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O Siatron condomínio é um sistema que foi desenvolvido para maior segurança e bem
estar dos condôminos.
Esse manual contém tutorias que auxiliará o manuseio do mesmo de forma clara e simples.

INSTALAÇÃO
CONDOMÍNIO

DO

SIATRON

Selecione o caminho onde será
instalado o sistema, depois clique
em avançar.
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Escolha o nome que irá aparecer
no Menu Iniciar, depois clique em
Avançar.

Agora clique em instalar

No fim da instalação começa a ativação da licença.
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ATIVAÇÃO DA LICENÇA

Entrar com a chave de ativação
disponibilizada pela Morey.
Nome completo do condomínio.
Senha síndico.
Tipo do condomínio se é vertical
ou horizontal.
No caso de condomínios verticais,
defina o número de dígitos dos
apartamentos. Condomínios com
menos de 10 andares pode ser
usado 3 dígitos, exemplo (101,
202, 901). Caso o condomínio
tenha mais de 10 andares seriam
então 4 dígitos exemplo (0101,
0202, 0901, 1001, 1202).
A forma de comunicação entre o Pegassus e o computador também deve ser definida. Caso a
comunicação seja feita através de uma saída serial selecione a opção SAÍDA SERIAL e identifique a
porta COM.
Caso o Pegassus esteja ligado ao computador através de um cabo conversor Serial para USB, selecione
a opção ADAPTADOR e identifique o equipamento que será utilizado
Importante: No caso de adaptador, é necessário a instalação do driver do cabo antes de fazer a ativação
da cópia. Esse driver geralmente é fornecido pelo fornecedor do cabo.
Após o preenchimento dos dados pressione o botão ATIVAR CÓPIA, após a ativação será necessário
reiniciar o computador para que o sistema comece a funcionar.
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SIATRON SINDICO
LOGIN
Para entrar no sistema o usuário
deverá digitar sua respectiva senha.
Essa senha é a mesma definida no
momento da instalação. Lembrando
que são duas tentativas,na terceira o
sistema será finalizado.

Após digitar a senha correta, será
mostrada a tela principal do sistema
com as opções de cadastro de
moradores, com dados de sua
respectiva família e características
de seus veículos, temos também a
opção de alterar os parâmetros do
sistema e configurações e o serviço
“acorda porteiro” Na opção de
relatórios temos a listagem de
acesso de moradores e lista de
moradores em ordem alfabética.
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FAMÍLIA

Abrirá a tela “Cadastro de Família”, as quais serão identificadas por:
- Quadra/Lote/, nos condomínios horizontais
- Blocos ou prédios /Apartamentos nos condomínios verticais.
Como mostra a figura serão preenchidos os dados da casa: Complemento, telefones, e-mail.
A identificação do controle seguirá automática, de acordo com o preenchido anteriormente. Essa
identificação irá servir para o cadastramento dos controles no Pegassus.

Importante ressaltar que o sistema Pegassus reconhece apenas identificação numérica, caso a
realidade do condomínio seja alfanumérica exemplo (Quadra A, lote 01), essa letra será
substituída por número: supondo letra A=1 a identificação de controle no sistema será: 0101.
Feito o preenchimento correto, é necessário clicar em salvar para gravar os dados da e a família.
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MORADORES
O próximo passo é cadastrar os moradores com seus dados pessoais (Nome, nascimento,
telefone, email).
Cada morador possui um número de usuário que deve ser seqüencial (1,2,3,...). Para incluir uma
foto basta clicar em procurar e anexar uma foto que esteja no computador ou então ativar a
Webcam e clicar em Fotografar.

À medida que os usuários forem
cadastrados e anexando as
fotos aparecerão logo abaixo de
“moradores
da
família”,
identificando-os
como
pertencentes aquela família.

Após o cadastro de cada
morador, é necessário clicar em
Salvar para gravar os dados
daquele usuário.
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VEÍCULOS
Na opção veículos é possível cadastrar os veículos de posse da família, facilitando ainda mais o
acesso e identificação. O veículo é identificado pela placa, além dos campos: Marca, Modelo e
Cor.
Assim como na identificação de moradores tem-se a opções de procurar por foto, ou mesmo
obter uma nova, caso o usuário
possua webcam.
No lado esquerdo da figura,
“veículos da família” apareceram
as fotos quão logo os veículos
forem cadastrados.

ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS
Depois de todos os dados cadastrados e o sistema
rodando é hora de entender melhor a funcionalidade.
Chegando um determinador morador, acionando o
controle remoto, as informações do mesmo são
mostradas na tela do computador do porteiro. A tela
mostra sempre os dois últimos registros, de entrada
e/ou saída, exatamente como na figura ao lado.
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FUNÇÃO PÂNICO

O Sistema também possui a função
pânico. No controle do morador
quando o respectivo botão for
acionado, o porteiro recebe um sinal
na tela mostrando que algo de
errado está acontecendo como qual
ilustra a figura.
Essa função é muito útil, pois
possibilita aos moradores uma maior
segurança em casos de roubos,
assaltos, ou demais eventualidades.

PRESTADORES DE SERVIÇO

Cadastro de prestadores de
serviço que trabalham no
condomínio. Essas pessoas
podem ser diaristas, porteiros e
servidores
que
prestam
serviços
esporádicos
aos
moradores
Após entrar com os dados
básico é só clicar em Salvar.
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PARÂMETROS DO SISTEMA

Os parâmetros do sistema podem ser alterados a qualquer instante, eles mudam todas as
funções do sistema, é possível
mudar o nome do condomínio, o
tipo (horizontal ou vertical), o
número de dígitos do apartamento
(em caso de condomínios
verticais). A descrição de cada botão
com a possibilidade de marcá-lo como
botão de pânico caso essa seja sua
função, é possível também definir os
nomes
dados
aos
campos
quadra/bloco e lote/apartamento, o
tempo em segundos de evento de
passagem e ainda redefinir a senha
de acesso.

Após as mudanças é necessário Salvar e reiniciar o computador para que as alterações façam efeito.

CONFIGURAÇÕES

Na opção configurações é possível
parar o serviço de leitura de porta
serial do PEGASSUS e ainda
trocar a porta serial ou usar outra
chave de ativação. Esta opção se
faz necessário quando é trocado o
equipamento.
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ACORDA PORTEIRO

Conforme ilustra a figura, o sistema tem a opção de identificação do porteiro através da leitura
biométrica, ou até mesmo de sua respecitiva senha, o qual pode ser programado em horários
aleatórios pré-determinados.
Essa função permite um controle maior de permanência do porterio no seu posto de trabalho,
evitando infortúnios principalmente no período noturno.

Em caso de ausência ou não
indentificação nos horários préestabelecidos, o sistema tem a
opção de avisar o responsável,
via email, ou SMS. Basta
preencher no campo email e/ou
celular os endereços e números a
serem avisados, conforme figura.

RELATÓRIOS
Relatório de Visitante

O sistema oferece a opção de gerar relatórios de acesso de visitantes que podem ser
visualizados a qualquer momento.
Todos os registros de entrada e saída serão armazenados e poderão ser solicitados, tendo
assim um maior controle e segurança no condomínio,basta selecionar o período desejado.
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A opção de autorização, (pode ser o porteiro ou a família que autorizou). Se no caso, for a
família, aparecerá uma lista das famílias cadastradas. Se for uma pesquisa específica, pode-se
colocar o nome do visitante,
placa do veículo e ainda se ele
entrou e saiu, se entrou e NÃO
saiu, ou ambos.

Assim que preenchido seja de
forma genérica ou específica,
logo aparecerá o relatório com
todas as informações desejadas.

Outro relatório é o de entradas e
saídas de moradores, podendo
assim facilitar a visualização, além
de ter maior controle. A relação
aparecerá correspondente ao
período e a família selecionada.
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O sistema possui também a opção de listagem de moradores em ordem alfabética com
respectivos telefones, veja figura;

Os relatórios gerados poderão ser impressos ou exportados nos formatos (pdf, rpt, xls, doc, rtf
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SIATRON PORTARIA

Abaixo a figura refere-se a tela principal que aparecerá no monitor que ficará na portaria do
condomínio..
A tela tem acesso as funções de controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de
serviços e ainda automação de lâmpadas, irrigação, bombas, etc.
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Entrada do visitante
A exemplo da figura, o visitante chega ao prédio, identifica-se, o porteiro logo solicita seu documento de
identidade, fotografa e preenche os dados salvando-os no sistema. Ex. família que receberá a visita,
nome, placa.
Os dados ficarão armazenados, para eventuais consultas.
Depois de identificados e feito o cadastro, o porteiro solicita ao morador que autorize a entrada do
visitante.
Este serviço de liberação do morador substitui telefones e interfones e funciona através da internet. No
momento em que o porteiro solicita a autorização, o morador recebe um sinal através de um software.
Esse software, emite um toque semelhante ao de um telefone e as imagens da portaria serão mostradas
ao morador. O software funciona através da internet, portanto pode ser acessado de qualquer lugar do
mundo. O morador pode, por exemplo liberar a entrada de um visitante quando estiver em seu local de
trabalho, fora de casa.
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Na tela do Siatron Portaria
aparecerá o dia e o horário exato
que a entrada foi solicitada, assim
como nome do visitante e a placa
do veículo.

Assim como citado anteriormente, o morador poderá ter acesso a essa “tela portaria” identificar e
posteriormente, liberar ou barrar a entrada, tendo uma maior comodidade e/ou até mesmo
evitando encontros não programados, ou até mesmo indesejados.

Saída de Visitante
O visitante ao sair do
condomínio e ao passar
pela portaria, o porteiro
o identifica e ainda
registra sua saída para
eventuais consultas.
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AJUDA
Em caso de dúvida ao preencher um campo, clique no botão F1, ao lado do campo será mostrada uma
breve descrição do que deve ser preenchido.
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