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Configuração Parking Cam PCAM2020P Alphadigi 

No Módulo Acesso Programável 4 Portas: 

- Acesso -> Dispositivos IP -> LPR Alphadigi -> Configurações Gerais -> Habilitar a Porta de Serviço TCP e 

Salvar -> o Módulo Acesso irá reiniciar; 

- Acessos -> Dispositivos IP -> LPR Alphadigi -> Cadastrar;  

 

 

- Nome: Nome da câmera no sistema Bravas; 

- Endereço IP: Endereço IP que está configurado na câmera; 

- Habilitado: Checkbox que habilita ou desabilita esse dispositivo no sistema Bravas; 

- Acesso Associado: Selecionar o Acesso no sistema Bravas que será acionado pela câmera; 

- Nível de Acesso: Selecionar um grupo de acesso; 

- Sentido: Selecionar o sentido do acesso; 

- Ignora Usuário: manter desmarcado; 

- Confidence: determina o valor mínimo de certeza que o Bravas irá aceitar. O valor obtido pela câmera 

pode ser visto na tela inicial do software da Alphadigi no campo Credibilidade. 

- Os campos “Ignora Usuário” e “Timeout de Evento” não precisam ser preenchidos. 
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Software Alphadigi: 

- Digitar o endereço IP da câmera -> digitar Usuário e Senha -> clicar em Login -> clicar em Config; 

 

- Clicar Config. Básica -> Comunicação -> marcar o campo habilitar e editar pelo menos alguns campos, 

dentre eles:                                                 

- Servidor principal: deve ser preenchido com o IP do Módulo Acesso Bravas; 
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- Servidor Secundário: deve ficar em branco;                                                

- Porta: deve ser a mesma que está na tela de Configurações Gerais de LPR Alphadigi no Bravas;      

- Os demais campos não precisam ser alterados, mas podem ser preenchidos conforme a figura abaixo. 

 

A partir dessas configurações já pode cadastrar um usuário com o veículo no sistema Bravas para testes. 

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nosso suporte técnico. 
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