
VideoXpert Professional Flex 2 Series
Guia de início rápido

Antes de começar
Verifique se o SO daMicrosoft em cada computador de seu sistema, incluindo este servidor, tem as
últimas atualizações para resolver as vulnerabilidades mais atuais conhecidas. Essas informações estão
disponíveis em www.microsoft.com.

Em uma base contínua:

l Atualize frequentemente o SO para garantir que as vulnerabilidades recentemente descobertas
sejam corrigidas assim que um patch esteja disponível.

l Atualize frequentemente as bibliotecas antivírus com os últimos patches.

Configuração inicial do sistema
Seu Sistema deGerenciamento de Vídeo (VMS), VideoXpert Professional (VxPro), vem totalmente
preparado para uso, com todas as unidades e software instalados. Só tem de plugar seu sistema e você
está pronto para começar a usar o VxPro. Paramais informações sobre seu hardware e software VxPro,
vá para www.pelco.com/vxpro.

Sobre o VxPro
l VxPro Server grava vídeo, roteia mídia, administra usuários e permissões e realiza todas as
operações do lado do servidor que você esperaria de seu VMS.

l A performance do sistema varia com base em seu ambiente (por exemplo, o número de canais).
l Você pode executar o VxOpsCenter no servidor VxPro; porém, paramelhor performance do
sistema, adicione um sistema separado a partir do qual pode executar o cliente VxOpsCenter.

l VxToolbox é o aplicativo administrativo para VxPro; a partir do VxToolbox, você pode configurar
servidores VxPro e localizar câmeras.
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http://www.microsoft.com/
http://www.pelco.com/vxpro
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Localizar conexões no painel frontal

Essa imagem é exibida sem amoldura da Pelco.

1 Unidades SATA 3 Porta USB 3.0

2 Botão liga/desliga 4 Porta direta iDRAC
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Localizar conexões no painel anterior

1 Luz indicadora de força 6 Portas Gigabit Ethernet

2 Fonte de força 7 Portas USB 3.0 (2x)

3 Controlador de vídeo, usar em vez de VGA
(10)

8 Porta NIC dedicada iDRAC

4 Portas USB 2.0 (4x) 9 Porta serial

5 Botão de identificação do sistema 10 Não usar (porta VGA)
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Configurar seu sistema
1. Retire o servidor do pacote.
2. Conecte o sistema e seus periféricos.

l Conecte omonitor a um controlador de vídeo independente (item 3 em Localizar conexões no
painel anterior); a VGA onboard está desabilitada.

l Conecte o sistema VxPro à rede usando uma das portas Ethernet (item 6 em Localizar
conexões no painel anterior).

l Você pode também conectar à porta iDRAC (item 8 em Localizar conexões no painel anterior)
para configurar emonitorar o sistema remotamente; contudo, a porta iDRAC não irá conectar o
sistema VxPro à rede.

3. Conecte a fonte de força (item 2 em Localizar conexões no painel anterior) a uma tomada elétrica.
4. Ligue o sistema pressionando o botão de energia no painel frontal ou usando iDRAC.

Introdução com VxPro
Depois de iniciar seu sistema VxPro, você irá iniciar uma avaliação de 60 dias totalmente funcional do
software VxPro. Você deve instalar uma licença antes do período de 60 dias terminar para continuar
usando o VxPro.

1. Inicie seu hardware VxPro.
2. Faça logon usando as seguintes credenciais padrão da conta do usuário doWindows:

l Nome de usuário: Pelco
l Senha: Pel2899100

3. A Pelco recomenda que você altere de imediato a senha padrão doWindows para assegurar o
acesso ao sistema.
Isto abre automaticamente a janela Inicializar Pelco VideoXpert Professional.

4. Clique em Introdução. Isso iniciar o processo de inicialização.
Observação: isso inicia a avaliação de 60 dias do software VxPro.

5. Se o processo de inicialização for interrompido ou se necessitar de iniciá-lo de novo por algum
motivo, proceda da seguinte maneira:

l Faça logoff e faça login novamente.
l Reinicialize o sistema.

6. Quando solicitado pelo VxToolbox (que é iniciado automaticamente), configure a senha para o
usuário administrador em seu sistema VxPro e depois clique em Definir senha.

7. Quando solicitado, insira oNome da empresa eNome de sistema VideoXpert e depois clique em
Salvar. Esse é a informação pela qual o portal de licenciamento da Pelco ira reconhecer seu
servidor VxPro.

Cuidado:  Depois destes valores serem configurados, não podem ser alterados.

8. Saia da VxToolbox.
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9. Vá para www.pelco.com/vxpro para baixar e atualizar para a versãomais recente do software
VxPro.

10. Inicie o VxToolbox a partir do ícone do desktop.
11. Clique na guiaSistema, clique na guiaConfigurações gerais na páginaSistema e depois insira

um nome amigável no campoNome de sistema VideoXpert. Esse é o nome pelo qual as estações
de trabalho VxOpsCenter e servidores de agregação irão reconhecer seu servidor VxPro.

12. Clique em Salvar configurações.
13. Localize e adicione câmeras ao sistema VxPro:

a. Clique na guiaDispositivos.
b. Clique no íconeOpções de descoberta avançada ( ) à direita do íconeDescoberta rápida (

).

c. Clique em Descoberta e adição rápidas.
Todos os dispositivos e fontes de dados detetados pelo VxToolbox são adicionados ao
sistema VxPro ao qual você está conectado.

VxPro está agora gravando câmeras e pronto para ser acessado por estações de trabalho VxOpsCenter.
Você pode adicionar usuários ao sistema, adicionar câmeras manualmente, configurar eventos ou realizar
outras tarefas administrativas e de operador. Paramais informações sobre o hardware e o software do
VxPro e para acessar a versão atual doManual de operação do VideoXpert Professional, vá para
www.pelco.com/vxpro.

CUIDADO: A avaliação de 60 dias do software VxPro foi iniciada. Antes do término do período de 60
idas, ative as SUPs e instale todas as licenças de canal em seu sistema. Consulte a versão atual do
Manual de operação do VideoXpert Professional para obter instruções.

http://www.pelco.com/vxpro
http://www.pelco.com/vxpro
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