CONFIGURAÇÕES INICIAIS
É imprescindível que, para a adequada instalação dos referido equipamentos, sejam
adotadas as seguintes ações/providências:
- O DVR deve ser instalado, preferencialmente, na porta 2 do switch Intragov (rack
principal). Caso não seja possível conectar nesta porta 2 ou mesmo neste switch principal, é
importante identificar o cabo de rede com etiqueta que conste a informação de que se trata
da ligação do DVR.
- Devido à escassez de endereçamento IP e pontos de redes disponíveis nas escolas, as
câmeras deverão estar ligadas diretamente no DVR.
- O DVR deverá ser configurado com IP fixo. As configurações de rede da sua escola para o
DVR são:
IP ADM: (informação com o NIT)
IP PED: (informação com o NIT)
MÁSCARA: (informação com o NIT)
GATEWAY: (informação com o NIT)
DNS: (informação com o NIT)
DNS SECUNDÁRIO: (informação com o NIT)
- O DVR deverá ser conectado, preferencialmente, na rede Administrativa. Caso não seja
possível, poderá ser conectado na rede pedagógica, no entanto, vale ressaltar que as
máquinas do laboratório de informática terão acesso ao DVR. Neste caso, se algum aluno
possuir o usuário e senha, conseguirá ter acesso às imagens e as configurações do DVR.
- O DVR deverá ser configurado com IP fixo. Este IP será disponibilizado pela equipe
do CONVIVA SP.
- Fica sob a responsabilidade da Escola (em especial do Diretor(a)) a instalação, o suporte,
a manutenção e a garantia desses equipamentos.
- Caso a escola adquira uma solução de alarme, este deverá seguir as mesmas orientações
da instalação do DVR, salvo em relação a porta do switch que, se possível, deverá, ser
conectado na porta 1 do switch Intragov.
- Após a instalação e configuração do DVR, a escola deverá entrar em contato com a
equipe do CONVIVA SP para que o acesso ao DVR seja validado.
- O acesso as imagens das câmeras serão permitidas a partir da rede da própria escola e a
partir da equipe do CONVIVA SP.

- No caso de dúvidas a escola deverá entrar em contato com a equipe do CONVIVA SP no
telefone 2075-4370.
- Após contato com a equipe CONVIVA SP, se ainda houver dúvidas, o NIT poderá ser
acionado.

CONFIGURAÇÃO DO ESPELHAMENTO
1. Conexão
Verifique se o cabo de rede foi devidamente conectado ao DVR.

2. Acessando o equipamento
Digite o LOGIN e SENHA fornecidos pelo(a) diretor(a) do local.

Menu principal
Após fazer o login, o menu principal do sistema será exibido, conforme a imagem a seguir.
Serão exibidas através de ícones as funções de: Operação (Buscar, Backup e Desligar),
Info (Sistema, Eventos, Rede e Registro) e de Ajustes (Disp. remoto, Rede, Eventos,
Armazenamento e Sistema).

3. Verificando configuração de IP
No menu principal acesse o ícone REDE.

3.1 Clique na aba TCP-IP

➢ Desabilitar: DHCP
➢ Anote: o número do IP
➢ Clique em: Salvar

4. Acessando interface WEB
Abra o navegador de internet (Internet Explorer, google Chrome).
➢ Importante: cada fabricante tem um navegador específico, caso não
funcione em um, tente no outro!
➢ Importante: O navegador de Internet deve ser aberto na mesma rede
(pedagógica ou administrativa) de acordo onde está instalado o DVR.

➢ Digite: o IP coletado no passo 3.
➢ Entre com: LOGIN e SENHA.
➢ Clique em: Configurações > Rede> TCP/IP

4.1. Espelhando o videomonitoramento
➢ Mantenha: o DHCP desabilitado.
➢ Digite: o IP, Máscara, e DNSs informados na planilha enviada pela Vanessa.
➢ Clique em: Salvar.
4.2. Testando
➢ Digite: o novo IP no navegador.
➢ Entre: LOGIN e SENHA.
➢ Espelhamento concluído.

5. Alterando senha
➢ Clique em: configurações >sistema > conta

➢
➢
➢
➢
➢

Selecione: uma conta
Clique em: modificar
Marque: modificar senha
Digite: digite a nova senha (coloque a senha da planilha)
Clique em: salvar

Equipes CONVIVA SP / DETEC

