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2 ActiveView (versão beta) 

Active View (Versão beta) 

Introdução 

Este manual de Operação e Manutenção descreve as principais partes do
sistema, como configurar dispositivos e tarefas de operações típicas.

Em caso de dúvida, por favor, contate-nos através de nosso Website

 http://ebs.pl/, email support@ebs.pl, ou por telefone (+48) 22 812 05

 05.
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Active View (versão beta) 

Produtos referidos neste documento podem ser marcas comerciais e/ou marcas registradas

 dos respectivos proprietários. O editor e o autor não reivindicam essas marcas registrada

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste trabalho pode ser reproduzida de qualquer

 forma ou qualquer meio – gráfico, eletrônico, ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações, 

anotações, ou sistemas de armazenamento e recuperação de informações – sem a permissão 

escrita da editora. 

Embora todas as precauções tenham sido tomadas na preparação deste documento, o editor e o 

autor não assumem qualquer responsabilidade por erros ou omissões, ou por danos resultantes 

do uso de informações contidas neste documento ou do uso de programas e código-fonte que 

podem acompanha-lo. Em nenhum caso, a editora e o autor serão responsáveis por qualquer 

perda de lucro ou qualquer outro dano comercial causado ou alegadamente causado direta ou 

indiretamente por este documento.
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4 ActiveView (versão beta) 

Começo Rápido 

Depois de receber seu primeiro dispositivo ActiveGuard, você pode começar a usar o ActiveView. 

Esta seção de início rápido irá acompanhá-lo por algumas funcionalidades básicas e lhe dará uma 

compreensão de como a aplicação se parece e como ela funciona.

Conectando seu ActiveGuard 

Verifique se o seu dispositivo está configurado corretamente para se conectar ao servidor do 

ActiveView através da rede da sua operadora móvel. Em caso de dúvida, entre em contato com

 o administrador.

Verificando a conexão 

Em seguida, coloque um cartão SIM dentro do seu ActiveGuard (consulte o manual do usuário do 

ActiveGuard para obter mais detalhes) e ligue-o. Agora você está pronto para começar a usar o 

ActiveView.

Quando você inicia o ActiveView, você vê uma tela de logon. Use seu nome de usuário e

 senha para efetuar login no aplicativo.

Depois de iniciar a sessão com sucesso, você será levado para a tela principal. Na margem superior,

 há o menu principal. Você pode usá-lo para obter as principais funcionalidades do aplicativo, como 

Alarmes, Relatórios e assim por diante. No
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canto superior direito você pode ver seu nome. Clique nele para alterar as configurações do usuário, 

alterar sua senha ou sair.

Seu ActiveGuard deve ter conectado ao servidor agora. Para ver uma lista de dispositivos 

conectados, escolha a guia Gerenciamento no menu principal e selecione Dispositivos. O painel de 

dispositivos será aberto.

Encontre seu ActiveGuard e clique duas vezes nele para abrir a visualização de detalhes. 

5 ActiveView (versão beta) 
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No painel de detalhes do dispositivo, você pode encontrar, em particular, o status da conexão, a 

intensidade do sinal e o nível da bateria do seu ActiveGuard. 

Agora você vê dois painéis: o primeiro é a lista de dispositivos e ao lado, à direita, há detalhes do 

dispositivo selecionado. Esse padrão é usado em toda a aplicação. Os detalhes de um objeto 

escolhido em um painel são apresentados em um novo painel à direita. Desta forma, você pode abrir 

dois, três ou mais painéis, com mais e mais detalhes. Se nem todos os painéis se encaixarem na tela,

você pode deslocá-los para a esquerda e para a direita, movendo o mouse enquanto mantém 

pressionada a tecla Ctrl e a tecla esquerda do mouse. Alternativamente, você pode clicar nos botões 

nas bordas esquerda e direita da janela do navegador (com os ícones < e >).

 Quando seu dispositivo está conectado ao servidor, ele envia diferentes tipos de eventos. Alguns 

deles são apenas para fins técnicos (por exemplo, evento TEST). Outros significam que ocorreu um 

alarme (por exemplo, evento PANIC).
Todos os eventos recebidos pelo ActiveView estão listados no painel Eventos. Escolha Eventos

 no menu principal para abri-lo.
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Agora, pressione o botão Panic no seu ActiveGuard. Você deve ver um evento PANIC em cima da

lista de eventos. 

Quando o ActiveView recebe um evento PANIC, ele gera um alarme. A guia Alarmes no menu 

principal deve começar a piscar. Escolhendo este, abre-se o painel Alarmes.

Encontre o alarme PANIC na seção Nova e clique duas vezes nele. Agora você verá os detalhes do 

alarme, incluindo seu tipo (PANIC), o tempo de ocorrência e a lista de outros alarmes e eventos 

ocorridos no mesmo site.
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Uma das principais funções do ActiveView é a verificação de patrulhas de guarda. Para usá-la, 

você precisa definir uma rota de patrulha.

Adicionando uma empresa

Adicionado um site patrulhado

As rotas de patrulha estão associadas a sites. Então, primeiro você precisa configurar dados como a

 empresa, o site e assim por diante. 

Vá para Gestão -> Empresas, onde você poderá criar uma empresa que represente seu cliente. 

Escolha Criar e defina o nome da empresa. Você também pode preencher seu endereço e 

informações adicionais (detalhes). Agora escolha Salvar.
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Este é um exemplo de criação de um objeto no ActiveView. Você abre uma lista e escolha Criar no 

canto inferior direito. Em seguida, em um novo painel, preencha os detalhes (alguns são obrigatórios,

 alguns opcionais) e escolha Salvar. Isso criará um novo objeto e fechará o painel de detalhes. Você 

também pode escolher Cancelar, que fechará o painel sem criar um novo objeto. E você pode ainda 

escolher Aplicar, o que criará um novo objeto, mas deixará o painel de detalhes aberto.

Quando você abre detalhes de um objeto existente (experimente com a empresa que você acabou 

de criar), você também obtém as opções Aplicar, Salvar e Cancelar. Você também obtém uma opção

Remover, que permite remover o objeto. Todas essas opções estão sempre disponíveis no mesmo 

local, na parte inferior de cada painel de detalhes.

Adicionando um site
Você criou uma empresa, agora você pode criar o site do seu cliente. No painel de detalhes da 

empresa, clique em Sites e, em seguida, em Criar para criar um novo site. Preencha o nome e 

endereço (opcional) e salve as alterações.
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O  próximo  passo  é  vincular  o  seu  dispositivo  ao  site  do  cliente.  Abra  os  detalhes  do  

ActiveGuard (Gerenciamento  ->  Dispositivos  ->  seu  ActiveGuard)  e  escolha  a  empresa  e  o  site  

que  você  criou anteriormente.
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Agora você tem uma empresa, um site e um dispositivo vinculados a eles. A única coisa que resta para definir 

uma rota são os pontos de verificação (tags RFID).

Adicionando Checkpoints

Verificação de uma patrulha

Quando você lê um ponto de verificação com um ActiveGuard vinculado a um site, o ActiveView o 

registra automaticamente e o conecta com o site. Tente ler alguns pontos de verificação e, em 

seguida, selecione Gerenciamento -> Tags no menu principal. Seus novos pontos de verificação 

devem estar na lista, vinculados ao site do seu cliente. Você pode abrir seus detalhes e mudar seus 

nomes por conveniência.

Para verificar uma patrulha de guarda, você deve definir uma rota de patrulha.

Definindo uma rota

Abra os detalhes do site do seu cliente. Você pode fazê-lo, encontrando a empresa correta 

(Administração -> Empresas no menu principal), listando seus sites e escolhendo o que você está 

procurando ou listando todos os sites (Gerenciamento -> Sites) e escolhendo-o lá. No painel de 

detalhes do site, clique em Rotas e, em seguida, em Criar.

Digite um nome para a rota. Em seguida, clique em Pontos de verificação para abrir a lista de 

pontos de verificação da rota. O tipo de rota padrão é uma rota simples (essa é a que você vai 

criar). Isso significa que um guarda tem uma quantidade de tempo definida para passar todos os 

pontos de verificação na rota sem qualquer ordem particular. Primeiro, insira o tempo total da rota 

(duração da rota). Em seguida, clique em Adicionar pontos de verificação, o que abre uma lista de 

todos os pontos de verificação conectados ao site. Você pode escolher mais de uma linha clicando 

em "ctrl". Depois de ter feito a seleção, escolha Selecionar.



©2013 EBS 

 

 

12 ActiveView (versão beta) 

O tipo de programação padrão é "a cada X dias". Isso significa que, dependendo da periodicidade, os  guardas 
patrulham um site todos os dias, a cada segundo dia e assim por diante. Nos dias em que o  fazem, as patrulhas 
começam às vezes que você define (por exemplo, às 9 horas da manhã, às 13 horas e às 17 horas da tarde).

Para sua primeira rota, você pode deixar a periodicidade padrão e a data de início da programação. Você só precisa
 preencher a lista Horas (ele entende um relógio de 24 horas, horas separadas por ponto e vírgula, por exemplo: 
11:30; 13:30; 15:30). Em seguida, escolha Salvar no painel de agendamento.

Agora, selecione Salvar no painel de pontos de verificação da rota. Você definiu a aparência de uma única patrulha. 
O próximo passo é dizer ao ActiveView quando os guardas devem executar patrulhas, ou seja, definir um 
agendamento. Para fazer isso, clique em Agendar no painel de detalhes da rota.

Você nomeou sua rota, escolheu pontos de verificação e agendamento, então agora você pode salvá-lo e ver 
se os guardas fazem seu trabalho.



©2013 EBS 

 

 

  

13 ActiveView (versão beta) 

Procurando por alarmes

Abra o painel Alarmes (Alarmes no menu principal). Aguarde até uma patrulha iniciar (depende da 

programação que você definiu). Após a duração da rota, se o guarda não tiver passado todos os 

pontos de verificação na rota, surge um alarme.

Estes eram os conceitos básicos do ActiveView. Leia o resto da documentação para 

saber mais sobre todas as funcionalidades, incluindo manipulação de alarmes, 

notificações de e-mail e mensagens de texto, relatórios, administração e muito mais.
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Interface de aplicação
A interface do ActiveView consiste em painéis. Existem dois tipos principais de painéis: listas e detalhes.

Painel de Lista

Um painel de lista contém os seguintes elementos:

•  ÍIcone  do  retangulo  (canto  superior  direito):  expande  ou  comprime  o  painel 

(alterna entre o tamanho normal e duplo).
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• (opcional)] Icone Cog (canto superior direito): abre um menu com ferramentas adicionais        

    raramente usadas. 

• Icone X (canto superior direito): fecha o painel. 

• Lista: clique único seleciona uma linha (você pode usar as teclas ctrl e shift para selecionar   

      mais de uma linha); um único ou duplo clique (dependendo das preferencias do usuário) abre
detalhes; um clique em um cabeçalho de coluna classifica a tabela por essa coluna (ou 

alterna entre ordem de classificação ascendente e descendente).
•   "Pager"  (canto  inferior  esquerdo):  mostra  a  página  atual  da  lista  e  permite  a 
mudança entre páginas.
•    Botão Criar (canto inferior direito): permite criar um novo item.

Painel detalhes
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Um painel de detalhes contém os seguintes elementos:

• [opcional] Ícone de retângulo (canto superior direito): alterna entre a visualização de detalhes

 básicos e completos (ou seja, mostra ou esconde detalhes de itens menos importantes).
• Ícone X (canto superior direito): fecha o painel sem salvar as alterações. 

• Campos com detalhes do item: campos editáveis e somente leitura; clicando em campos 

       com o ícone ">" à direita abre o painel de sub-detalhes (por exemplo, uma lista de rotas  

       associadas a um site).

•   [opcional] mais / menos: o mesmo que o ícone do retângulo. 

• Botão Remover: remove o item. 

• Botão Aplicar: salva as alterações sem fechar o painel de detalhes. 

• Botão Salvar: salva as alterações e fecha o painel de detalhes.

• Botão Cancelar: fecha o painel sem salvar as alterações (o mesmo que o ícone X)
 

Alarmes 

Alarmes detectados pelo ActiveView podem ser acessados através de duas listas:

• A lista de alarmes: consiste em alarmes atuais (não processados) e é atualizado                

       automaticamente; 

• O navegador de alarmes: permite pesquisar e navegar todos os alarmes (atualizados e     

       processados) e é atualizado sob demanda.

Ambas as listas permitem selecionar um alarme e abrir seus detalhes.
O processamento de alarmes é considerado a tarefa mais importante para o usuário do ActiveView. 
Portanto, quando ocorre um novo alarme, o ActiveView notifica o usuário com notificações sonoras e
visuais.

Ciclo de vida do alarme
Os alarmes detectados pelo ActiveView são agrupados por sites de onde eles provêm. O 

que essa documentação chama de alarme é de fato um grupo de alarmes, que ocorreu 

sucessivamente.
Um alarme está sempre em um dos seguintes estados:

• novo, 

•   reconhecido, 

•   processado. 

Quando um alarme ocorre e é detectado pelo aplicativo, ele está no estado Novo.

Se outro alarme do mesmo site ocorrer, ele é adicionado ao existente. O estado não muda. Se, por 

outro lado, este novo alarme é de outro site, o ActiveView trata-o como um novo alarme (ele será 

listado como um item separado).
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Quando um usuário reconhece um alarme (selecionando uma opção correspondente), seu 

estado muda para Reconhecido.

Agora, se outro alarme do mesmo site ocorrer, ele é novamente adicionado ao existente. Desta vez, o

 estado volta para Novo. Essas mudanças de estado (de Novo para Reconhecido e de volta) podem 

ocorrer em qualquer número de vezes.

Quando um alarme está em estado Novo ou Reconhecido, um usuário pode marcá-lo como 

processado (selecionando a opção correspondente). O estado dos alarmes muda para 

Processado e não pode ser alterado de volta (este é o fim do ciclo de vida do alarme).

Se um outro alarme do mesmo site ocorrer, o ActiveView trata-o como um novo alarme (ele está

 listado como um item separado, no estado Novo).

Lista de alarmes
Para abrir o painel de alarmes, selecione Alarmes no menu principal.
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Este painel de alarmes contém os seguintes elementos: 

•  Filtros: data e hora de detecção; tipo de alarme. O ícone X apaga os filtros.

• Nova lista de alarmes. 

•  Lista de alarmes reconhecidos. 

Ambas  as  listas  são  atualizadas  automaticamente,  assim  que  um  novo  alarme  é  detectado  ou  o 
estado dos alarmes muda. 

Os alarmes em ambas as listas são ordenados primeiro por prioridade (os alarmes mais 

importantes na parte superior) e depois pelo tempo de detecção pelo ActiveView (o mais antigo 

na parte superior dos alarmes com a mesma prioridade).

Em ambas as listas, existem os seguintes dados disponíveis para cada alarme (da esquerda para a 
direita)
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• data e hora de detecção do último alarme no grupo (último alarme do site); 

• nome da empresa a que o site pertence; 

• nome do site onde os alarmes ocorreram;

• tipo do alarme mais importante no grupo (ou seja, o alarme não processado mais importante

      site). 

do site); 

• número de outros alarmes agrupados com ele (ou seja, outros alarmes não processados do 

Nas listas de alarmes, há um menu de contexto para um alarme disponível. Contém as seguintes opções:

• Reconhecer: o mesmo que a opção Acknowledge em detalhes do alarme (veja abaixo);

detalhes  do  alarme  (veja  abaixo);  atua  em  todos  os  alarmes  selecionados  (possivelmente 

mais de um).

 atua em todos os alarmes selecionados (possivelmente mais de um).
•     Marque  o  alarme  como  processado:  o  mesmo  que  Mark  como  opção  processada  nos 

•  Selecione tudo: seleciona todos os alarmes em uma lista (novo e reconhecido separadamente). 

• Desmarcar tudo: desmarca todos os alarmes em uma lista (novo e reconhecido separadamente).

Detalhes de alarmes

A exibição de detalhes do alarme contém informações detalhadas sobre o alarme. Ele também 

permite executar as ações associadas a ele.
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O painel de detalhes do alarme contém os seguintes elementos:

processado do site). A dica de ferramenta para o tipo de alarme contém a ID do alarme.
• Estado do alarme. 

•    Tipo  do  alarme  mais  importante  no  grupo  (ou  seja,  o  alarme  mais  importante  não 

• Data e hora de detecção do último alarme no grupo (último alarme do site). 

•   Contatos do site: o nome e o número de telefone do site mais importantes são visíveis. 
Existem dois ícone à direita: 

o Seta para baixo: mostra detalhes de contato adicionais; 

o Seta para a direita: mostra o próximo contato vinculado ao site.
• Nome e endereço da empresa.
•   Nome do site e endereço.
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• Lista de alarmes não processados do site e outros eventos que ocorreram desde o 

primeiro alarme visível (ordenados por data e hora de detecção em ordem decrescente). 

Clicar em uma linha expande seus detalhes (por exemplo, o dispositivo a partir do qual o 

sinal de alarme veio).
• Campo de texto de comentários (somente alarmes novos e reconhecidos).

•   Botões de ação na parte inferior do painel. 

As seguintes ações estão disponíveis: 

• Adicionar comentário (somente alarmes Novos e Reconhecidos): adiciona o texto do 

campo de texto de comentário como um comentário de alarme (nota de usuário). O 

comentário é precedido pelo nome do usuário que o adicionou.
• Reconhecer (apenas novos alarmes): altera o estado do alarme para Reconhecer. Uma 

alarme para Processado. Uma nota "[usuário] Alarme marcado como processado" é 

adicionado ao histórico de alarmes.

nota "[usuário] Alarme reconhecido" é adicionado ao histórico de alarmes. 
•     Marcar  como  processado  (apenas  alarmes  novos  e  reconhecidos):  altera  o  estado  do 

• Fechar: fecha o painel. 

• Alternar fuso horário: para mudar o fuso horário, clique na data e hora da detecção de alarme 
ou escolha uma opção correspondente no menu de opções adicionais sob o ícone de roda 

dentada (no canto superior direito do painel). Isso altera a exibição do tempo entre o fuso 

horário local (definido nas configurações do usuário) e o fuso horário do site.

 enviada, uma nota com seu conteúdo é adicionada ao histórico de alarmes.

• Enviar mensagem de texto: para enviar uma mensagem de texto, clique no número de 
telefone de uma pessoa de contato. Aparece a caixa de diálogo "Enviar mensagem de 
texto". Existe uma mensagem predefinida que o usuário pode alterar. O contador de 
caracteres mostra o número de mensagens a serem enviadas (entre colchetes) e os 
caracteres restantes até haver uma mensagem mais necessária. Após a mensagem ser

• Enviar e-mail: para enviar um e-mail, clique em um endereço de e-mail de uma pessoa de 
contato.  Ele  criará  uma  nova  mensagem  em  seu  cliente  de  e-mail  padrão,  endereçado  à 
pessoa de contato.

Navegador de alarmes

Para abrir o painel do navegador de alarmes, selecione o navegador de alarmes na guia 

Alarmes no menu principal.
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Os alarmes no navegador podem ser pesquisados pelos seguintes critérios:

• data e hora de detecção pelo ActiveView;

•   data e hora da última atualização; 

• tipo do alarme; 

• status do alarme. 

O botão ">" executa a pesquisa. O botão "X" apaga os critérios de busca.

Notificações de alarme

O ActiveView notifica o usuário sobre os alarmes de duas maneiras. Muda a aparência da guia 

Alarme no menu principal e reproduz sons.

Ambos os tipos de notificação têm duas etapas: sutis e cheias.

Uma notificação sutil significa que:
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• visual: a guia Alarmes tem um fundo vermelho.

 • som: um som alarmante é reproduzido uma vez.

A notificação completa significa que:

• visual: a guia Alarmes tem um fundo vermelho e está piscando.

•  som: um som alarmante é tocado constantemente.

A notificação de alarme segue as seguintes regras:

• Existem novos alarmes - notificação visual completa; 

• Existem alarmes reconhecidos, mas nenhuma notificação visual nova e sutil; 

• Existem novos ou reconhecidos alarmes; A lista de alarmes ou os detalhes da alarme 

estão abertos (visíveis) - notificação de som sutil;

• Existem alarmes novos ou reconhecidos; a lista de alarmes ou os detalhes da alarme não

 estão abertos (não visíveis) ou não houve atividade na aplicação há algum tempo - 

notificação de som completa.

Eventos
O ActiveView recebe diferentes tipos de eventos de dispositivos conectados. Se você precisa 

verificar se a aplicação recebe os eventos que é suposto receber, você pode usar a lista de 

eventos. Para abri-lo, escolha Eventos no menu principal.
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Os tipos de eventos são distinguidos com as cores:

• cinza - eventos técnicos (TEST, LOCATION, DISC); 
• vermelho - eventos de alarme (eventos com função ALARM, veja seção de configuração 
de eventos para detalhes);
 • azul – outros eventos.

Para cada evento, duas vezes são apresentadas:

• Detectado - data e hora da detecção de eventos pelo ActiveView;

•   Ocorrência - data e hora da ocorrência do evento, gravada pelo dispositivo.

O precedente pode ser posterior, se a comunicação entre o dispositivo e o ActiveView foi interrompida.

Acima da lista, há a caixa de atualização Atualizar automaticamente. Se marcada, a lista é atualizada

 automaticamente, sempre que ocorrer um novo evento. Caso contrário, não é atualizado.

A lista mostra os últimos 20, 50, 100 ou 200 eventos (dependendo da escolha do usuário).

Existem as seguintes opções de filtro disponíveis:

• Excluir localização - os eventos LOCATION não serão listados.
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• Excluir testes - os eventos TEST não serão listados. 

•  Tipos de eventos -  se algum tipo de evento for selecionado na lista,  apenas estes estão 
listados. Se não houver nenhum tipo de evento selecionado, todos estão listados.

NOTA: Se houveram apenas alguns eventos dos tipos selecionados recentemente, é possível que

 a lista seja mais curta do que as 20, 50, 100 ou 200 linhas selecionadas (pode até estar vazia).

Existe um menu de contexto para um evento disponível, com duas opções:

• Mostrar dispositivo - abre os detalhes do dispositivo que enviou o evento.

• Mostrar tag [somente para eventos READ] - abre os detalhes de leitura da etiqueta RFID.

Relatórios
Informações históricas sobre alarmes, patrulhas e outros eventos estão disponíveis sob a forma de 

relatórios. Para abrir a lista de relatórios disponíveis, escolha Relatórios no menu principal.

 

Existem os seguintes tipos de relatório: 

• Eventos e Alarmes, 
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•  Alarmes,

•  Resumo de alarmes, 

• Patrulhas. 

Cada tipo de relatório pode ser gerado sob demanda na tela, em um formato imprimível ou em um 

arquivo CSV. Os relatórios também podem ser gerados automaticamente e enviados por e-mail 

periodicamente.

Características básicas do relatório

Escolher um relatório do painel de relatórios abre um novo painel com este relatório.

Todo  painel  de  relatórios  contém  filtros  (critérios  de  pesquisa)  e  uma  tabela  com  resultados  do 
relatório.

Para gerar um relatório com dados que atendam aos critérios pré-definidos, clique no botão ">". 

Para limpar os critérios, clique no botão "X".

Os relatórios exibidos na tela ou gerados em um formato imprimível possuem um limite de 1.000 

registros. Isso significa que somente os primeiros 1.000 registros que atendem aos critérios são 

mostrados. O limite não se aplica aos arquivos CSV, que sempre contêm resultados completos.
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Para gerar o relatório em um formato imprimível ou em um arquivo CSV (ou seja, exportar o 
relatório), escolha a opção relevante no menu de ferramentas sob o ícone de roda dentada (no 
canto superior direito). Existem duas opções de exportação:

Como outras listas, os resultados do relatório podem ser classificados por cada coluna. Clicar em 
um cabeçalho de coluna classifica a tabela por aquela coluna ou alterna entre ordem de 
classificação ascendente e descendente.

• Imprimir: contém os mesmos dados que a lista na tela, apenas o estilo é ajustado para a      
       impressão.
 • Exportar para CSV: o arquivo CSV gerado inclui todas as colunas visíveis e colunas id para 
entidades como empresas, sites, rotas, etc., e não se limita a 1.000 registros.

Relatório de eventos e alarmes

Este relatório contém todos os eventos significativos que ocorreram no sistema. Eles podem ser 

divididos nas seguintes categorias:

• Eventos informativos: 
o eventos recebidos de ActiveGuards, ActiveTracks e outros dispositivos 
conectados (excluindo eventos TEST e LOCATION); 

o eventos de patrulha como PATROL_FINISHED, TAG_COMPLETED;

o eventos de entrada e saída no local de trabalho.

• Eventos de alarme: 

o alarmes como PANIC, recebidos de ActiveGuards, ActiveTracks e outros 

dispositivos conectados;
o alarme de patrulha falhou, gerado pelo ActiveView com base em rotas 

       definidas pelo usuário;

o alarmes causados pela leitura de um TAG de alarme.

O relatório de eventos e alarmes contém as seguintes colunas:

• Detectado - data e hora em que o evento / alarme foi recebido / detectado pelo sistema.

•   Ocorrência - data e hora da ocorrência do evento / alarme. 

• Tipo - tipo do evento / alarme.

•   Empresa - nome da empresa. NOTA: Esvazie se o evento / alarme vier de um               

       dispositivo não associado a qualquer empresa.

•    Site - nome do site. NOTA: Esvazie se o evento / alarme vier de um dispositivo não associado a 
       nenhum site.

•  Dispositivos, Dispositivos  s/n  –  nome  do  dispositivo  e  número  de série.      
NOTA:  Esvaziar para alarmes/eventos de patrulha que não estão associados a nenhum dispositivo 
específico (tudo menos TAG_COMPLETED)

• Rota - nome da rota. NOTA: Preenchido apenas para eventos / alarmes associados a patrulhas.

• Nome da etiqueta, Tag RFID - Nome da etiqueta e RFID. NOTA: Preenchido apenas para eventos / 

alarmes gerados diretamente por uma etiqueta lida.

• Nome do guarda - nome do guarda. NOTA: Preenchido apenas para eventos / alarmes 
gerados por um TAG lido com um dispositivo ligado a um guarda.
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• Nome do funcionário - nome do funcionário. NOTA: Preenchido apenas para     

      eventos de entrada e saída no local de trabalho. 

•    Grupo de Alarme - se o evento estiver conectado a um site (por exemplo, vem  

       de um dispositivo vinculado a um site) e houve um alarme no site, quando o     

       evento foi detectado, o grupo de alarme é o ID desse alarme.

• Comentário - um comentário para um alarme. NOTA: Preenchido apenas para 

      eventos COMMENT_ADDED.

Quando um filtro é definido (ou seja, um critério de pesquisa para uma coluna está configurado), 

os registros com uma coluna correspondente vazia não serão retornados.

Os dispositivos ActiveTrack adicionam informações de posição a alguns dos eventos que enviam. 

Esta informação está disponível no formato CSV do relatório Eventos e alarmes. Existe também 

uma opção adicional no menu de ferramentas (sob o ícone de roda dentada), para mostrar os 

eventos atualmente listados em um mapa. Ele abre uma nova janela do navegador com o 

rastreamento do dispositivo marcado. Todos os eventos formam um único rastreamento, então você 

deve usar o filtro do dispositivo para obter resultados significativos.

NOTA: Os dispositivos conectados ao ActiveView enviam regularmente eventos técnicos, como 

TEST. Os eventos não estão listados no relatório Eventos e alarmes por padrão. No caso dos 

dispositivos ActiveTrack, esses eventos podem conter informações de posição. Em particular, existe o

 evento técnico LOCATION, cujo único propósito é informar o ActiveView sobre a posição do 

dispositivo. Se você quiser esses eventos no relatório Eventos e alarmes (ou seja, para poder vê-los 

em um mapa), pergunte ao administrador do ActiveView. 

Relatório de alarmes

Este relatório agrega informações básicas sobre alarmes.

O relatório de alarmes tem as seguintes colunas:

• Detectado - data e hora em que o sistema detectou o alarme.

• Processado - data e hora em que o alarme foi processado. NOTA: Esvaziar se ainda não 

       foi processado.

• Tipo – tipo do alarme. 

• Empresa – nome da empresa. NOTA: Esvaziar se o alarme provir de um    

      dispositivo não associado a empresa.

•   Site - nome do site. NOTA: Esvazie se o alarme for proveniente de um dispositivo não          

       associado a um site.

•     Dispositivo - nome do dispositivo. NOTA: Vazio para alarmes falhados na Patrulha, 

        porque eles não estão associados a nenhum dispositivo específico. 

• Rota - nome da rota. NOTA: Preenchido apenas para alarmes associados a patrulhas. 

• Estado - estado do alarme (estado).

•   Processado por - nome do usuário do ActiveView que processou o alarme.  

      NOTA: Esvaziar se ainda não foi processado.
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NOTA: Este relatório não agrupa alarmes por site, como a lista de alarmes e o navegador de 

alarmes. Mesmo que dois ou mais alarmes de um único site tenham sido detectados 

sucessivamente, eles são listados separadamente.

Relatório de resumo de alarmes

Este relatório é baseado nos mesmos dados que o relatório Alarms, mas os dados são agregados. 
O relatório contém totais para cada tipo de alarme, para cada empresa, site ou dispositivo 
(dependendo da escolha do usuário).

No relatório de resumo de Alarmes, as colunas correspondem a diferentes tipos de alarmes. As 

linhas correspondem a empresas, sites ou dispositivos, dependendo do agrupamento escolhido pelo 

usuário nos parâmetros do relatório. Há também uma última linha com totais para cada tipo de 

alarme (resumo).

Os alarmes incluídos em somas podem ser filtrados pelos seguintes critérios:

• Detectado - data e hora em que o sistema detectou o alarme. 

• Empresa - nome da empresa. NOTA: Configurar este filtro excluirá todos os alarmes não  

       associados a uma determinada empresa (consulte a descrição do relatório de alarmes     

       para obter detalhes).
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• Dispositivo - nome do dispositivo ou número de série do dispositivo. NOTA: Configurar este 
filtro  excluirá  todos  os  alarmes  não  associados  a  um  dispositivo  específico  (consulte  a 
descrição do relatório de alarmes para obter detalhes).

•     Site  -  nome  do  site.  NOTA:  Configurar  este  filtro  excluirá  todos  os  alarmes  não 
associados a um site específico (consulte a descrição do relatório de alarmes para 
obter detalhes). 

Relatórios de patrulha

Este relatório mostra informações sobre patrulhas finalizadas (bem sucedidas ou não).

O relatório Patrols possui as seguintes colunas:

• Início da patrulha - data e hora de início da patrulha. 

• Empresa - o nome da empresa que pertence ao local onde a patrulha foi conduzida.
• Site - o nome do site onde a patrulha foi conduzida.

• Rota - o nome da rota que define a patrulha.

• Pontos de verificação [+] - o número de pontos de verificação bem-sucedidos (ou seja, os 

      pontos de verificação passados no tempo).

 • Checkpoints [-] - o número de pontos de verificação mal sucedidos (ou seja, os pontos de 

     verificação não passados no tempo).

Rondas mal sucedidas são destacadas em vermelho (isto é, as rondas com pelo menos 

um ponto de verificação mal sucedida).

Cada relatório pode ser configurado para ser enviado por e-mail. Para abrir a lista de relatórios 

periódicos, selecione Relatórios -> Relatórios periódicos no menu principal.

Relatórios periódicos
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Você pode criar um novo relatório periódico e editar ou remover um existente.
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Todo relatório periódico possui as seguintes propriedades:

• Nome - nome de relatório periódico exclusivo. Ele permite que você encontre o relatório na 

lista de relatórios periódicos. 
• Lista de e-mail - endereços de e-mail dos destinatários, separados por vírgulas. 

•  Período  -  períodos  de  tempo  que  o  relatório  irá  cobrir.  Escolher,  por  exemplo,  "Mês" 
resultará em um relatório gerado todos os meses, cobrindo o mês anterior.

• Offset [dias] - compensado em dias a partir do início do período escolhido quando os          
       relatórios serão gerados. Por exemplo: por um período de uma semana e um                      
       deslocamento 3, os relatórios serão gerados todas as quintas-feiras e abrangerão o           
       período entre segunda-feira e domingo passado. Todos os relatórios são gerados e            
       enviados por volta da meia-noite.

• CSV separador - um caractere usado para separar colunas em arquivos CSV gerados. O 
padrão é o conjunto de caracteres separadores nas configurações do usuário. 

• Fuso horário - fuso horário em que os períodos serão calculados e os horários e datas nos 

relatórios serão exibidos. O padrão é o fuso horário definido nas configurações do usuário.
• Tipo de relatório - tipo de relatório a ser gerado.

•   Filtros - todos os filtros aplicáveis ao tipo de relatório escolhido, exceto filtros por data e  

     hora (os dados para relatórios periódicos são filtrados por data com base na periodicidade selecionada).

Para que os relatórios periódicos funcionem, é necessária uma configuração de e-mail correta 

(consulte a seção Administração para obter detalhes).

E-mails com relatórios periódicos contêm resultados do relatório em um formato de impressão e 
em um arquivo CSV (anexado).
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Gestão
A maioria das funcionalidades do ActiveView dependem da configuração de sites, rotas, 

dispositivos e assim por diante. Todas essas individualidades podem ser gerenciadas na seção 

Gestão do aplicativo. Para abri-lo, escolha Gerenciamento no menu principal.

Empresas
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As empresas representam os clientes da agência de segurança que é o principal usuário da 

aplicação. Para abrir a lista de empresas, selecione Gerenciamento -> Empresas no menu principal.

Você pode criar uma nova empresa e editar ou remover uma existente.

Toda empresa tem as seguintes propriedades:

•  Dispositivos -  exibe a quantidade de dispositivos associados à empresa.  Clicando nela, 
       abre um novo painel com uma lista desses dispositivos, onde você pode gerenciá-los.

• Nome – nome exclusivo da empresa
•   Endereço 

• Detalhes 

• Sites - exibe o número de sites de propriedade da empresa. Clicando nela, abre um novo 
       painel com uma lista desses sites, onde você pode gerenciá-los.

•  Empregado  -  exibe  o  número  de  funcionários  da  empresa.  Clicando  nela,  abre  um  novo 
      painel com uma lista desses funcionários, onde você pode gerenciá-los.

•    Contatos - exibe o número de contatos dessa empresa. Clicando nela, abre um novo painel  
      com um gerenciador de contatos, onde você pode procurar, criar, editar e remover contatos  
      (veja abaixo).

Gerenciador de contatos

O gerenciador de contatos tem duas colunas. À esquerda, há uma lista de contatos. À direita, estão 

os detalhes de um contato escolhido. Com os botões + e X, você pode criar e remover contatos.
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Você pode preencher os seguintes detalhes sobre cada contato:

• nome; 

• primeiro número de telefone; 

• envie notificações de mensagens de texto para o primeiro número de telefone         

      (caixa de seleção com a etiqueta "!!!");;

•   segundo número de telefone; 

• envie notificações de mensagens de texto para o segundo número de telefone        

Se um contato estiver associado a um site e um alarme desse site for detectado:  

• Os detalhes de contato são exibidos nos detalhes do alarme,
• Se o envio de notificações de mensagens de texto estiver ativado para qualquer um dos 

números de telefone do contato, as notificações de mensagens de texto serão enviadas.
NOTA:  As  alterações  nos  detalhes  de  contato  não  são  salvas  até  que  você  salve  todos  os 
detalhes da empresa.

      (caixa de seleção com a etiqueta "!!!");; 

•   primeiro endereço de email; 

• segundo endereço de e-mail; 

• senha - usada pela agência de segurança para autenticar a pessoa, p.ex. por um 

      telefone;

 • informações adicionais.

Removendo uma empresa

Quando uma empresa é removida, todos os seus sites (e todas as suas rotas, por consequência. 

Consulte Remoção de uma rota), funcionários e contatos também são removidos.

Os links para dispositivos também são excluídos. Os dispositivos não serão removidos, mas não 

estarão vinculados a nenhuma empresa ou site.

Isso não afeta eventos passados ou alarmes. Eles ainda estão disponíveis inalterados no 

navegador de alarme e nos relatórios.

Os sites representam edifícios, áreas e outros locais que a agência de segurança supervisiona. Todo

 site pertence a uma empresa. Há duas maneiras pelas quais você pode abrir uma lista de sites:

• selecione Gerenciamento -> Sites no menu principal para abrir uma lista completa do site (ou 

seja, uma lista de sites de todas as empresas);
• clique em Sites no painel de detalhes da empresa para abrir a lista de sites desta empresa.

Em ambas as listas, você pode criar um novo site e editar ou remover um existente.
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Cada site possui as seguintes propriedades:

• Nome - nome do site. Tem que ser único dentro da empresa à qual o site pertence.
•   Endereço - endereço do site (pode ser mostrado em um mapa, para detalhes veja abaixo).
• Detalhes.
• Empresa - a empresa à qual o site pertence. É definido quando o site é criado e não pode 
      ser alterado posteriormente.

• Rotas - exibe o número de rotas de patrulha definidas para o site. Clicando nela, abre um 
novo painel com uma lista dessas rotas, onde você pode gerenciá-las. 

(veja abaixo).

 

• Dispositivos - exibe a quantidade de dispositivos conectados a este site. Clicando nela, 
      abre um novo painel com uma lista desses dispositivos, onde você pode gerenciá-los.

•   Contatos - exibe o número de contatos da empresa vinculados a este site. Clicando nela, abre    
     um     novo painel, onde você pode escolher quais contatos da empresa devem estar vinculados a

este site.

• Notificações - exibe o número de tipos de alarmes deste site que gerará notificações de 
mensagens de texto. Clicando nela, abre um novo painel com uma lista de tipos de alarme, 
onde você pode marcar os que você deseja notificações.

• Código de retransmissão - um número de quatro dígitos (preenchido com zeros na frente se
 você inserir menos de quatro dígitos). Quando um alarme é retransmitido usando o 
protocolo Surguard, o código faz parte da mensagem e permite identificar o site. Esta 
propriedade é visível apenas se a retransmissão estiver ativada (consulte a seção 
Retransmissão para detalhes).

Contatos do site 

O painel de ligação de contato tem duas colunas. À esquerda, existem contatos da empresa à qual 

o site pertence. À direita, existem contatos ligados ao site. Você pode vincular contatos ao site, 

arrastando-os entre colunas ou usando os botões < e >.
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Os contatos do site são apresentados em detalhes de alarme. Eles estão listados na ordem 

definida na lista de contatos do site. Você pode reordenar contatos, arrastando-os para cima ou 

para baixo ou usando os botões de seta para cima e para baixo.

Site no mapa 

Se o endereço do site estiver preenchido, há uma opção de mapa disponível (um botão com um ícone

 de bússola rosa à direita do campo de nome). Escolhê-lo abre um novo painel com um mapa que 

mostra a localização do site (se o servidor de mapas puder localizar o endereço). Acima do mapa, há 

uma opção para selecionar a localização do site no mapa. Se você ativar e clicar em qualquer lugar 

no mapa, o aplicativo irá inserir latitude e longitude desse lugar no campo de endereço. NOTA: 

Selecionar um local no mapa está disponível somente se o Google Maps estiver configurado como o 

provedor de mapas.

Removendo um site

Os links para dispositivos, tags e contatos também são excluídos. Os dispositivos, tags e contatos 

não são removidos, mas agora estão vinculados apenas à empresa-mãe.

Isso não afeta eventos passados ou alarmes. Eles ainda estão disponíveis inalterados no 

navegador de alarme e nos relatórios.

Rotas

As rotas são o que os guardas seguem quando patrulham sites. Toda rota é definida para um 

único site (não pode cobrir mais de um site). Há duas maneiras de abrir uma lista de rotas:

•  selecione  Gerenciamento  ->  Rotas  no  menu  principal  para  abrir  uma  lista  de  rotas 
  completa (ou seja, uma lista de rotas para todos os sites);

• clique em Rotas no painel de detalhes do site para abrir a lista de rota deste site.

Em ambas as listas, você pode criar uma nova rota e editar ou remover uma existente.

Quando um site é removido, todas as suas rotas também são removidas (para obter conseqüências, consulte 
Como remover uma rota).
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Toda rota possui as seguintes propriedades:

• Nome - nome da rota. Tem que ser exclusivo no site pelo qual a rota está definida.

• Tipo - tipo de rota: simples ou avançado (veja abaixo). É definido quando a rota é criada e
 não pode ser alterada posteriormente.

• Detalhes

•    Empresa - a empresa à qual pertence o site para o qual a rota é definida. É definido quando
      a  rota é criada e não pode ser alterada posteriormente.

•    Pontos  de  verificação  -  exibe  o  número  de  pontos  de  verificação  da  qual  a  rota  é   
      constituída. Clicando nela, abre um novo painel com a definição da rota (veja abaixo).     
      Você precisa  escolher  uma empresa  e  um site  primeiro,  porque  uma rota  consiste  em   
      pontos  de controle de um determinado site.

• Código de retransmissão - um número de cinco dígitos (preenchido com zeros na frente se 
você inserir menos de cinco dígitos). Quando um alarme é retransmitido usando o 
protocolo Surguard, o código é parte da mensagem e permite identificar a rota. Esta 
propriedade é visível apenas se a retransmissão estiver ativada (consulte a seção 
Retransmissão para detalhes).

•   Site - o site para o qual a rota está definida. É definido quando a rota é criada e não pode 
ser alterada posteriormente.

Definição da rota (pontos de verificação)

Existem dois tipos de rotas:: 

• Simples - um guarda tem uma quantidade de tempo definida para passar todos os pontos 
de verificação da rota sem qualquer ordem particular.

•    Avançado - um guarda deve passar pelos pontos de verificação em uma ordem definida,       
      em momentos definidos no tempo.

•  Agendamento  -  exibe  o  tipo  de  agendamento  definido  para  a  rota.  Clicando  nela,  abre  um 
novo painel onde você pode alterar a programação da rota (veja abaixo).
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A definição da rota simples consiste em:

• um tempo de rota geral (duração da rota), 
• uma lista de pontos de verificação; Para cada ponto de verificação, existem os 
      seguintes campos e opções: 

      identificar o ponto de verificação dentro da rota. Esta propriedade é visível apenas    

      se a retransmissão estiver ativada (consulte a seção Retransmissão para detalhes).

Abaixo da lista de pontos de verificação, existem opções para limpar a lista e para adicionar novos 
pontos de verificação. Escolher o último abre uma lista de todos os pontos de verificação 
conectados ao site. Você pode selecionar um ou mais (usando as teclas ctrl e shift) e, em seguida, 
escolha Selecionar para adicioná-los à rota.

NOTA: Salvar uma definição de rota (lista de pontos de verificação) não significa que ela esteja 
armazenada no banco de dados. Você deve salvar toda a rota para tornar as alterações 
permanentes.

A definição da rota avançada consiste em uma lista de pontos de verificação. Para cada ponto 

de verificação, existem os seguintes campos e opções:

o nome (somente leitura), 

o botão X –remove os pontos de verificação da lista, 

o código de retransmissão - um número de cinco dígitos. Quando um alarme é             

      retransmitido usando o protocolo Surguard, o código é parte da mensagem e permite

• nome (somente leitura);
• hora do ponto de verificação - o tempo desde o início de uma patrulha, quando o  ponto de
      controle deve ser passado (em minutos); 

• tolerância ao tempo - número de minutos antes e depois do horário do ponto de         
      verificação, quando o ponto de controle pode ser passado sem causar um alarme. A  
      tolerância mínima é de 1 minuto.
•  botão X - remove o ponto de verificação da lista, 
• código de retransmissão - um número de cinco dígitos. Quando um alarme é          
       retransmitido usando o protocolo Surguard, o código faz parte da mensagem e       
       permite identificar o ponto de verificação
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dentro da rota. Esta propriedade é visível apenas se a retransmissão estiver ativada (consulte

 a seção Retransmissão para detalhes).

Abaixo  da  lista  de  pontos  de  verificação,  existem as  mesmas  opções  "limpar"  e  "adicionar  nova" 

como no painel de definição de rota simples (veja acima).

Existem

• 

 dois tipos de horários de rotas:

•    A cada X dias - as patrulhas começam em horários definidos (por exemplo, às 9h, às 
13h e às 17h) todos os dias,  a cada segundo dia e assim por diante (dependendo da 
periodicidade).

• Dias da semana - os tempos de início da patrulha são definidos para todos os dias da 
semana. Todas as semanas, as patrulhas começam ao mesmo tempo em determinados 
dias da semana.

A programação "Todos os X dias" tem os seguintes campos:

• Horas após a meia-noite - lista separada por ponto e vírgula as patrulhas que começam 

após a  meia-noite  (expressa em um relógio  de 24 horas,  por  exemplo:  1:30; 3:30; 5:30). 

Estes tempos referem-se aos dias após as datas resultantes da periodicidade escolhida.

•  Horas  -  lista separada  por  ponto-e-vírgula  quando  as  patrulhas  começam (expresso  
em  um  relógio  de  24  horas,  por  exemplo:  11:30;  13:30;  15:30).  Estes  tempos 
referem-se às datas resultantes da periodicidade escolhida.

• Periodicidade - 1 significa todos os dias, 2 significa cada segundo dia e assim por diante. 

• Data de início - a base para calcular as datas em que as patrulhas ocorrem. Por exemplo, a
 periodicidade  3  e a  data  de  início  31.12.2012 resultam em patrulhas  no  dia  31.12.2012, 
3.01.2013, 6.01.2013 e assim por diante.

Agendamento
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No canto inferior esquerdo do painel, há uma opção para limpar Horas e Horas após os campos 

da meia-noite.

Acima dos campos de agendamento, há um gerador automático de horas. Você define a hora em 

que deseja que as patrulhas comecem (Tempo a partir), a hora em que você deseja que elas 

finalizem (Tempo até) e com que frequência você deseja uma patrulha (a cada ... minutos). Depois 

de escolher Gerar, os horários gerados são anexados às Horas e Horas após os campos da 

meia-noite. O último é usado quando o Tempo a partir for posterior ao Tempo até.

O agendamento "Dias da semana" tem uma lista de horários para todos os dias da semana 

(separada por ponto e vírgula, expressa em um relógio de 24 horas, como Horas na programação

 "Todos os X dias").

A opção limpar na parte inferior e o gerador de tempos automáticos na parte superior também estão 
disponíveis.
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No gerador de tempos, você pode escolher os dias da semana para os quais os tempos gerados 
serão anexados. Se o Tempo a partir for posterior ao Tempo até, o horário após a meia-noite será 
anexado ao próximo dia da semana.

Alarmes de falha na patrulha

O ActiveView gera um alarme de falha na patrulha se um guarda não passar um ponto de controle 

que ele / ela deveria passar. Quando exatamente um guarda deve passar um ponto de verificação 

dependendo do tipo de rota, definição (lista de pontos de verificação) e agendamento.

Para uma rota simples, cada vez que uma patrulha começa de acordo com o agendamento, um 

guarda tem o "tempo total da rota" para passar todos os pontos de controle. Se ele / ela os passar 

antes desse período, a patrulha é considerada completa. Se ele / ela não o fizer, um alarme de falha

 na patrulha é gerado após o "tempo total da rota" do início da patrulha.

Para uma rota avançada, toda vez que uma patrulha começa de acordo com o agendamento, um 

guarda deve passar todos os pontos de controle em horários definidos.

O mesmo acontece com todos os pontos de verificação da rota. Cada ponto de controle não 

passado no tempo gera um alarme.

Se ele / ela passa o primeiro ponto de verificação após o "tempo do ponto de verificação" menos 

"tolerância ao tempo", mas antes do "tempo do ponto de verificação" mais "tolerância de tempo" do 

início da patrulha, nada acontece. Se ele / ela não faz, um alarme de falha na patrulha é gerado 

(após "tempo de ponto de controle" mais "tolerância de tempo" no início da patrulha).

Logo após um guarda passar o último ponto de controle na hora (no "tempo do ponto de 

verificação" +/- "tolerância de tempo"), a patrulha é considerada completa.

Removendo uma rota

Quando uma rota é removida, todas as futuras patrulhas resultantes da sua programação são 

canceladas. No entanto, patrulhas que já começaram continuam (ou seja, resultará em alarmes se 

os pontos de verificação não forem passados no tempo).

As tags RFID desempenham um papel importante no ActiveView. Eles são usados como pontos de 

verificação que compõem rotas. As Tags RFID também podem ser tratados como identificadores de 

pessoas e acionadores de ação.
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Novas tags são adicionadas ao sistema quando você as lê com um ActiveGuard pela primeira vez.

 O tipo de tag padrão é checkpoint. Se o ActiveGuard que você usou estiver vinculado a um site, a 

etiqueta de leitura será automaticamente conectada ao site.

Para abrir a lista de tags, selecione Gerenciamento -> Tags no menu principal. A partir daí, você
 pode editar ou remover tags. A lista é atualizada automaticamente, então você verá novas tags 
sem recarregá-las.

Você pode filtrar a lista de tags por tipo. Você também pode marcar a opção "Mostrar recentemente 

adicionado primeiro". Ele classificará as tags pela data e hora de adição em ordem decrescente. 

Quando você lê novas tags para adicioná-las ao ActiveView, a opção facilita sua busca.

Todas as tags possuem as seguintes propriedades:

•  Nome  -  nome  exclusivo  da  etiqueta.  Quando  a  tag  é  lida  pela  primeira  vez,  ela  é 
adicionada ao sistema sob um nome na seguinte forma: <data e hora>; <RFID>

• RFID (somente leitura) 

• Tipo de Tag- determina os efeitos da leitura da Tag. Existem os seguintes tipos de Tag:
o Checkpoint - pode ser usado em uma definição de rota. Você pode escolher uma 

empresa e um site com o qual será conectado (somente um ponto de controle 
conectado a um site pode ser parte de uma rota). Se um ponto de controle é 
realmente uma parte de uma rota, não pode ser excluído.

o Tag de alarme - a leitura de uma etiqueta de alarme gera um alarme. Você pode 

escolher o tipo de alarme que será gerado. 
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o Identificador de guarda (por exemplo, emblema de guarda) - ler um identificador de 
proteção com um ActiveGuard irá conectá-lo automaticamente ao guarda (se esta 
função estiver ativada nas configurações do dispositivo). Você pode escolher o 
guarda ao qual o identificador é atribuído.

o Identificador do empregado (por exemplo, emblema do empregado) - quando um 
identificador do funcionário é lido com um ActiveGuard no "entrar no modo de 
trabalho", um evento de entrada no local de trabalho é gravado. Quando é lido com 
um ActiveGuard no "modo de saída de trabalho", um evento de saída no local de 
trabalho é gravado. Esses eventos podem ser listados no relatório Eventos e 
alarmes. Você pode escolher uma empresa e o empregado ao qual o identificador é 
atribuído.

o Desconectar do site - ler uma tag deste tipo com um ActiveGuard ligado a um site 
irá  excluir  este  link  (se  esta  função  estiver  ativada  nas  configurações  do 
dispositivo).

o Sair do modo de trabalho - ler uma tag desse tipo com um ActiveGuard irá mudar 
para  o  "modo  de  saída  de  trabalho"  (se  esta  função  estiver  ativada  nas 
configurações do dispositivo).

o Desativar o modo de entrada / saída de trabalho - ler uma tag desse tipo com um 
ActiveGuard irá mudar para o modo normal, ou seja, nem o "entrar no modo de 
trabalho" nem o "modo de saída de trabalho" (se esta função estiver ativada nas 
configurações do dispositivo ).

Há um menu de contexto para tags na lista de tags, com as seguintes opções:

• Editar selecionado - abre detalhes da etiqueta. Se for selecionada mais de uma etiqueta, 
o nome e os campos RFID estão ocultos e as outras propriedades da tag são alteradas 
em todas as tags ao mesmo tempo.

o Entrar no modo de trabalho - ler uma tag desse tipo com um ActiveGuard irá mudar 
para "entrar no modo de trabalho" (se esta função estiver ativada nas configurações 
do dispositivo).

• Remover selecionado – remove todas as tags selecionadas. 

• Selecionar todos – seleciona todas as tags na página atual. 

•   Desmarcar todos - desmarca todas as tags.

Dispositivos
Você pode conectar dispositivos diferentes ao ActiveView, em particular ActiveGuards e 
ActiveTracks. Para abrir uma lista de todos os dispositivos, selecione Gerenciamento -> 
Dispositivos no menu principal.
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Nesta lista, você pode ver o estado atual de todos os dispositivos (atualizado automaticamente, sem 

recarregar a página pelo usuário):

• Status da conexão: 

o  Ethernet/GPRS  

o  SMS 

o  Disconectado 

•  Nível  da  bateria  (sem  informações  quando  o  dispositivo  é  desconectado,  esmaecido 
quando o status está desatualizado).

• Força do sinal (sem informações quando o dispositivo é desconectado, esmaecido quando 
o status está desatualizado);

Você não pode criar um novo dispositivo por conta própria. Deverá ser atribuído a você 

por um administrador do ActiveView. Então você pode editar ou remover o dispositivo.

 

Todo dispositivo possui as seguintes propriedades:
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• Tipo – Tipo de dispositivo

•   Número de série - número de série do dispositivo. O par "tipo - número de série" é sempre único.

•  Status da conexão - o canal que o dispositivo está usando para se conectar ao ActiveView. Um dos
seguintes: 

o Ethernet/ GPRS 

o SMS 

o Disconectado 

• Nome - nome do dispositivo. Quando o dispositivo é atribuído pelo administrador a uma 
organização (um inquilino do ActiveView), ele recebe um nome da seguinte forma: <tipo>; 
<número de série>; <data e hora>.

• Força do sinal - intensidade do sinal da rede GSM. O "?" Representa um dos seguintes:

o  o dispositivo está desconectado; 

o o dispositivo não envia informação de status; 

o informação de status está desatualizada.

•    Nível  da  bateria  -  nível  da  bateria  do  dispositivo.  O  "?"  Tem  o  mesmo 
significado que para a força do sinal.

• Última atualização - data e hora em que o dispositivo enviou uma informação de status pela 

última vez. O "?" Significa um dos seguintes:
o o dispositivo está desconectado;
o o dispositivo não envia informações de status.

• Empresa - a empresa à qual o dispositivo está vinculado.

•   Site - o site ao qual este dispositivo está vinculado.

•   Posição [somente ActiveTrack] - mostra a posição atual (latitude e longitude) do 
dispositivo (esmaecido quando o status está desatualizado). Clicando nela, abre um novo 
painel com um mapa (veja abaixo).

• Posicionar o carimbo de data / hora [ActiveTrack apenas] - data e hora em que o dispositivo
 enviou sua posição pela última vez.

• Número de telefone - número de telefone do dispositivo, exibido nos detalhes do alarme.
• Código de retransmissão - um número de quatro dígitos (preenchido com zeros na frente se
       você inserir menos de quatro dígitos). Quando um alarme é retransmitido usando o              
       protocolo Surguard, o código é parte da mensagem e permite identificar o dispositivo. Esta  
       propriedade é visível apenas se a retransmissão estiver ativada (consulte a seção                
       Retransmissão para detalhes).
• Assinável a um guarda - se definido como "Sim", o dispositivo pode ser ligado a um guarda.

 Você pode escolher o guarda manualmente ou pode ler o identificador de um guarda com 
ele (uma etiqueta especial atribuída ao guarda) e ele será ligado automaticamente.

• Guarda [disponível se "Assinável a um guarda" for definido como "Sim" - nome do guarda ligado.  
• Enter / Sair do modo de trabalho - se configurado para "Sim", o dispositivo pode operar em "Entrar   
      no modo de trabalho" e "Sair do modo de trabalho". Estes modos são alterados pela leitura de tags  
      apropriadas (veja Tags para detalhes). Se configurado para "Não", ler essas tags especiais não tem
      efeito.
•  Modo  de  trabalho  [disponível  se  "Entrar  /  Sair  do  modo  de  trabalho"  estiver  definido  para 

"Sim"] - o modo de entrada / saída atual.

 

•  Dinamicamente  atribuível  ao  site  -  se  definido  como  "Sim",  a  leitura  de  um  ponto  de 
verificação irá ligar automaticamente esse dispositivo à empresa e ao site com o qual  o 
ponto de controle está conectado.
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Status da conexão 
O status da conexão do dispositivo depende do último evento enviado pelo dispositivo. As regras 
são as seguintes: 

•  o  dispositivo  enviou  qualquer  evento  diferente  de  SMS_RECEIVED,  DISCONNECT, 
STILL_DISCONNECTED e TIMEOUT - status alterado para GPRS;

• o dispositivo enviou um evento SMS_RECEIVED - mudanças de status para SMS                  
      (mensagens de texto);

• o dispositivo não enviou nenhum evento durante um período definido pelo administrador 
(por exemplo, durante cinco minutos) - o status muda para Desconectado.

•    o  dispositivo  enviou  um  evento   DISCONNECT,  STILL_DISCONNECTED  ou 
TIMEOUT - o status muda para Desconectado;

Dispositivo em um mapa 

Clicando na opção de posição em um painel de detalhes do ActiveTrack, abre um novo painel

 com um mapa que mostra a localização atual do dispositivo.

Acima do mapa, há um filtro de intervalo de datas. Escolha datas apropriadas e clique no botão ">" 

para visualizar o traçado do dispositivo no intervalo de datas escolhido.

O rastreamento é limitado ao número de nós configurados nas configurações do usuário (o padrão 
é 100, veja Configurações do usuário para detalhes). Se houver mais locais do dispositivo 
gravados, eles são filtrados uniformemente. Se precisar de mais precisão, tente diminuir o intervalo 
de datas.

Você pode clicar em um nó para ver alguns detalhes, como hora e data, posição exata, velocidade, etc.
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Enviando comandos

Você pode selecionar um ou mais dispositivos e enviar um comando para eles. Para fazer isso, 

use "Enviar comando via OSM" no menu de contexto ou no menu de ferramentas.

NOTA: O OSM é um software especial que o ActiveView usa para se comunicar com dispositivos. 

Se quiser saber mais sobre seu papel, entre em contato com o administrador do ActiveView.

 

O painel de comando Enviar contém os seguintes elementos: 

• Lista de dispositivos de destino - lista de dispositivos aos quais o comando será enviado.
• Comando para enviar - este texto será enviado aos dispositivos como um comando quando  
       você escolher a opção Enviar.
• Resposta OSM - respostas de dispositivos que o OSM enviou ao ActiveView. Se você        
       fechar o painel antes que essas respostas chegam, você não poderá vê-los.

Removendo um dispositivo

A remoção de um dispositivo não afeta eventos passados ou alarmes. Eles ainda estão 

disponíveis inalterados no navegador de alarmes e nos relatórios.
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NOTA: Você não pode abrir os detalhes de um dispositivo excluído, por isso é impossível ver seu 

traçado passado a partir daí. O relatório de eventos e alarmes, no entanto, tem uma opção para 

mostrar eventos em um mapa. Consulte Eventos e relatórios de alarmes para detalhes.

Uma empresa no ActiveView possui uma lista de funcionários. Combinado com identificadores de 
funcionários e dispositivos ActiveGuard, ele pode ser usado para acompanhar o tempo de trabalho 
dos funcionários.

empregados (ou seja, uma lista de funcionários de todas as empresas); 
• clique em Empregados no painel de detalhes da empresa para abrir a lista de empregados    
      da empresa. 

Em ambas as listas, você pode criar um novo funcionário e editar ou remover um existente.

Todo empregado tem as seguintes propriedades:

• Titulo 

• Nome – nome do empregado. Tem que ser exclusivo dentro da empresa do empregado.

•   Posição 

• Detalhes

• Número de telefone

• Número de telefone (secundário)
• E-mail 

• Empresa – a empresa do empregado. É definido quando o empregado é criado e não      

       pode ser alterado posteriormente.

Funcionários

Há duas maneiras pelas quais você pode abrir uma lista de funcionários:

• selecione Gerenciamento -> Empregados no menu principal para abrir uma lista completa de
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Depois  de  ter  criado  um  funcionário,  você  pode  atribuir  um  identificador  de  funcionário.  Veja  Tags  para 
detalhes.

Removendo um fucionário

Guardas

No ActiveView, os dispositivos podem ser vinculados a guardas. Isso permite acompanhar a 

atividade de guarda, especialmente patrulhas.

Para abrir a lista de guarda, selecione Gerenciamento -> Guardas no menu principal.

Você pode criar um novo guarda e editar ou remover um existente.

A remoção de um funcionário não afeta eventos passados. Eles ainda estão disponíveis 

inalterados no navegador de alarme e nos relatórios.

 

Cada guarda possui as seguintes propriedades:

• Titulo

• Nome - um nome único de guarda

•   Posição 

• Detalhes

• Número de telefone 
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• Número de telefone (secundário) 

• E-mail

•    Dispositivos - exibe o número de dispositivos conectados a este guarda. Clicando nela,      

      abre um novo painel com uma lista desses dispositivos.

Você pode vincular um dispositivo a um guarda nos detalhes do dispositivo. Consulte Dispositivos 
para obter detalhes.

Removendo um guarda

A remoção de um guarda não afeta eventos passados ou alarmes. Eles ainda estão disponíveis 

inalterados no navegador de alarmes e nos relatórios.

Administração
O ActiveView pode ser personalizado pelo usuário para corresponder melhor às necessidades 

de sua organização. As opções de personalização são agrupadas na seção Administração do 

aplicativo. Para abri-lo, escolha Administração no menu principal.



©2013 EBS 

 

 

52 ActiveView (versão beta) 

Usuários

Para abrir a lista de usuários do aplicativo, selecione Administração -> Usuários no menu principal.

Você pode criar um novo usuário e editar ou remover um existente.
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Tipos de usuários

Existem três tipos de usuários:

Um gerente tem acesso a todas as funcionalidades do ActiveView (exceto a administração no lado
 do servidor).

• Gerente, 

•   Usuário, 

• Usuário final. 

A responsabilidade do usuário é processar alarmes. Este tipo de usuário tem acesso a:

• Seção alarmes, 

• Seção de relatórios, sem alarmes periódicos.

Um usuário final representa alguém que contratou a agência de segurança para proteger 

sua empresa.



©2013 EBS 

 

 

 

54 ActiveView (versão beta) 

Este tipo de usuário sempre tem uma empresa atribuída. Ele / ela pode ter acesso a todos ou a 

alguns dos sites da empresa. Ele / ela tem permissão para visualizar eventos e alarmes somente 

desses sites e de dispositivos vinculados a eles.

Um usuário final pode visualizar (mas não modificar de forma alguma):

•  alarmes -  ele  /  ela  pode navegar  e  procurar  por  alarmes,  mas não pode abrir  detalhes de 

alarme ou executar qualquer ação em um alarme;
•  relatórios  -  ele  /  ela  pode  gerar  relatórios  sob  demanda,  mas  não  pode  visualizar  ou 

configurar relatórios periódicos;
• a empresa que lhe é atribuída (com detalhes adicionais, como contatos);

•   funcionários da empresa;

• sites com os quais ele/ela tem acesso (com detalhes adicionais, como contatos); 

• rotas para esses sites;

• dispositivos vinculados a esses sites.

Detalhes do usuário

Todo usuário possui as seguintes propriedades:

• Login - caracteres em branco e o caractere "@" (at) não são permitidos.
• Nome
• Senha - para evitar erros, deve ser inserida duas vezes quando um usuário é criado. 
• Cargo - tipo de usuário.
• Empresa [disponível se "Função" estiver definida como "Usuário final"] - uma empresa atribuída ao usuário.
• Sites [disponível se "Função" estiver definida como "Usuário final"] - uma lista dos sites da empresa (a seta

 para baixo abre a lista, o botão "verificar" seleciona tudo, o botão "X" apaga a seleção); o usuário final  
 tem acesso àqueles que são selecionados.

• Eventos visíveis [disponíveis se "Função" estiver definida como "Usuário final"] - uma lista 
de todos os eventos e alarmes (a seta para baixo abre a lista, o botão "verificar" seleciona 
tudo, o botão "X" apaga a seleção); O usuário final vê apenas aqueles que são 
selecionados.

NOTA: Quando um usuário faz logon no aplicativo, ele / ela deve usar seu login e um código da 

organização para a qual trabalha, separado pelo caractere "@". Por exemplo, um usuário 

chamado John que trabalha para EBS deve fazer login como "john @ ebs".

E-mail para alarmes

O ActiveView pode enviar um e-mail sempre que detecta um alarme. Para configurar este 

recurso, selecione Administração -> E-mail no alarme no menu principal.
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No e-mail na configuração do alarme, você pode alterar as seguintes configurações:

• Notificação por e-mail - decide se as notificações por e-mail são enviadas (ativadas) ou não (desligado). 

• Destinatários - endereços de e-mail dos destinatários, separados por vírgulas. 

• Assunto - assunto de e-mails que serão enviados. 

• Título (uma caixa de texto sem rótulo) - texto fixo colocado no início dos e-mails que serão enviado

• Conteúdo (uma série de caixas de seleção) - você pode escolher quais informações sobre o 
alarme que o e-mail irá conter. Nem todos os tipos de informações aplicam-se a todos os 
alarmes, por exemplo, não existe um nome de rota para um alarme de pânico.
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NOTA: Na lista de alarmes, os alarmes são combinados (agrupados) juntos (um grupo por site). 

Este não é o caso das notificações por e-mail. Um e-mail é enviado para cada novo alarme, 

independentemente do site que ele vem.

Mensagem de texto no alarme

O ActiveView pode enviar uma mensagem de texto sempre que detecta um alarme. Para configurar 

este recurso, selecione Administração -> Mensagem de texto no alarme no menu principal.

Na msg de texto na configuração do alarme, você pode alterar as seguintes configurações:
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• Notificação de mensagem de texto - decide se as notificações de mensagens de texto são 

      enviadas (ativadas) ou não (desligado). 
•   Destinatários - números de telefone dos destinatários, separados por vírgulas.
•   Título - texto fixo colocado no início das mensagens de texto que serão enviadas.
• Conteúdo (uma série de caixas de seleção) - você pode escolher quais informações sobre 
      o alarme que a mensagem de texto irá conter. Nem todos os tipos de informações              
      aplicam-se a todos os alarmes, por exemplo, não existe um nome de rota para um alarme  
      de pânico.

Se a mensagem gerada exceder 160 caracteres, ela é dividida e enviada em tantas 

mensagens de texto conforme necessário.

Além dos destinatários configurados na msg de texto na configuração do alarme, as mensagens de 

texto de notificação são enviadas aos contatos do site (se as notificações de mensagens de texto 

estiverem ativadas). Mais especificamente, se:

• ocorre um alarme de um site e

• uma pessoa de contato está vinculada a este site, e

•  a pessoa de contato enviou notificações de mensagens de texto ativadas para qualquer   

      uma das suas, então uma notificação de mensagem de texto é enviada para esse            

      número (ou números). 

Retransmissão

O ActiveView pode retransmitir eventos e alarmes usando o protocolo Surguard. As mensagens do Surguard são
 enviadas através de um dispositivo dedicado. O software cliente que entende o protocolo Surguard deve ser 
conectado ao dispositivo. Se você quiser começar a usar essa funcionalidade, entre em contato com o 
administrador do ActiveView.

A configuração de retransmissão permite que você configure parâmetros usados nas mensagens do 

Surguard. Para abri-lo, selecione Administração -> Retransmissão no menu principal.

NOTA: Na lista de alarmes, os alarmes são combinados (agrupados) juntos (um grupo por site). Este 

não é o caso das notificações de mensagens de texto. Uma mensagem de texto é enviada para cada

 novo alarme, independentemente do site que estiver.
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Configuração de retransmissão

O painel de configuração de retransmissão contém os seguintes elementos:

• Retransmissão ativada - decide se a retransmissão está ativada ou desativada.
• Número do receptor - um número de quatro dígitos. Uma parte constante de cada 
      mensagem do Surguard (veja abaixo).
• Número do dispositivo - número de série do dispositivo usado pelo ActiveView para enviar             
      mensagens do Surguard (somente leitura, definido pelo administrador).
• Tipo de dispositivo - tipo do dispositivo usado pelo ActiveView para enviar  mensagens do 
     Surguard (somente leitura, definido pelo administrador).
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•  lista  de  eventos  /  alarmes  -  uma  lista  contendo  todos  os  eventos  e  alarmes  possíveis. 
Compreende as seguintes colunas: 

o Nome - evento / nome do alarme.

o Qualificador - qualificador de retransmissão de evento / alarme (para uso, veja abaixo).

o  Código - código de retransmissão de eventos / alarmes (para uso, veja abaixo).

o  Zona - zona atribuída ao evento / alarme (para uso, veja abaixo). 

o   Ativado - se marcado, o evento / alarme é retransmitido.

Mensagens do Surguard

As mensagens do Surguard (ID do contato) enviadas pelo ActiveView têm o seguinte formulário:

A parte RRLL é independente do evento / alarme. É o número do receptor configurado na 

configuração de retransmissão.

O significado de outras partes depende do tipo de evento / alarme:

• patrulha inicio/ final:

o AAAA – código de retransmissão do site 

o QXXX – qualificador e código do evento 

o YYZZZ – código de retransmissão da rota
• ponto de controle passado: 

o AAAA – código de retransmissão do site

o  QXXX – qualificado e código do evento

o YYZZZ – código de retransmissão do ponto de controle 

• patrulha com falha, rota simples:

o  AAAA – código de retransmissão do site 

o QXXX – qualificador e código do alarme

o YYZZZ – código de retransmissão da rota 

• patrulha com falha, rota avançada: 

o AAAA – código de retransmissão do site

o QXXX – qualificador e código do alarme 

o YYZZZ – código de retransmissão do ponto de controle 

• alarme / evento de um dispositivo vinculado a um site:

o AAAA – código de retransmissão do site 

o QXXX – qualificador e código do evento / alarme

o  YYZZZ – Zona atribuída ao evento / alarme

• alarme / evento de um dispositivo não vinculado a um site:

o AAAA – Código de retransmissão do dispositivo
o QXXX – qualifier and code of the event/alarm 

o    YYZZZ – Zona atribuída ao evento / alarme
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Exportar/Importar
O ActiveView pode exportar e importar dados em formato XML.

Os dados armazenados pelo ActiveView podem ser divididos em duas categorias:

•  Dados  de  gerenciamento,  como  empresas,  sites,  dispositivos,  etc.  Esses  dados  são 
relativamente constantes e de pequeno volume.

• Eventos recebidos de dispositivos e gerados pelo aplicativo. Esses dados, por outro lado, 
crescem no tempo (quanto mais dispositivos estão conectados à aplicação, mais rápido eles 
crescem).

Você pode exportar e importar esses dois tipos de dados separadamente.

Para exportar / importar dados, selecione Administração -> Exportar / Importar no menu principal.
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O painel Exportar / importar contém os seguintes elementos:

 o Importar dados de gerenciamento - inicia o processo de importação.

• Seção de exportação de dados de gerenciamento: 

o Exportar dados de gerenciamento - inicia o processo de exportação dos dados de gerenciamento.

•    Seção de importação de dados de gerenciamento:
o  Importar  arquivo  -  abre  uma  caixa  de  diálogo  onde  o  usuário  pode  escolher  o 
        arquivo a ser importado.

• Seção de dados de gerenciamento de importação:
o Importar arquivo - abre uma caixa de diálogo onde o usuário pode escolher o arquivo a ser 
importado.
o Falha no erro - "Não" significa que o ActiveView pulará dados com erros e continuará
importando o arquivo. "Sim" significa que nenhum dado será importado se houver algum erro.

Após a conclusão, o usuário pode armazenar o arquivo.
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o Importar dados de eventos - inicia o processo de importação. Após a conclusão, os 

eventos importados estão disponíveis nos relatórios (mas não na lista de alarmes).
• Seção de exportação de dados de eventos:

o Intervalo de data - intervalo de datas de detecção de eventos a serem exportados.  
       Observe que o arquivo resultante pode ser muito grande se você escolher um          
       longo período de tempo. 

 
o Exportar dados do evento - inicia o processo de exportação dos dados do     
       evento. Após a conclusão, o usuário pode armazenar o arquivo. 

o Exporte e remova dados de eventos - inicia o processo de exportação dos dados    
      do evento e remova-os de todos os relatórios (a lista de alarmes não é afetada).      
      Após a conclusão, o usuário pode armazenar o arquivo.

Erros de importação de dados gerenciais

O arquivo de dados de gerenciamento exportado contém empresas, sites, rotas, etc. Importar esse 

arquivo é equivalente a criar todas essas entidades usando a interface do usuário. Isso significa que 

as mesmas regras de validação de dados são aplicadas. Se uma entidade cumpre essas regras, ela 

é criada. Se não ocorrer (ocorre um erro), é ignorado (com todas as suas entidades filho) ou todo o 

processo de importação é cancelado (dependendo da escolha do usuário).

Configuração de e-mail

O ActiveView usa um servidor de e-mail externo para enviar e-mails (relatórios periódicos e 

notificações de alertas por e-mail). Para alterar a configuração do servidor de e-mail, selecione 

Administração -> Configuração de e-mail no menu principal.



©2013 EBS 

 

63 ActiveView (versão beta) 

Você pode testar sua configuração enviando um e-mail de teste (opção "Enviar e-mail de teste").

Configuração de alarme

Você pode alterar as prioridades de alarme e exibir nomes na configuração do alarme. Para 

abri-lo, selecione Administração -> Configuração de alarme no menu principal.
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No painel de configuração do alarme, há uma lista com todos os tipos de alarme possíveis. Para 

cada tipo de alarme, você pode definir uma prioridade (menos significa "mais importante") e um 

nome que é usado no resto do aplicativo.

As configurações de prioridade de alarme afetam a ordem dos alarmes na lista de alarmes e o alarme

 exibido como o mais importante de um grupo (de alarmes de um site). Veja Alarmes para detalhes.

Entre outras coisas, você pode alterar os nomes de exibição para traduzir nomes de alarmes para o seu 
idioma.



©2013 EBS 

 

 

 

65 ActiveView (vesão beta) 

Configuração de eventos OSM

O ActiveView se comunica com dispositivos que usam o software especial chamado OSM. OSM usa

 seus próprios nomes para tipos de eventos. Você pode mapear esses tipos de eventos OSM para 

diferentes reações do sistema e nomeá-los de forma mais fácil para você entender.

Tipos de eventos

Existem duas categorias principais de eventos a partir de dispositivos:

• Simples - O ActiveView não os compreende. Os eventos estão listados no aplicativo, mas 

não são processados de forma alguma. 

• Outros - O ActiveView executa diferentes ações quando recebe os eventos.

O ActiveView executa os seguintes tipos de ações em resposta a eventos, dependendo da função 

do evento:

•  LER -  registros,  que  um TAG foi  lido  (veja  Seções  de  Tags  e  Rotas  para  obter  detalhes 

sobre o uso de TAGs);
• DESCONECTE - altera o estado da conexão do dispositivo para desconectado (consulte a 

seção Dispositivos para detalhes);

• ALARME - informa os usuários sobre o alarme (consulte a seção Alarmes para detalhes).

• SMS_RECEIVED - altera o status da conexão do dispositivo para SMS (consulte a seção 
       Dispositivos para detalhes);
•     TEST, LOCATION - registros, que uma mensagem de teste ou localização foi                 
        recebida (esses tipos de eventos diferem dos eventos simples, na medida em que      
        não estão visíveis nos relatórios);

Configuração do evento

Para alterar tipos de eventos e nomes, selecione Administração -> Configuração de eventos OSM 

no menu principal.
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No painel de configuração de eventos do OSM, há uma lista de eventos mapeados. A lista possui 

as seguintes colunas:

• Nome no OSM - nome do evento enviado pelo OSM. 
• Tipo de dispositivo - tipo do dispositivo que enviou o evento. O par "nome em OSM - tipo de 
       dispositivo" deve ser exclusivo.

• Nome - o nome ActiveView usará para o evento identificado pelo "nome em OSM" e "tipo de  
       dispositivo". Se "tipo de dispositivo" estiver vazio, o nome é usado para todos os eventos       
       com o "nome em OSM" correspondente (seja qual for o tipo de dispositivo).

• Função - a função do evento ActiveView atribui ao evento identificado pelo "nome em 

OSM" e "tipo de dispositivo" (veja os tipos de eventos acima).
• Tipo de alarme [aplicável se "Role" estiver definido como "ALARM"] - o tipo de alarme, 

que será causado o evento identificado por "nome em OSM" e "tipo de dispositivo".
• Deletar - clicar nele exclui o registro.

Acima da lista, existem as seguintes ações de tabela:

• Seta para baixo - rola a lista para o último registro; 

•   Seta para cima - rola a lista para a primeira gravação;

• sinal de mais - adiciona um novo registro.
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Acima da lista e das ações da tabela, há a opção Aceitar eventos desconhecidos. Se definido 

como Não, o ActiveView ignorará eventos com "nome em OSM" e "tipo de dispositivo" não 

mapeados na configuração do evento. Se definido como Sim, o ActiveView tratará os eventos 

desconhecidos do mesmo modo que os eventos simples.

Configuração de eventos internos

Além de eventos de dispositivos, o ActiveView processa eventos, que ele próprio gera, por 

exemplo, início de uma patrulha ou adição de um comentário a um alarme. Os nomes dos eventos

 podem ser alterados na configuração de eventos internos. Para abri-lo, selecione Administração 

-> Configuração de eventos internos no menu principal.
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No painel de configuração de eventos internos, há uma lista com todos os eventos internos 

possíveis. Para cada tipo de evento, você pode definir um nome que é usado no resto do 

aplicativo.

Menu do usuário
No canto superior direito, há o menu do usuário disponível (clique no nome do usuário para abri-lo).
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Existem as seguintes opções no menu do usuário:

• Sair - bloqueia o usuário do aplicativo.

• Alterar senha - permite que o usuário atual altere sua senha.

•   Configurações - abre um painel com as configurações do usuário atual.

Configurações do usuário

As configurações do usuário afetam a aparência do aplicativo.
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Existem dois tipos dessas configurações:

• Configurações armazenadas no navegador (ou seja, não no servidor). Isso significa que eles 
não seguem o usuário quando ele / ela muda de computador. Você pode, por exemplo, ter 
configurações diferentes em um laptop e em um tablet.

• Configurações que são armazenadas no servidor e seguem o usuário. Isso significa que o 
usuário  tem  as  mesmas  configurações  em  cada  dispositivo  que  ele  /  ela  usa  para  fazer 
login no aplicativo.

Existem as seguintes configurações de usuário:
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• Idioma [armazenado no navegador] - o idioma da interface do usuário. 
•     Pele (tema gráfico) [armazenado no navegador] - conjunto de cores, ícones, etc.,           

       usado pela interface do usuário.

• Efeitos de animação [armazenados no navegador] - se ativados, os painéis deslizam           
       suavemente, aparecem e desaparecem, etc.

• O registro da tabela aberto [armazenado no navegador] - afeta a maneira como os detalhes     
       dos itens nas listas são abertos: com um único clique ou um duplo clique em um item.
• Número de linhas por página de tabela [armazenadas no navegador] - o número de linhas 
      exibidas em uma única página de uma lista paginada (tabela). Esta configuração permite o
      ajuste dos painéis da lista para a altura da tela.

• Número máximo de pontos na visualização de rastreamento [armazenados no navegador] - o 
número máximo de nós de um rastreamento de dispositivo, mostrado em um mapa. Consulte 
Dispositivos para obter detalhes. Essa configuração permite o ajuste da precisão do 
rastreamento para o desempenho do navegador.

• Separador CSV padrão [armazenado no servidor] - o caractere separador padrão usado 
nos arquivos CSV gerados pelo aplicativo.

•    Fuso horário [armazenado no servidor] - o fuso horário utilizado para apresentar o tempo no

 aplicativo. Isso afeta a lista de alarmes, lista de eventos, relatórios e definições de rota.


