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Apresentação
Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.
A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta
tecnologia para seguimento de rastreamento.
O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta,
fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.
Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do
produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.
Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em
contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais
aptos estão à sua disposição.

Introdução
Em rastreadores temos informações do serial do equipamento, versão de
firmware e podemos redirecionar o IP, alterar porta de comunicação do
equipamento, entre outras configurações.
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Configurando rastreador
1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu
computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.
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2. Selecione a aba “rastreador”
 Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg
info configuração geral” em seguida clique no botão “editar config”.
 No campo “Num IP 01” adicione o número de IP do servidor da Multi
Portal ou mesmo se a empresa tiver um servidor próprio adicione-o.
Temos a opção de adicionar um ou mais endereços de IP assim caso
um servidor saia do ar o equipamento ira comunicar com a próxima
opção.
 No campo “Porta 01” adicione a porta de comunicação do servidor.
 No campo “APN padrão” já vem configurado a APN padrão do
equipamento.
 No campo “APN config” pode ser configurado uma APN a parte, que não
venha gravado no firmware do equipamento, assim temos a opção de
utilizar a APN padrão ou mesmo configurar uma nova APN (para
configurar uma nova APN consulte o manual de configuração SimCard).
 No campo “intervalo de tracking” especifique o tempo (em segundos)
que o equipamento irá comunicar (mínimo é de 10 segundos) com a
ignição ligada.
 No campo “tempo inicio modo sleep” especifique o tempo (em
segundos) em que o equipamento irá entrar em modo sleep.
Como funciona: Com base no exemplo abaixo, após desligar a ignição o
equipamento irá comunicar durante o tempo especificado, ou seja, se o
“intervalo de tracking” é de 10 segundos e o tempo início modo sleep é
de 240 segundos, durante esses 240 segundos o equipamento irá enviar
posições de 10 em 10 segundos assim temos 24 posições.
 No campo “intervalo de tracking em sleep” especifique o tempo (em
segundos) em que o equipamento irá comunicar, no exemplo, após o
entrar em modo sleep o equipamento levará 43200 segundos (12 horas)
para enviar sua posição.
 No campo “tempo sem GPS” especifique o tempo (em segundos) que o
equipamento ficará a procura do GPS, no exemplo, após o tempo de
intervalo de tracking em sleep 43200 (12 horas) o equipamento irá
comunicar-se caso não encontre o GPS permanecera procurando
durante o tempo especificado, no exemplo 1800 segundos (30 minutos).
 Após editar os campos clique no botão “gravar config”.
Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”.
Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não
receberá as novas configurações!
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Contatos Multi Portal
Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em
contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11)
4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxilio.
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