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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. Para obter mais informações sobre seu hardware e software
VxPro, vá para www.pelco.com/vxpro.

Sobre o VxPro
l Seu sistema fornece os componentes do lado do servidor do VxPro instalado. VxOpsCenter não
está instalado; você não deve usar esse sistema como estação de trabalho do cliente. Consulte
Usando VxOpsCenter com VxPro para obter mais informações.

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 VxToolbox é o aplicativo administrativo para VxPro; a partir do VxToolbox, você pode configurar
servidores VxPro e localizar câmeras.

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; a VGA onboard está desabilitada.
l Conecte o sistema VxPro à rede usando uma das portas Ethernet.
l Você pode também conectar à porta iDRAC para configurar emonitorar o sistema
remotamente; contudo, a porta iDRAC não irá conectar o sistema VxPro à rede.

3. Conecte a uma tomada elétrica.
4. Ligue o sistema pressionando o botão de energia 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.
Isto inicia o VxToolbox.

2. Faça logon usando as seguintes credenciais padrão da conta do usuário doWindows:

l Nome de usuário: Pelco
l Senha: Pel2899100

3. Altere a senha padrão de imediato, para securizar o acesso ao sistema.
4. Na telaBem-vindo, clique em Iniciar.
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Observação: isso inicia a avaliação de 60 dias do software VxPro.

5. Quando solicitado, insira a senha para o usuário administrador em seu sistema VxPro.

6. Quando solicitado, insira um Nome da empresa; esse é o nome pelo qual o portal de licenciamento
Pelco irá reconhecer seu servidor VxPro.

Cuidado:  depois desse valor ser configurado, não pode ser alterado.

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

VxPro.
9. Inicie o VxToolbox a partir do ícone do desktop.
10. Clique na guiaSistema, clique na guiaConfigurações gerais na páginaSistema e em seguinte:

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

b. SobConfiguração do sistema, insira um valor no campoEndereço do servidor NTP. A Pelco
recomenda pool.ntp.org.

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

a. Clique na guiaCâmeras.
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. Para obter mais informações sobre o hardware e software
VxPro, vá para www.pelco.com/vxpro.

Usando VxOpsCenter com VxPro
Seu sistema não tem o VxOpsCenter instalado. Conecte a seu sistema usando uma estação de trabalho
que executando VxOpsCenter em uma rede.

Observação: Você não pode executar o VxOpsCenter no servidor VxPro. VxOpsCenter
deve ser instalado em umamáquina cliente separada.

Para obter mais informações sobre o VxOpsCenter, vá para www.pelco.com/vxpro.

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


Estação de trabalho VideoXpert Professional Guia de início rápido

Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, Califórnia 93711 Estados Unidos
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
+1 (559) 292-1981 International Tel
+1 (559) 348-1120 International Fax
www.pelco.com

Pelco, o logotipo da Pelco e outrasmarcas registradasassociadasaosprodutosPelcomencionadosnesta publicação sãomarcas
registradasda Pelco, Inc. ou de suas filiais. ONVIF e o logotipo daONVIF sãomarcas registradasdaONVIF Inc. Todososoutros
nomesde produtose serviços são de propriedade de suas respectivasempresas. Asespecificaçõese a disponibilidade do produto
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Copyright 2018, Pelco, Inc. Todososdireitos reservados.


	Configuração inicial do sistema
	Sobre o VxPro
	Configurar seu sistema

	Introdução com VxPro
	Usando VxOpsCenter com VxPro

