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O software de programação remota internacional (RPS-
-INTL) é um utilitário de gestão de contas e de programação

de painéis para o sistema operativo Microsoft® Windows®.
Destina-se a programar remota ou localmente painéis de
controlo específicos.

Funções

Tarefas de gestão para painéis de controlo
O RPS-INTL permite que os utilizadores com um
computador com o sistema operativo Microsoft Windows e
um modem executem programação remota, arquivo de
registos, controlo remoto e resolução de problemas para
painéis de controlo específicos.

Interface
A interface permite aos utilizadores:

• Organizar as colunas por ordem crescente ou
decrescente

• Iniciar ou terminar as sessões sem encerrar o software
A interface proporciona aos utilizadores:

• Uma caixa de diálogo animada que indica o progresso
durante a sincronização com o painel de controlo e os
downloads

• Um atalho na barra de ferramentas permite acesso
rápido a contas específicas

A interface entra automaticamente em espera (timeout)
quando a comunicação se encontra inactiva.

Capacidade de geração de relatórios
Todos os tipos de relatórios são completamente funcionais.
Os utilizadores podem seleccionar uma gama de páginas e
imprimi-las ou guardá-las como ficheiros
HTML, .pdf, .rtf, .xls, ou .txt.

Ajuda rápida e sensível ao contexto
Os ficheiros de ajuda seleccionáveis e sensíveis ao contexto
correspondem aos itens da folha de dados do programa
para cada painel de controlo. A janela de contas do painel
de controlo fornece informações de ajuda rápida relativas
aos campos da janela de configurações do painel de
controlo. As informações de ajuda rápida vão mudando à
medida que o cursor é movido sobre os campos.

Acesso a rede local e alargada
O RPS-LITE usa endereços IP fixos ou um nome de anfitrião
("host"), incluindo o sistema de nomes de domínio (DNS),
a fim de estabelecer ligação a painéis de controlo de uma
rede local (LAN) ou rede alargada (WAN). O tipo de ligação
permite efectuar uploads e downloads muito rápidos.

Diagnósticos remotos
Os diagnósticos remotos permitem aos utilizadores:

• Visualizar o estado do painel de controlo e dos pontos
• Incluir ou excluir pontos/zonas
• Armar e desarmar o sistema
• Silenciar os sonoros
• Rearmar sensores
• Executar funções de relé, hora e data

Software de programação remota
(Internacional)

▶ Suporta múltiplas estações de trabalho ligadas em rede

▶ Suporta a base de dados SQL

▶ Funciona em ambiente Microsoft® Windows® 2000 e
Windows XP Service Pack 2

▶ Suporta endereçamento tanto por IP fixo como por
nome do anfitrião ("host")

▶ Permite que os utilizadores seleccionem um modem
apropriado para o tipo de painel de controlo

▶ Suporta um modem ligado a cada estação de trabalho
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• Recuperar e visualizar o histórico do painel de controlo
• Visualizar o estado do dispositivo de bus SDI e opcional

Planeamento

Produtos compatíveis

Painéis de controlo Easy Series1, DS7220, DS7220-SPA (versão
1.52 e superior), DS7220V2-EXP, DS7220V2-
-FRA, DS7220V2-SWE e DS7220V2-UK
DS7240, DS7240csc, DS7240-EXP, DS7240-
-HUN, DS7240-FRA, DS7240-NOR, DS7240-SPA
(versão 1.05, 1.52 e superior), DS7240-SWE,
DS7240-UK, DS7240V2-EXP, DS7240V2-SWE
DS7400XiV4-EXP (versão 4.10 e superior)

Painéis de controlo
de incêndio (CDI)

FPA-5000
DS9400

Modems MODEM-KIT-2400B

Módulos DX4010i Módulo de porta-série RS-232
Conettix DX4020 Módulo de interface de rede

O acesso a produtos pode variar de acordo com a configuração
da instalação.
1 Comunicação IP não disponível nos sistemas Easy Series.

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Modems compatíveis

Para obter uma lista dos modems compatíveis, consulte o ficheiro de ajuda
online incluído na instalação RPS. Normalmente, os modems têm de gerar
uma chamada em modo Resposta, não podendo, porém, usar a compressão
de dados, o controlo de fluxo nem a correcção de erros (LAPM, MNP).

Tons de resposta: Deve emitir tons de resposta de 2025 Hz ou
2270 Hz

Protocolo: Tem de suportar o sistema BELL System 103 ou o
protocolo V.21

Taxa de transmissão: 300 bps

Tipo de transmissão: Assíncrona

Requisitos de sistema do computador

Espaço no disco rígido: Aproximadamente 250 MB

Sistema operativo: Microsoft Windows 2000
Windows XP, Service Pack 2

Processador: Pentium® III, 800 MHz, no mínimo

Modems compatíveis

RAM: 256 MB

Vídeo: Monitor VGA capaz de suportar uma resolução de
1024 x 768. O software suporta paletas de cor de
24 bits e inferior. O tipo de letra deverá estar con-
figurado para tipo de letra pequeno ("Small
Fonts").

Marcas comerciais

Microsoft® e Windows® são marcas registadas ou marcas comerciais da Mi-
crosoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Pentium® é uma marca registada da Intel Corporation ou das suas filiais nos
Estados Unidos e noutros países.

Como encomendar

Software de programação remota
(Internacional)
Software para a programação remota ou local
de painéis de controlo. Requer o sistema ope-
rativo Microsoft® Windows®.

RPS-INTL

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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