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Para acessar a interface de usuários do Orchid Core

VMS, abra um navegador de internet em seu PC ou dispositivo móvel.
Para entrar: na barra de endereço do navegador, digite o endereço IP do
servidor do Orchid Core VMS. Digite localhost se estiver trabalhando no
próprio servidor do Orchid Core VMS. Quando aparecer a tela de Entrada,
insira um nome de usuário e senha
válidos.

Interface do Usuário

Vídeo ao vivo, reprodução de vídeo gravado e

exportação de vídeo estão disponíveis no Palco, onde os Reprodutores podem
ser movidos, redimensionados e substituídos conforme necessário. Outros
recursos podem ser acessados através do Menu do Sistema.

Palco
Menu do Sistema
Mochila de Câmeras
Buscar / Baixar
Controles de Reprodução
Barra da Linha do Tempo

A Mochila de Câmeras A Mochila de Câmeras lista todas as câmeras que

O Reprodutor Quando um Reprodutor estiver no Palco, passe o mouse
sobre o Reprodutor para ativar todas as ferramentas retratadas abaixo.

Nome do Reprodutor
Modo de Tela Cheia
Alerta de Fuso Horário
Ferramentas Extras (Variam)
Remover Reprodutor
Vincular / Desvincular Barra da
Linha do Tempo
Puxadores

Nota: O ícone de Alerta de Fuso Horário aparecerá apenas se o servidor e
o cliente estiverem em fusos horários diferentes.
Para colocar o Reprodutor em tela cheia: clique no ícone de Tela Cheia
para maximizar o Reprodutor para o tamanho integral da tela. Clique no
ícone novamente para fazer com que o Reprodutor volte ao seu tamanho e
posição originais entre os outros Reprodutores no Palco.
Para realizar uma busca interna: clique no ícone de Desvincular para
ativar a busca interna. O Reprodutor é desvinculado da Barra da Linha do
Tempo de forma seja possível realizar uma busca de vídeo usando uma
linha do tempo independente. Clique no ícone novamente (agora no ícone
de Vincular) para se reconectar à Barra da Linha do Tempo principal.

foram registradas no sistema, em ordem alfabética por nome da câmera, com
imagens em miniatura para cada uma. Quando a Mochila de Câmeras estiver
aberta, você poderá adicionar câmeras ao Palco (como Reprodutores) para
visualizar vídeos ao vivo, reproduzir vídeos gravados e buscar.

Para redimensionar um Reprodutor: clique e arraste os puxadores para
redimensionar o Reprodutor. (Tenha em mente que você não pode mover
ou redimensionar um Reprodutor em cima de outro; talvez seja necessário
reposicionar alguns dos Reprodutores primeiro.)

Para abrir/fechar a Mochila de Câmeras: para abrir, clique no ícone (+), no
canto superior esquerdo do Palco. Para fechar, clique no íconepara (-).

Pan-tilt-zoom (PTZ), se disponível Se você possui câmeras com PTZ, é
possível controlar esse recurso através do Reprodutor.

Reproduzindo Vídeos
Para adicionar um Reprodutor ao Palco: dê um duplo clique na miniatura
da câmera (na Mochila de Câmeras) ou clique e arraste a miniatura da
Mochila de Câmeras para o Palco.
Para remover um Reprodutor do Palco: clique no “X” no canto superior
direito do Reprodutor.
Para remover todos os Reprodutores do Palco: clique no botão Limpar
Palco na parte inferior da Mochila de Câmeras

Abrir / Fechar
Mochila
Reprodutor
Duplo Clique ou Clique /
Arraste Reprodutores
para o Palco
Botão Limpar Palco

Habilitar / Desabilitar PTZ
Ampliar / Reduzir Zoom
Menu Predefinições PTZ

Nota: o ícone de
PTZ será exibido
somente em
câmeras com o
recurso PTZ.

Controles de
Pan / Tilt

Para controlar o PTZ: primeiro habilite o controle de PTZ clicando no ícone
de PTZ. Então, use os controles de Pan/Tilt e os controles de Zoom que
aparecem na tela. (O controle está disponível usando entradas de mouse,
joystick ou toque compatíveis.) Use o menu Predefinições para alternar
entre visualizações predefinidas da câmera.

Correção de Distorção de câmera com visão olho-de-peixe, se
Disponível Clique no ícone Correção de Distorção para ativar a barra de
ferramentas de Correção de Distorção, permitindo que você selecione a
visão olho-de-peixe padrão ou uma de duas visões de câmera “achatadas”.
Icone de Correção de
Distorção
Barra de Ferramentas de
Correção de Distorção
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A Barra da Linha do Tempo – Visualizando Vídeos ao Vivo e Gravados A Barra da Linha do Tempo, na parte inferior do Palco, inclui todas as
ferramentas necessárias para visualizar vídeos ao vivo e reproduzir vídeos gravados. No modo Ao Vivo (indicado pelo ícone roxo AO VIVO), o Orchid Core
VMS reproduz vídeos em tempo real em todos os Reprodutores vinculados ao Palco. A Linha de Reprodução sempre identificará a data e hora do vídeo
atualmente em reprodução em todos os Reprodutores vinculados.
Para navegar pelo tempo, faça qualquer um dos seguintes:
● Clique e arraste a linha do tempo (para a direita ou esquerda).
● Clique uma vez sobre a linha do tempo para centralizar um ponto
específico do tempo na Linha de Reprodução.
● Use os ícones Pular Para a fim de deslocar-se para o evento antecedente
ou subsequente de movimento.

●

●

Use o ícone do Seletor de Calendário para selecionar uma
data/hora específica. (Os pontos verdes indicam os dias em que há
vídeos disponíveis.)
Clique no ícone AO VIVO para voltar ao modo Ao Vivo.

Para controlar o vídeo dos Reprodutores vinculados ao Palco:
● Clique no ícone Reproduzir/Pausar para reproduzir ou pausar o vídeo.
● Clique no ícone 1X para acessar os controles para ajustar a velocidade e direção de reprodução (mais rápido/mais lento, avançar/retroceder).
Pular Para Evento
de Movimento
Anterior

Pular Para Evento
de Movimento
Seguinte

Velocidade Reproduzir /
e Direção de
Pausar
Reprodução

Evento de
Movimento

Clique ou Arraste
para Mover a
Barra da Linha
do Tempo

Data/Hora na
Linha de
Reprodução

Vídeo (Passado)
Gravado

Alternar Linha Exportar
do Tempo
Vídeo

Modo Ao
Vivo

Linha de
Reprodução

Vídeo Futuro

Seletor de
Calendário

A Barra da Linha do Tempo – Buscando e Exportando Vídeos (de Reprodutores no Palco) A Barra da Linha do Tempo possui ferramentas
que possibilitarão exportar vídeos rapidamente (com uma data/hora conhecidas) ou buscar vídeos que você precise exportar.
Para explorar vídeos com data e hora conhecidas:
● Clique no ícone Exportar. (Uma janela de Exportação será aberta para que você selecione o intervalo de data/hora e uma câmera de transmissão
específica.)
● Use os dois botões de calendário para selecionar a Data/Hora Inicial e a Data/Hora Final.
● Selecione o vídeo a ser exportado identificando o Reprodutor (através da miniatura), então clique em um dos botões de formato de vídeo (MKV, MOV,
Dewarp) para o respectivo Reprodutor.
Para selecionar o vídeo para análise/exportação:
● Clique no ícone Alternar Linha do Tempo para ativar o modo de Busca. No modo de Busca, a Barra da Linha do Tempo se expande para oferecer
outras ferramentas para identificar porções específicas do vídeo (geralmente para análise detalhada e/ou exportação).
● Use o ícone do Seletor de Calendário e/ou os Puxadores de Ajuste Aproximado (clique e arraste) para selecionar uma Área de Busca Aproximada. (A
área entre os puxadores representa a área de busca delimitada, que é então refletida na Área de Busca Fina.)
● Você pode usar o Seletor de Intervalo para escolher os incrementos de tempo para a Linha do Tempo Aproximada (de 5 minutos a 12 horas).
● Clique e arraste os Puxadores de Ajuste Fino para delimitar ainda mais a área de busca e finalizar a seleção do vídeo para análise/exportação. (Essa
seleção de vídeo será reproduzida repetidamente até que você altere a área de busca ou saia do modo de seleção.)
Para exportar o vídeo selecionado:
● Clique no ícone Exportar para baixar o vídeo referente ao período selecionado. Selecione o formato de vídeo (MKV, MOV, Dewarp) para o clipe que
deseja baixar.
● Depois de concluído o download, você poderá selecionar outro clipe (a partir do mesmo período) para download.
Exportar

Puxadores de Ajuste Fino
Área de Busca Fina

Puxadores de Ajuste Aproximado

Área de Busca Aproximada

Alternar Linha do
Tempo

Para outras dicas e treinamentos, conclua o treinamento do Orchid Core VMS disponível em: training.ipconfigure.com.

Seletor de
Intervalo

