o AMT Remoto instalado se comunicam entre si) 

Para utilizar o AMT remoto em uma rede com uma estação (máquina) servidora e outras estações à acessando como 

clientes. Deve-se instalar o software AMT remoto marcando-se todas as opções de instalação, inclusive o campo 
banco de dados, pois este computador servirá como servidor repositório das informações do AMT Remoto, para isto 

selecione o tipo de opção como instalação completa como pode ser visto na imagem abaixo: 
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(AMT Remoto - Instalação completa no servidor) 

Obs.: Deve-se liberar no firewall e Antivírus do servidor a porta 3050 para que a comunicação aconteça 
perfeitamente, não é necessário libera-la nas estações clientes. 

 

Já nas outras máquinas da rede que acessam o banco de dados do AMT remoto no servidor, Não se deve instalar o 

banco de dados e nem o Gerenciador de banco de dados como mostrado na imagem abaixo: 
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(AMT Remoto - Instalação em uma estação cliente) 

Na máquina cliente é imprescindível ao iniciar o AMT Remoto indicar o IP do computador que será o servidor do 
banco de dados do AMT Remoto. Desta forma a estação cliente pode acessar o servidor como na imagem abaixo em 

que foi inserido como exemplo o endereço de IP 192.168.1.100 pertencente ao outro computador na rede que possui 

a instalação completa do AMT Remoto instalado com o Banco de dados (servidor). 

 

(Apontamento para o servidor do banco de dados) 

 

Importante: Devido ao tráfego da rede em que o software é utilizado, poderá aparecer uma mensagem para o 

usuário que tenta acessar uma central de alarme pelo AMT Remoto cliente via servidor, de que a central já se 
encontra em edição, mesmo com a central não sendo acessada naquele momento, neste caso na máquina 

servidora, selecione a opção Supervisão: 
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(Liberação de cliente que exibe o erro: “Cliente em edição”) 

 Clique sobre o usuário desejado e selecione o botão liberar: 

 

(Liberação de cliente que exibe o erro: “Cliente em edição”) 
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Aparecerá então uma caixa de diálogo pedindo para confirmar a liberação daquele usuário, neste momento basta 

clicar em “Sim” para finalizar o procedimento: 

 

(Liberação de cliente que exibe o erro: “Cliente em edição”) 
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