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O software Prime IP Server simula uma receptora que vai receber os eventos da central de alarme. 

A diferença é que os eventos são recebidos através da internet, e nos modelos antigos de receptora os eventos eram 

recebidos pela linha telefônica. 

Os eventos recebido pelo software Prime IP Server, são enviados através de comunicação serial ao software de 

monitoramento, como por exemplo: Zins, Moni, Sigma, Iris, Condor, etc.

Deve se garantir internet 24H, podendo ser via ADSL, Radio ou Cabo.

Poderá ser utilizados IP fixo ou dinâmico.

No caso do IP dinâmico poderá ser usado alguns serviços pagos ou gratuitos encontrado na internet que atribui um nome ao 

IP dinâmico, por exemplo: No-IP ou DynDns. 

Recomendamos um PC com acesso a internet e exclusivo para o software Prime IP Server, para evitar problemas de 

travamento do Windows, Vírus, etc.

Todos os programas de antivírus e/ou firewall devem permitir a conexão externa pela porta configurada, e se sua conexão a 

internet for feita através de um proxy, roteador ou qualquer outro dispositivo, estes devem ser programado para permitir que 

Prime IP Server receba os dados através da porta configurada.

Há possibilidade de instalar o software Prime IP Server no mesmo computador onde está instalado o software de 

monitoramento. Para que a comunicação entre esses softwares seja possível, é necessário criar duas portas seriais virtuais, 

que se comunique entre si. Um exemplo de software é o Vin Soft Virtual Serial. Ele cria duas portas seriais no Windows e faz 

a ligação entre elas. Por exemplo, o Vin Soft Virtual Serial criara a porta 3 e 4. Desta forma o software Prime IP Server 

poderá utilizar a porta 3 e o software de monitoramento utilizara a porta 4. Então todos os eventos enviados pelo Prime IP 

Server (porta 3) chegara ao software de monitoramento pela (porta 4), e vice- versa.

O software Vin Soft Virtual não é desenvolvido pela NICE e o mesmo é de responsabilidade de seus desenvolvedores.

Introdução

Lembrando: a porta configurada no Prime IP Server deve ser a mesma que é programada na Prime IP.  
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Baixe e instale o Software Server Prime IP direto do site https://nice.com.br/produto/alarme-prime-ip/

Requisitos mínimos para instalação e funcionamento satisfatório do software, é necessário um computador com as seguintes configurações mínimas: 

➢ Processador Pentium core Duo ou Superior.

➢ Porta Serial RS232 e/ou Porta Serial Virtual. 

➢ 3 GB de memória RAM. 

➢ Placa de rede Ethernet 10/100 BASE-T 

➢ 30 GB de espaço disponível em disco rígido.

➢ Sistema operacional Microsoft : Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 e 32/64 Bits.

Clique com o botão esquerdo do mouse no 

ícone do programa, e depois em next.

Lembrando que para conexões externa vai ser preciso liberar a porta 50001 UDP   

https://nice.com.br/produto/alarme-prime-ip/
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Configuração do server Prime IP 

Barra de guias de configuração do Server Prime IP

Nesta tela estarão todas as guias necessárias para realizar as configurações do Server Prime IP, para que possa ser dado início ao cadastro dos clientes 

(centrais de alarme), que são:

Arquivo: Troca de operador e sair do software.

Visualizar: Visualiza todos os eventos dos clientes ou os eventos de um cliente especifico.

Sobre: Vai mostrar a versão do software server Prime IP.

Eventos: Mostra os eventos dos clientes que estão chegando. 

Online: Mostra os clientes que estão Online (Conectados).

Offline: Mostra os clientes que estão Offline (Desconectados).

Bloqueados: Mostra os clientes que foram bloqueados, podendo depois remover ou desbloquear.

Novos: Nessa aba é onde eu vou estar cadastrando novos clientes ou editando clientes já cadastrado.

Configuração: Onde vai ser feita todas as configurações de reporte, operadores dentre outras configurações.

Bolinha Vermelha: Não conseguiu comunicar com o software de monitoramento.

Bolinha Verde: A comunicação do servidor IP está funcionando e comunicando com o software de monitoramento.
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Eventos: Vai mostrar os eventos 

chegando com as seguintes 

informações: Data/Hora do evento, 

Cliente/Operador, Número da Conta, 

Evento, Código do evento, a Partição, 

se o evento veio da zona, usuário ou 

teclado, que modelo de painel é e qual 

o protocolo que está mandando.
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Online: Nessa aba vão estar os clientes que estão online 

(conectado) e através deles vou ter detalhes sobre o 

cliente e vou poder esta acessando eles pelo RPS com 

envio de pedido de callback.

Offline: Nessa aba vão estar os cliente que estão offline 

(desconectado) e através dela vou conseguir bloquear e 

editar o cliente, como ele está offline não consigo ter 

acesso a mais nada desse cliente. 
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Configuração/Opções gerais: Nessa parte vou estar 

configurando IP para Callback que é o IP para qual a central vai 

retornar, vou estar habilitando ou desabilitando os sons, e vou 

poder estar mudando a porta caso necessário, a porta de fabrica 

é 50001 que terá que ser direcionada para o IP do Pc que esteja 

instalado o software Primer IP Server.

Keep alive: É um sinal que o GPRS ou modulo ethernet  envia 

ao Prime IP Server de tempos em tempos (esse tempo pode ser 

programado no próprio dispositivo).

Se o software Prime IP Server recebe este sinal, a comunicação 

entre o dispositivo e o software está funcionando.
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Configurações/Reportar: Nessa aba vou estar 

configurando a saída para um software de 

monitoramento, vou precisar saber qual o protocolo 

meu software usa, em qual com ele está instalado, 

qual a velocidade e qual a porta se preciso.

Configurações/Reportar: Nessa aba vou estar 

configurando o Heart beat que é o teste periódico de 

comunicação entre o Primer IP Server e o software de 

monitoramento, caso ocorra algum erro neste teste, o 

Primer IP Server indicara falha na comunicação com o 

software de monitoramento
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Configurações/Reportar: Nessa aba vou estar 

configurando a saída para um software de 

monitoramento, vou precisar saber qual o 

protocolo meu software usa, em qual com ele 

está instalado, qual a taxa, paridade e bits.

Configurações/Operadores: Nessa aba vou 

estar adicionando e configurando as senhas e 

os níveis de acesso dos novos operadores.
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GRE – Guia Rápida de Especificações do Painel Prime IP
Programação remota
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GRE – Guia Rápida de Especificações do Painel Prime IP
Pc conecta direto ao painel  

NESSA CONEXÃO SERA NECESSARIO FIXAR UM IP PARA A PLACA DE REDE DO PC PARA ESTAR RECEBENDO OS EVENTOS PELO SERVER PRIME IP  
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GRE – Guia Rápida de Especificações do Painel Prime IP
Pc conecta ao painel pela rede local  

NESSA CONEXÃO SERA NECESSARIO FIXAR UM IP PARA A PLACA DE REDE DO PC PARA ESTAR RECEBENDO OS EVENTO PELO SERVER PRIME IP
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Siga a Nice!

@nicebrasil

@nicebrasil
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@thenicegroup

@thenicegroup



Obrigado


