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1.  Antes  de  ler  e  executar  as  instruções  deste  manual,  é
recomendada a leitura e execução do  manual de instalação do
DCM  Cloud e  também  do  manual  de  instalação  do
equipamento adquirido.



2. Acessar através do navegador web de sua preferência  o
endereço IP do DCM Cloud, já configurado anteriormente através
do manual de instalação. Para efetuar o acesso, utilizar o nome de
usuário dcm@dcmtech.com.br e a senha padrão 1234.

mailto:dcm@dcmtech.com.br


3.  Na  página  de  Configuração é  possível  realizar  as
definições do sistema.

Realizar a configuração de rede conforme os passos a seguir:
1 – Endereço de IP: informar o Endereço IP fixo conforme

já configurado por linha de comando no manual de instalação da
DCM Cloud;

2 – Máscara de Rede: informar a máscara de rede  conforme
já configurado por linha de comando;

3 – Gateway: informar o gateway  conforme já configurado
por linha de comando;

4 – DNS: informar o DNS  conforme já configurado por linha
de comando.



Não  é  necessário  mexer  na  KEY  de  autenticação  dos
dispositivos. Configurar o cliente de e-mail (que fará o envio dos
e-mail de alertas), conforme os passos a seguir:

1 – Marcar a opção de Habitar o envio de mensagens por e-
mail;

2 – Informar o nome do Servidor SMTP;
3 – Informar o nome de Usuário que realizará o envio dos e-

mails;
4 – Informar a Senha do e-mail do Usuário;
5 – Informar a Porta pela qual o servidor de e-mail opera;
6 – Informar se o servidor de e-mail faz uso de criptografia

TLS;
7 – Deixar a opção FromLineOverride marcada;
8  –  Deixar  o  campo  ssmtp.conf em  branco.  Para  mais

informações sobre este campo, pesquisar o manual do SSMTP.



 Configurar o cliente de SMS (que fará o envio dos SMS de
alertas), conforme os passos a seguir:

1 – Usuário do Gateway SMS: informar o nome de usuário
da sua empresa fornecido pela empresa Zenvia;

2  –  Senha  do  Gateway  SMS:  informar  a   senha  da  sua
empresa fornecido pela empresa Zenvia;

3  –  Servidor  de  SMS:  informar  servidor  fornecido  pela
empresa Zenvia;

4 – Porta de SMS: informar a porta fornecida pela empresa
Zenvia;

5 – Caminho relativo: Deixar este campo inalterado, com o
valor padrão;

6 –  Fuso horário: Selecionar o fuso horário mais adequado
para a sua região.



Por fim ainda é possível realizar as configurações gerais abaixo:
1 – Nome do Sistema: nome que irá aparecer nas mensagens

de alerta;
2 – Tempo para marcar equipamento como offline: 

Tempo, em segundos, desde a última troca de mensagens entre 
equipamento e DCM Cloud para emitir o alerta de equipamento 
offline e considerá-lo fora do ar. Por padrão este valor é 300 
segundos (5 minutos), isto significa que se a comunicação entre 
equipamento e DCM Cloud não ocorrer durante 5 minutos, o 
equipamento será considerado offline;

3 – Logotipo para relatórios: Selecionar a imagem que será
apresentada nos relatórios em PDF.



4.  Com  o(s)  equipamento(s)  (SE-10  ou  SW-10)  previamente
configurado(s),  acessar  a  página  de  Equipamentos.  Como  é
possível visualizar na ilustração abaixo, os novos equipamentos
são  apresentados  de  forma  piscante.  Para  reconhecer,  basta
selecionar  o  botão  .  Feito  isto,  a  linha  para  de  piscar  e  o
equipamento passa a ser exibido também na página de Status.



5.  Na  DCM  Cloud  é  possível  realizar  a  separação  de
equipamentos  por  grupos  de  trabalho.  Em  um  ambiente  onde
existam setores distintos ou filiais, por exemplo, usuários de uma
filial/setor  não  precisam  ter  acesso  aos  equipamentos  de  outra
filial/setor. Isto é possível através da configuração de grupos. Para
configurar um novo grupo, selecionar o botão  ,  conforme a
ilustração abaixo.



Para adicionar o novo grupo, basta:
1 – Informar um nome para o grupo;
2 – Informar uma breve descrição;
3 – Selecionar o botão Adicionar.



6. Na DCM Cloud também é possível adicionar mais um um
usuário  para  utilização  do  sistema  e  receber  os  alertas.  É
importante  acrescentar  todos  os  usuários  que  irão  fazer  uso  do
supervisório,  uma  vez  que  todas  as  ações  realizadas  dentro  do
sistema  geram  logs  e  os  alertas  são  enviados  para  todos  os
envolvidos.  Para  informar  um  novo  usuário  ao  sistema,  basta
selecionar  o  botão  Adicionar  contato,  conforme  a  ilustração
abaixo.



Para adicionar o novo contato basta:
1 – Informar o nome do contato;
2 – Informar o número de celular, no formato: 

55xxnnnnnnnnn, onde 55 é o código do país, xx o código de área
e nnnnnnnnn é o número do celular com 9 dígitos;

3 – Informar um e-mail válido para o usuário. É através deste
e-mail que será feito o acesso ao sistema e que o usuário receberá
as mensagens de alerta;

4 – Informar se o usuário deve receber alertas por e-mail;
5 – Informar se o usuário deve receber alertas por SMS;
6 – Informar se o usuário deve ter acesso a DCM Cloud;
7 – Informar o nível de acesso do usuário: administrador 

(acesso total as configurações DCM Cloud), supervisor (acesso 
limitado a configurações básicas da DCM Cloud), usuário (acesso 
somente para as informações dos sensores, sem possibilidade de 
editar configurações);

8 – Grupos aos quais o usuário poderá visualizar os 
equipamento. É possível selecionar mais de um grupo;

9 – Selecionar Definir a senha padrão para configurar a 
senha 1234 para novos usuários. Caso esta opção não seja 
selecionada, um e-mail com senha provisória será enviado para o 
usuário e uma senha aleatória será usada;



10 – Selecionar o botão Salvar.



7. Toda e qualquer ação realizada pelos usuários, sejam eles
supervisor ou administrador, na DCM Cloud são registradas para
posterior  consulta.  Os  chamados  logs  de  eventos  podem  ser
acessados na página chamada  Logs. Através dos logs é possível
saber  quando e quem modificou configurações,  quando e quais
alertas foram gerados e assim por diante. Nas ilustrações a seguir é
possível visualizar diversos exemplos de logs de sistema.

Logs gerais de sistema:



Logs de Alarmes:

Logs de alertas enviados por e-mail:



Logs de alertas enviados por SMS:



Logs do cliente de e-mails SSMTP:


