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Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

Localização do software no site da Intelbras: 

Página do MIP 1000 IP > Suporte > Arquivos para
download.

Acesse a página do MIP 1000 IP clicando aqui.

Após a Instalação do software SGA 1000 IP é criado um
atalho na área de trabalho no PC.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.intelbras.com/pt-br/modulo-inteligente-de-portaria-ip-mip-1000-ip#beneficios
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Portanto na sua área de trabalho vai existir um ícone igual
imagem abaixo. Dê um duplo clique em cima do SGA 1000
IP. 

Página inicial do SGA 1000 IP:

Após clicar na opção “Buscar MIP's na rede” aparecerá a
tela de Login:

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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PADRÃO DE FÁBRICA

Após autenticação verificar se estão nas ultimas versões
tanto o SGA quanto MIP 1000, nos seguintes locais, como
vemos na imagem abaixo, pois para um bom funcionamen-
to e melhor desempenho de todo o sistema é necessário
que estejam atualizados, nas ultimas versões contidas no
site.

É necessário realizar a sincronização do SGA 1000 IP com
MIP 1000 IP, antes da gerar o relatório, para ter maior
agilidade e precisão no relatório.

admin
123456

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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Após o sincronismo, entre no item Relatórios:

Permite buscar as informações dos eventos de usuários
que foram registrados pelo MIP 1000 IP. Estes eventos são
gerados pela entrada/saída dos locais onde os dispositivos
estão instalados.

Inicialmente é necessário realizar uma busca, sem data
inicial e final, com uma quantidade máxima total de exibi-
ções do SGA (60mil), para posteriormente realizar filtros
específicos.

OBSERVAÇÃO 

Esse procedimento pode demorar um pouco, dependendo
da quantidade de eventos existentes, porém é realizado
apenas no 1° acesso do PC ao MIP IP, para futuros relató-
rios, basta buscar pela data e quantidade de eventos
desejada.

EVENTOS DE ACESSO

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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E a próxima imagem exibe um exemplo de um relatório de
eventos de acesso.

Conforme o exemplo abaixo, onde foi feito uma busca de
60 mil eventos sem colocar as informações de usuários,
data e hora.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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Abaixo é mostrado um exemplo de como fazer um busca
detalhada de um determindo usuário.

EVENTOS DE DISPOSITIVOS

Permite buscar as informações dos eventos dos dispositi-
vos que foram registrados pelo MIP 1000 IP. Estes eventos
são os de acionamento de sensores (quando configura-
dos), de timeout's que podem acontecer devido problemas
de comunicação entre algum dispositivo e o MIP 1000 IP,
entre outros.

Após a geração deste certo números de registros, pode ser
feito uma busca mais detalhada, podendo buscar uma certa
data em um determinado horário por exemplo.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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LISTA DE DISPOSITIVOS

Permite buscar as informações dos dispositivos que estão
contidos no software.

A imagem a seguir mostra tela que nos permite determi-
nar os filtros que serão escolhidos para geração do rela-
tório.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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LISTA DE USUÁRIOS

Permite buscar as informações dos usuários que estão
contidos no Software.

A imagem a seguir mostra tela que nos permite determi-
nar os filtros que serão escolhidos para geração do
relatório.

Avalie nosso tutorial. Clique aqui!

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://forms.office.com/r/eY9nN1RyjC
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Tutorial técnico sobre
como gerar relatórios no
SGA 1000 IP finalizado!
Aproveite para acessar

nossas redes sociais
clicando nos ícones abaixo.

https://www.facebook.com/Intelbras/
https://www.facebook.com/Intelbras/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.instagram.com/intelbras/
https://www.instagram.com/intelbras/
https://twitter.com/intelbras
https://twitter.com/intelbras
http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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