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Requisitos para a instalação do Software Supervisório SSI-E
Sistemas operacionais compatíveis:
Microsoft Windows 7 – 32 ou 64bits (independente de Service Pack);
Microsoft Windows 8.1 – 32 ou 64bits;
Microsoft Windows 10 – 32 ou 64bits.

Requisitos de configuração mínima:
Processador Intel Pentium 4 ou equivalente;
2GB de Memória RAM;
100MB de espaço em disco.

Requisitos de configuração recomendados:
Processador Intel Core i3 ou equivalente;
4GB de Memória RAM;
100MB de espaço em disco.

Requisitos para a instalação e uso do Software Programador SSI-E:
- O usuário deve ter permissão de Administrador do Windows para efetuar a instalação;
O Windows deve estar atualizado; 
- A primeira execução deve ser executada com o Administrador para que o cadastro seja 
efetuado corretamente;
- O PC deve conter uma Porta USB versão 1.0 ou superior;
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1- ANTES DE INSTALAR
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SOFTWARE SUPERVISÓRIO

1- CONEXÃO DO PC NA CENTRAL – KE-DUAL
Siga os passos a seguir para a correta conexão do PC na central.

Com a central desligada conecte a
placa CPU, conecte a placa MCL485
na placa CPU na posição correta,
conforme imagens abaixo:

Após conexão a placa MCL485
ajuste os Dips de configuração
conforme imagem ao lado:
DIP 1 e 2 = OFF
DIP 3 e 4 = ON
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1- CONEXÃO DO PC NA CENTRAL – KE-DUAL

Conecte o conversor USB-i458
na saída RS485 da placa CPU,
conforme imagem ao lado.

Conecte o conversor USB-i485
ao PC através do cabo USB que
acompanha o conversor.

Mude o *Parâmetro 4 da
central para 1.

*Consulte o manual de acordo com o modelo da central.
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SOFTWARE SUPERVISÓRIO

1- CONEXÃO DO PC NA CENTRAL – CAE500-XMAX

Com a central desligada conecte a
placa CPU, conecte a placa MCL485
na placa CPU na posição correta,
conforme imagens abaixo:

Após conexão a placa MCL485
ajuste os Dips de configuração
conforme imagem ao lado:
DIP 1 e 2 = ON
DIP 3 e 4 = OFF

Siga os passos a seguir para a correta conexão do PC na central.
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1- CONEXÃO DO PC NA CENTRAL – CAE500-XMAX

Conecte o conversor USB-i458
na saída RS485 da placa CPU,
conforme imagem ao lado.

Conecte o conversor USB-i485
ao PC através do cabo USB que
acompanha o conversor.

Mude o *Parâmetro 4 da
central para 1.

*Consulte o manual de acordo com o modelo da central.
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2- ASSISTENTE DO INSTALADOR

SOFTWARE SUPERVISÓRIO

1-Insira o Pendrive em um USB do computador.
2-Após abrir a pasta com os arquivos execute o arquivo autorun.exe

3- A instalação será iniciada e em seguida clique em sim;
4- Na tela de seleção de idioma selecione Português Brasileiro e em seguida clique em Ok:

5- Selecione a opção para
criar o ícone na área de
trabalho e clique em Próximo
e em seguida em instalar;
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6- Aguarde a conclusão e clique em Concluir;
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8- Clique em Leia-me para abrir um arquivo de leia-me do software.

7- O Assistente de instalação irá abrir.

9- Clique em Catálogo para abrir o catalogo em PDF.
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SOFTWARE SUPERVISÓRIO

10- Clique em Vídeos para assistir os vídeos dos produtos.

11- Clique em Produtos para abrir os PDFs de todos os produtos

13- Clique em Minimizar para minimizar o software;

14- Clique em Sair para sair do Software;

15- Clique em Instalar Software PUC 
para instalar o software programador.

16- Clique em Instalar Software SSI-E 
para instalar o software supervisório;

17- Execute o instalador do Software Supervisório SSI-E e em seguida clique em Sim;

12- Clique em Driver para instalar o driver do conversor RS485 
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3- INSTALAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISOR SSI-E

1- Na tela de seleção de idioma selecione Português Brasileiro e em seguida clique em Ok:

3-Na tela de senha insira a senha informada e clique em Próximo:

4-Em seguida selecione a opção para criar um ícone na área de trabalho clique em Próximo e 
depois em Instalar:
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SOFTWARE SUPERVISÓRIO

5- Na instalação do Driver clique em Install, aguarde a mensagem de conclusão, clique em Ok 
e em seguida clique para fechar a Instalação do Driver:

6- Aguarde até que o processo 
se conclua, isso pode levar 
alguns minutos;

7- Selecione a opção e clique em Instalar;
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8- Aguarde até que o processo se conclua: 

9- Clique em Concluir para finalizar: 

10- Caso a reinicialização comece antes de terminar, 
clique em Cancelar rapidamente;
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

11- Selecione a opção de Sim e clique em Concluir: 

12- Aguarde até que o processo de instalação se conclua e clique em Concluir;

13- Conecte o USB no PC e aguarde até que o Software Supervisório SSI-E inicie.

14- Conexão com o conversor:
RX- = B
RX+ = A
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17- Insira o usuário e senha padrões de instalação e clique em Entrar:
Usuário: instalador
Senha: instalador

18- Pressione CTRL+SHIFT+D para abrir as configurações do MySQL:

16- Após o cadastro será necessário ligar na Ilumac e informar a chave do produto para que 
ele seja ativo pelo suporte técnico, pós a ativação clique em Prosseguir para abrir o sistema.

15- Insira o Nome, CNPJ e e-mail para
gerar uma chave de instalação.
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

Clique em Conectar para conectar o software.

21- O software Supervisório SSI-E funciona como o Painel Supervisório monitorando as
centrais individualmente e comunicando, notificações serão exibidas quando houver
mudanças de eventos:

20- Selecione a porta e aguarde o tempo ficar verde e não ultrapassar 10 segundos, altere a
porta até o tempo ficar baixo significando que a central está com comunicação.

19- Caso exista mais de uma porta COM será necessário selecionar a porta desejada:

Pressione CTRL+SHIFT+M para habilitar e desabilitar mover o form
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3- Selecione Ativar Alarme para ativar um alarme do software.

2- Selecione qual central deseja monitorar ou se deseja monitorar todas.
Quando houver mais de uma central e todas tiverem selecionado será solicitado a escolha de
uma ou todas as centrais para executar a função.

ABRINDO O PAINEL SUPERVISÓRIO

1- Controlando o monitoramento.
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

-As funções são as mesmas do painel
-De um clique duplo para abrir o painel

2- ABRINDO AS PLANTAS

ABRINDO O MINI PAINEL REPETIDOR

1- Um mini painel irá aparecer e pode ser 
posicionado em qualquer lugar

-Pressione F11 para mostrar e ocultar o menu
-Pressione ESC para fechar a tela
-Pressione as setas esquerda e direita para mover entre as plantas manualmente
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3- PARA CARREGAR UMA PLANTA 
No menu lateral  clique em CARREGAR PLANTA

- Selecione a imagem da planta, ela se auto redimensiona para caber na tela.

- Clique com o botão direito na planta para exibir as opções da planta.

- Clique em Remover Planta para remover a planta junto com todos os dispositivos.

- Clique em Alterar Imagem para alterar a imagem da planta.

- Clique em Editar Nome para editar o nome da planta ao topo da página.

- Nome da Planta: Digite o nome da planta.

- Clique em Salvar para salvar as alterações.
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

- Ao clicar na central uma nova central irá aparecer na planta.
- Segure e arraste para mover a central de lugar.
- Clique com o botão direito na central para exibir as opções.

- Clique em Remover para remover da planta.
- Use o Ctrl + Z para desfazer a última exclusão.
- Clique em Editar para editar a central.

3- PARA ADICIONAR UMA CENTRAL NA PLANTA
No menu lateral  clique em ADICIONAR CENTRAL

- Selecione o Id da central.
- Digite um nome para a central.
- Clique em Salvar para salvar as configurações.
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- Com o cursor sobre uma central será exibido o status e informações da central.

- Para adiciona um dispositivo na planta clique em ADICIONAR DISPOSITIVO

- Ao clicar no dispositivo um novo dispositivo irá aparecer na planta.
- Segure e arraste para mover o dispositivo de lugar.
- Clique com o botão direito na central para exibir as opções.

- Clique em Remover para remover da planta.
- Use o Ctrl + Z para desfazer a última exclusão.
- Clique em Editar para editar o dispositivo.
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

- Selecione o tipo do dispositivo.

- Selecione o id da central.

- Digite o número do dispositivo configurado na central.

- Digite um nome para o dispositivo.

- Clique em Salvar para salvar as configurações.

- Com o cursor sobre um dispositivo será exibido o status e informações do dispositivo.

-Para abrir o mini painel clique em MINI PAINEL

- Para fechar a planta clique em SAIR
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- Para consultar um usuário: clique no ícone da lupa 

Cadastrando novo:
- Usuário: Insira o usuário de login.
- Senha: Insira a senha de Login.
- Acesso: Selecione o tipo de acesso ao painel.
- Visitante: Somente visualiza as informações do painel
- Operador: Tem permissão para operar o painel sem acesso a configurações.
- Instalador: Acesso total ao painel.
- Status: Selecione o status do usuário.
- Clique em Cadastrar para efetuar o cadastro do usuário.
- Use as setas para mover entre os registros.

4- CADASTRANDO USUÁRIOS 

- Digite o nome do usuário em Buscar Usuário para listar os usuários.

- Para carregar o usuário clique em

- Clique em Atualizar para atualizar os dados.

- Clique no símbolo de somar para adicionar um novo usuários

-Pressione CTRL+SHIFT+D para abrir as configurações do banco de dados
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

- Servidor: Servidor MYSQL
- Usuário: Usuário do MYSQL
- Senha: Senha do MYSQL
- Banco de dados: Nome do banco de dados MYSQL
- Clique em Salvar para salvar as alterações

5- CONSULTANDO LOG DE EVENTOS
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- Para adicionar uma observação no evento clique em

- Digite a observação e clique em Salvar.

- Excluindo todos os registros

- Exportando em Excel ou TXT.

- Ativar notificações do Windows: Ativa e desativa as notificações do Windows

- Sempre mostrar planta quando minimizado: Mostra a planta ou somente o painel
quando o software estiver minimizado e tiver algum evento.

- Quantidade de Centrais: Selecione a quantidade de centrais.

- Em Central clique em Desconectar para desconectar o software.

- Clique em Arquivos Configurações para configurações gerais do software.
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

- Nome do Display: Digite o nome para parecer no display ao alterar de Sistema Normal.

- Mostrar dispositivo com evento: Mantém a planta com o evento selecionado.

- Trocar de plantas automaticamente: Faz a troca de plantas no tempo a baixo.

- Tempo para troca de planas: Selecione o tempo para trocar de planta automaticamente.

- Em Arquivos clique em Notificações para configurar o e-mail de notificação de mudança 
de status da central.

- SSL: Sempre ativo para comunicações seguras com o servidor de e-mails.

-Ativar Notificações: Quando ativo envia notificações para os e-mails descritos.

- Mail Host SMTP: SMTP do e-mail que será usado para envio, pode ser obtido no servidor e e-
mail.

- Porta SMTP: Porta do SMTP do host, pode ser obtido no servidor e e-mail.

- E-mail Envio: Seu e-mail do envio.

- Senha: Sua senha de e-mail.

- E-mails Destinatários: O sistema permite adicionar mais de um e-mail para receber as
notificações; separe os e-mails por ponto e virgula (;).

- Mensagem Adicional no Início: Adicione uma mensagem ao início do e-mail.

- Mensagem Adicional ao Final: Adicione uma mensagem ao final do e-mail.
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- Em Arquivos Monitoramento para consultar o monitoramento do serviço

Restart: Reinicia o serviço
Log: Abre o log de erros do serviço

a) #CentralID# : Para mostrar o ID da Central.

b) #Evento# : Para mostrar o evento.

c) #Numero# : Para mostrar o número do dispositivo.

d) #Endereco# : Para mostrar o endereço do dispositivo.

e) #Data# : Para mostrar a data do evento.

6) As tags podem ser usadas nas mensagens de Início e Final do e-mail e tags de html
também podem ser usadas como <b>#Evento#</b> para deixar em negrito, <i>#Evento#</i>
para deixar em itálico, <br> para por para a linha de baixo, entre outras tags.

7) Testar E-mail: Envia um e-mail de teste para os destinatários.
Salvar: Salva as configurações.
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SSI-ESOFTWARE SUPERVISÓRIO

- Em Arquivos clique em Backup para efetuar o backup do banco de dados salvo em 
Documentos/Ilumac/SSIE/Backup

- Em Arquivos clique em Restore para Restaurar um backup do banco de dados.

- Em Arquivos clique em Informações para abrir as informações do software.

- Em Arquivos clique em Minimizar para minimizar o software.

-Em Arquivos clique em Sair para sair do software.



Fone: (14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34
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Em caso  de defeito entre em contato com nossa 

Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.


