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1 Introdução 

O HUDITECH é um sistema inteligente de CCTV, com registo de imagens 

e tratamento de informação sensorial.  

Toda a informação gerida pelo sistema é registada, e disponibilizada para 

posterior análise/consulta. 

 

2 Registo no sistema 

O sistema HUDITECH funciona com base na autenticação do seu 

operador,  sendo esse o primeiro passo a realizar. Como mostra a figura 1, é 

necessário introduzir o nome do utilizador e a respectiva password para 

entrar no sistema e clicar no botão “entrar”. 

Figura 1 – Janela de Login. 

 

NOTA: O sistema é sensível a maiúsculas e minúsculas tanto no utilizador 

como no código. 
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Para sair do sistema, tem que se estar previamente registado no sistema, e 

basta pressionar o botão “cadeado” como mostra na figura 2, e irá aparecer 

a janela como a da figura 1. 

 

 

Figura 2 – Sair do sistema. 

 

3 Monitorização de imagens 

Para ver uma imagem com mais detalhe, basta clicar sobre a imagem 

desejada para ter uma visão da mesma e voltar a clicar na mesma para 

voltar à visualização anterior. Ao pressionar com mo botão do lado direito 

do rato sobre a imagem de uma câmara, aparece um menu como o da figura 

3, e entre as várias opções pode-se ajustar as propriedades cromáticas da 

imagem (brilho, contraste, cor e saturação). Para voltar à visualização geral 
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de todas as câmaras basta clicar no botão “sair” como representado na 

figura 6. 

 

Figura 5 – Visualização detalhada. 
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Figura 6 – Propriedades cromáticas 
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4 Consulta de gravações 

A consulta de gravações armazenadas no sistema HUDITECH, é simples e 

organizada com acesso directo a partir do menu da câmara como explicado 

no ponto 3. 

 

 

Figura 7 – Consulta de gravações. 

 

O sistema HUDITECH têm uma aplicação própria para a consulta de 

gravações. Para aceder a esta aplicação basta clicar no item “consultar 

gravações” do menu (figura 7). 
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Figura 8 – Consulta de gravações. 

ITEM Descrição 

1 Resumo das gravações por data e hora. 

2 Controlos de visualização básicos (STOP, PAUSE, PLAY, FRAME ANTERIOR, FRAME 

SEGUINTE) 

3 Velocidade de visualização das gravações 

4 Barra de deslocação temporal (Máximo 24 horas) 

5 Hora actual (possibilidade de introduzir a hora pretendida no formato hh:mm:ss) 

6 Visualização em tela cheia. 

7 Cópia de fotografia para dispositivo de armazenamento externo. 

8 Cópia de filmes para dispositivo de armazenamento externo. 

9 Visualização global de todas as câmaras num instante. 

10 Sair do Visualizador. 
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Av da República 2475  -  Sala 22, 24 e 32 

4430-208 VILA NOVA DE GAIA 

PORTUGAL 

 

 

 

CONTACTOS: 

 

Tlf: +351 223 722 189 / 90                                 Fax: +351 22 3722 191  

 

Na Internet 

http://www.jorvajor.com 

Geral                        Suporte Técnico 

jorvajor@jorvajor.com  suporte@jorvajor.com  

 

 


