MANUAL DO
USUÁRIO
Aplicativo SMS PowerView Mobile

Versão 2.0 – Rev00

1.PRÉ REQUISITOS
1.1. Smartphone:
 Android: versão 4.4 (KitKat) ou superior
 iOS: versão 9 ou superior

1.2. Mapas de Assistências Técnicas e Revendas:
Para utilizar os mapas de localização de assistências técnicas e revendas, basta instalar o
aplicativo SMS PowerView Mobile em um smartphone (de acordo com as plataformas
recomendadas).

1.3. Gerenciamento de Energia
- Nobreak interativos SMS/Legrand inteligente (com saída USB ou RS232).
- Software de Gerenciamento SMS Power View:
 Versão V04 ou superior.
- Acesso Local:
 O software SMS PowerView e o aplicativo SMS PowerView Mobile devem estar na
mesma rede local WiFi.
- Acesso Remoto (Servidor Alerta 24h):
 Conexão com internet;
 Utilizar usuário e senha cadastro no site www.alerta24h.com.br
- Acesso Remoto (Conexão Direta):
 Conexão com internet;
 Realizar a configuração NAT;
 Utilizar um servidor DNS (caso não possua um IP fixo externo).
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2. INSTALAÇÃO
2.1. Software SMS PowerView:
Para realizar o gerenciamento de energia através do aplicativo SMS PowerView Mobile é
necessário que o software de gerenciamento SMS PowerView esteja instalado em um
computador e mantenha comunicação com o nobreak através da porta de comunicação (USB
ou RS232).
Siga o procedimento abaixo para realizar o download e a instalação do software de
gerenciamento SMS Power View:
1) Crie um usuário e senha no site do Alerta 24h (https://www.alerta24h.com.br/), utilizando
o número de série (disponível no painel traseiro) do seu *nobreak inteligente.
*Nobreak com porta comunicação USB ou RS232.

2) Com o usuário e senha cadastrados, faça o login no site do Alerta 24h e realize o
download
do
software
SMS
PowerView,
clicando
em
“Download
Center/Gerenciamento de Energia”.
Nota: O software SMS PowerView está disponível para as plataformas: Windows 7 e 10,
Linux (Ubuntu 16.04) e Mac (El Capitan – OSX 10.11). Para outras plataformas, consulte o
departamento de Suporte Técnico – SAC.
Suporte Técnico - SAC
Telefone: (11) 4075-7069 - Email: suportetecnico@legrand.com.br

3) Instale o software SMS PowerView.
Nota: Caso possua dúvidas para instalação do software, vide o manual do usuário do
software SMS PowerView disponível no site do Alerta 24h em “Download
Center/Gerenciamento de Energia”.

2.2. Aplicativo SMS PowerView Mobile:
Realize o download do aplicativo através do Google Play ou Apple Store e instale-o no seu
smartphone.
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3. CONFIGURAÇÃO
3.1. Software SMS PowerView:
1) Após instalação do software SMS PowerView, conecte o nobreak ao PC (através da
porta de comunicação USB ou RS232), em seguida execute o software.
2) Ao executar o software, será realizada a verificação das portas de comunicação, caso
estejam disponíveis, o software SMS PowerView irá se comunicar com o nobreak.
3) Durante a primeira utilização do software, será solicitado o preenchimento de um nome
para o UPS (Nobreak) / Sistema que será monitorado.
Nota: O aplicativo SMS PowerView Mobile utilizará este nome para identificar o UPS
(Nobreak) gerenciado. Caso não seja preenchido nenhum nome, o aplicativo mobile
utilizará o nome do computador.
Caso seja necessário alterar o nome, abra à aba Configurações/Geral.
4) Abra o software SMS PowerView e clique na aba Mobile.
5) “Usuário”: Necessário criar um usuário e senha para autenticar a comunicação entre o
software e o aplicativo mobile:
Nota: É possível criar mais de 1 usuário, permitindo que mais de um smartphone monitore
o mesmo UPS (Nobreak).
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Caso seja necessário, permanecerá disponíveis as opções para editar ou excluir o usuário e
senha cadastrado:
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6) “Notificações”: Configure o tempo para o software enviar as notificações dos eventos
ao aplicativo SMS PowerView Mobile:
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7) Acesso Remoto (Alerta 24h): Caso deseje utilizar o acesso remoto através do servidor
Alerta 24h, siga os passos abaixo:
Passo 01: Acesse a aba Alerta 24h e preencha os campos com o usuário e senha
cadastro no site do Alerta 24h:
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Passo 02: Selecione o número de série do UPS (nobreak) que se deseja monitorar e
clique em salvar:

Após salvar, o item Alerta 24h disponível no quadro de status (lateral) permanecerá
marcado:
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Passo 03: Acesse a aba Servidor Mobile, selecione o campo para Habilitar o servidor e
clique no botão salvar:

Após salvar, o item Servidor Mobile disponível no quadro de status (lateral)
permanecerá marcado:
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3.2. Configurações de Rede:
1) IP Fixo (Rede Local): Caso necessite de auxílio para configuração do IP fixo local,
segue abaixo algumas instruções básicas para configuração:
Passo 01: Verifique as informações da rede local e do seu computador:
Windows:
- Abra o Prompt de Comandos (cmd);
- Para verificar o IP local utilizado, a máscara de sub-rede e o gateway padrão, utilize o
comando ipconfig:

- Para verificar o endereço físico (Mac Address):
Opção 01:
- Abra o Prompt de Comandos (cmd);
- Digite o comando getmac:

Opção 02:
- Clique no ícone de conexão de rede na
barra de tarefas;
- Clique em “Abrir a Central de Rede e
Compartilhamento”;
- Clique em “Conexão local” ou “Conexão
de Rede sem Fio”;
- Clique no botão “Detalhes...”;
-Anote o valor do Endereço Físico.

- Anote o endereço físico.
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Linux:
- Abra o terminal;
- Digite o comando ifconfig:

MAC:
- Abra o terminal;
- Digite o comando ifconfig:

Nota: Este comando apresentará as informações de todas as placas de rede do seu
computador, portanto use apenas as informações da placa que será utilizada para acesso
a rede.
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Passo 02: Definindo o IP Fixo Local:
 Através do Roteador:
Abaixo há orientações para definir o IP fixo local através do roteador. Esta configuração
poderá variar conforme o modelo do seu roteador, consulte também o manual do usuário do
roteador utilizado.
- Abra a página de configuração do roteador (verifique o manual do usuário do roteador para
acessar esta página);
- Acesse à aba de configurações - Setup/Network Settings:

- Preencher os campos solicitados no item Add/Edit DHCP Reservation, conforme exemplo
abaixo:

Observação:
No item IP Address escolha um IP disponível na sua rede local ou utilize o IP atual do seu
computador. Para obter as informações sobre o IP atual, verifique o item “1) IP Fixo (Rede
Local)”.

 Através do Computador:
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Windows:
- Clique no ícone de conexão de rede na barra de tarefas:
Rede Ethernet

Rede sem fio (WiFi)

- Clique em “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”;
- Siga instruções a seguir:

Observações:
 Instrução 1: Para rede Ethernet, estará descrito como: “Rede Local”;
 Instrução 5: Poderá ser utilizado a configuração do IP atual do seu computador, para
verificar estas informações, utilize o comando ipconfig (conforme item “1) IP Fixo (Rede
Local)”).
Linux:
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- Clique no ícone de conexão de rede na barra de tarefas;
- Clique na opção “Edit Connections...”;
- Siga as instruções abaixo:

Observação:
 Instrução 6: Poderá ser utilizado a configuração do IP atual do seu computador, para
verificar estas informações, utilize o comando ifconfig (conforme item “1) IP Fixo (Rede
Local)”).
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MAC
- Clique no ícone de conexão de rede na barra de tarefas:

Observação:
 Instrução 5: Poderá ser utilizado a configuração do IP atual do seu computador, para
verificar estas informações, utilize o comando ifconfig (conforme item “1) IP Fixo (Rede
Local)”).
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2) Servidor DNS (Para Acesso Remoto – Conexão Direta): Caso a rede de internet NÂO
possua um IP fixo externo, faz-se necessário a utilização de um servidor DNS.
Nota: Utilizamos como exemplo o Servidor DNS (No-ip).
- Realize o cadastro em um serviço de DNS Dinâmico de sua escolha;
- Crie um “Hostname” (Endereço) para ser vinculado ao IP externo da sua rede. Exemplo:

- Recomendamos que seja instalado um software client para DNS dinâmico, com isso
sempre quando o IP externo for alterado, o seu “hostname” permanecerá com o IP externo
atualizado. Exemplo:

3) Configuração NAT (Para Acesso Remoto – Conexão Direta): Caso a sua rede
possua um IP Fixo Externo, será necessário vincular a porta de comunicação ao IP fixo
local:
- Abra a página de configuração do roteador (verifique o manual do usuário do roteador para
acessar esta página);
- Acesso a aba de configurações - Advanced/Virtual Server:
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- Preencher os campos solicitados, utilizando o IP fixo local:

Recomendações:
 Para o protocolo TCP, utilize a partir da porta 80;
 Para a porta privada utilize a 8080.
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3.3. Aplicativo SMS PowerView Mobile:
1) Leia atentamente os Termos de Uso.
2) Botão “Onde Comprar” e “Assistência Técnica”:
Para utilizar os mapas de localização de Assistências Técnicas e Revendas, basta
instalar o aplicativo no seu smartphone, não há a necessidade de cadastrar o número
de série do seu equipamento no site do Alerta 24h.
Caso necessite de instruções para utilização dos mapas, vide o item 4.2. Home/h)
Mapas (Assistências Técnicas e Revendas).
3) Botão “Informações UPS”:
Passo 01:
- Clique no botão “Informações
UPS”.

Passo 02:
- Leia atentamente as instruções e
recomendações apresentadas.
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3.3.1. Cadastrar UPS
1) Informações UPS:

Nota: O campo “Nome” não é editável pelo aplicativo mobile, este nome de identificação é
preenchido durante a primeira utilização do software de gerenciamento SMS PowerView.
Caso seja necessário alterar, abra o software e clique em Configurações/Geral.
Número de Série: Número de Série do UPS (Nobreak) que será monitorado.
Usuário do PowerView: Usuário cadastrado no software SMS PowerView na aba
“Mobile”, caso necessário vide item 3.1. Software SMS PowerView / 5) Usuário.
Senha do PowerView: Senha cadastrada no software SMS PowerView na aba
“Mobile”, caso necessário vide item 3.1. Software SMS PowerView / 5) Usuário.
Após preencher as informações de identificação do UPS (Nobreak), selecione um
Modo de Acesso.
Nota: Não é necessário que todos os tipos de acesso sejam preenchidos, escolha apenas
o melhor modo para a sua utilização.
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2) Acesso Local: Para utilizar o acesso local, não será necessário realizar configurações
na rede ou no aplicativo, basta o smartphone permanecer na mesma rede do
computador com o software SMS PowerView instalado e em execução.
Nota: Para evitar a perda de comunicação entre o aplicativo e o software, recomendamos
que o computador que esteja com o software SMS PowerView instalado utilize um IP fixo
local, caso necessário vide o item 3.2.Configurações de Rede / 1)IP Fixo (Rede Local).
Passo 01: Preencher os dados solicitados.
 IP: Endereço IP do computador que está com o software SMS PowerView instalado.
 Porta: Porta utilizada pelo software SMS PowerView, caso não tenha alterado a porta, o
valor é 8080.
Para facilitar o preenchimento dos campos, utilize o botão “Buscar PowerView na Rede
Local” para localizar os endereços IPs dos computadores que possuem o software SMS
PowerView instalado:
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Após finalizar a busca, selecione o computator, com isso os campos de IP e Porta serão
preenchidos automaticamente. Após seleção clique em Salvar:

Nota: Caso queira, as informações de IP e Porta podem ser preenchidos manualmente.
3) Acesso Remoto (Servidor Alerta 24h): Permite realizar a comunicação remota entre o
aplicativo e o software utilizando o servidor do Alerta 24h.
Nota: Necessário possuir conexão com a internet (no computador e no smartphone).
Passo 01: Conecte o software SMS PowerView com o Alerta 24h, para isto acesse o software
e clique na aba Configurações/Alerta24h, utilize o usuário e senha cadastrado no site
www.alerta24h.com.br, caso necessário vide item 3.1. Software SMS PowerView / 7) Acesso
Remoto (Alerta 24h).
Passo 02: Selecione o número de série do UPS (Nobreak) que deseja monitorar
(equipamento cadastrado no site do Alerta 24h), caso necessário vide item 3.1. Software SMS
PowerView / 7) Acesso Remoto (Alerta 24h).
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É possível utilizar o mesmo usuário e senha criado no site do Alerta24h para monitorar mais
de um nobreak, para isto acesse o site do alerta 24h (www.alerta24h.com.br), realize o login e
clique em Meu Cadastro/Adicionar produto.
Passo 03: Habilite o Servidor Mobile, acesse o software SMS PowerView e clique na Aba
Configurações / Servidor Mobile e selecione o campo para habilitar o servidor, caso
necessário vide item 3.1. Software SMS PowerView / 7) Acesso Remoto (Alerta 24h).
Passo 04: Utilize o usuário e senha cadastrado no site www.alerta24h.com.br para preencher
os campos solicitados no aplicativo:

Nota: O número de série preenchido no aplicativo deve ser igual ao cadastrado no usuário
do Alerta 24h.
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4) Acesso Remoto (Conexão Direta): Permite realizar a comunicação remota de forma
direta entre o aplicativo e o software. Caso utilize este tipo de acesso, não é necessário
a configuração do servidor Alerta 24h.
Nota: Necessário possuir conexão com a internet.
Para utilizar o acesso remoto através da conexão direta, siga os passos abaixo:
Passo 01: Defina um IP fixo local para o computador com o software SMS Power View
instalado. Caso seja necessário, vide o item 3.2. Configurações de Rede / 1) IP Fixo (Rede
Local), neste item estará disponíveis instruções para auxiliar na configuração do IP Fixo do
computador.
Passo 02: Caso não possua um IP fixo externo, será necessário utilizar um servidor DNS,
caso seja necessário, vide o item 3.2. Configurações de Rede / 2) Servidor DNS.
Passo 03: Realize a configuração NAT (Vincular a porta de comunicação ao IP fixo local),
caso seja necessário, vide o item 3.2. Configurações de Rede / 3) Configuração NAT.
Passo 04: Após realizar as configurações apresentadas nos passos 01, 02 e 03, preencha os
campos solicitados no aplicativo:
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4. FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO
4.1. Menu Lateral

Nota: Para monitorar outro UPS, basta clicar no UPS (nobreak) desejado.
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a) Lista de UPS:
Neste item é possível Editar as informações dos UPSs já cadastrados, Excluir UPS e
Adicionar um novo UPS.

Excluir:
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Adicionar: Para adicionar um novo UPS clique no botão “+” e preencha os dados solicitados
(informações do UPS) e escolha um tipo de acesso. Caso tenha dúvidas, vide item 3.3.1.
Cadastrar UPS.
Editar: Para editar as informações do UPS, basta clicar no UPS que se deseja alterar as
informações do UPS e de acesso.

4.2. Home

Nota: Caso possua mais de um UPS sendo gerenciado, para visualizar os outros UPSs,
deslize a tela para a direita ou esquerda.

26
Versão 2.0 – Rev00

a) Medidores:
Apresentam os status de operação (modo rede, modo bateria, teste de bateria, entre
outros) e as leituras de Tensão de Entrada (V), Nível de Bateria (%), Temperatura
(°C), Tensão de Saída (V), Potência de Saída (%) e Frequência de Saída (Hz).

Nota: Quando o smartphone estiver conectado em uma rede WiFi, os medidores
atualizam automaticamente. Desta forma, recomendamos a utilização do botão de
“Atualizar informações” quando o smartphone estiver conectado através dos dados móveis
(3G/4G).
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b) Testar Bateria:
Permite enviar comandos para testes imediatos de bateria ou realizar o agendamento
dos testes:
Testes Imediatos

Agendar Testes

 10 segundos: Realiza o teste de bateria por 10 segundos.


minuto(s): Realiza o teste de baterias por “X” minutos (tempo configurado).

Nota: O teste não será realizado caso o tempo configurado seja superior ao tempo para
shutdown do PC (configuração realizada no software SMS PowerView, vide aba:
Configurações/Shutdown).
 Até autonomia baixa: Realiza o teste até o UPS chegar em bateria baixa.
Nota: O “Teste até autonomia baixa” apenas será executado caso a carga de bateria
esteja em 100%. No término do teste o smartphone receberá uma notificação informando
o resultado do teste.
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c) Desligar UPS:
Permite agendar ou enviar comandos para Desligar PC/UPS:
Testes Imediatos

Agendar Testes

 Desligar PC: Realiza o shutdown (desligamento) do computador.
 Desligar PC + UPS: Realiza o shutdown (desligamento) do computador e do UPS.
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 Desligar PC + Reiniciar UPS: Realiza o shutdown (desligamento) do computador e do
UPS e posteriormente religa o UPS conforme tempo configurado:

d) Beep UPS:
Quando ocorrer algum evento que possua sinalização audiovisual, com o botão “Beep
UPS” é possível desabilitar ou habilitar os sinais sonoros.
Ao clicar no botão será apresentado uma mensagem confirmando o envio do comando:
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e) Configurações:
- Autenticação Automática: Permite habilitar ou desabilitar a solicitação de Autenticação.
Esta solicitação é apresentada nos itens de “Testar Bateria”, “Desligar UPS” e ao “Excluir
tarefas cadastradas”.
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f) Notificações:
Permite visualizar todas as notificações de eventos que ocorreram na rede elétrica e no
UPS.
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g) Mapas (Assistências Técnicas e Revendas):
São apresentadas todas as Assistências Técnicas e Revendas SMS próximas a sua
localização ou da região de sua escolha. É possível calcular a rota até a assistência
técnica ou revenda de sua escolha.

Nota: A versão para iOS possui o mesmo funcionamento.
Legenda:
Localização atual
Localização definida pela busca (CEP)
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Para traçar uma rota até à Assistência Técnica ou Revenda SMS, siga os passos
abaixo:
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Nota: A versão para iOS possui o mesmo funcionamento.
h) Agenda
Neste item todos os comandos (Testar Bateria ou Desligar UPS) agendados tanto pelo
software SMS PowerView quanto pelo aplicativo PowerView Mobile poderão ser visualizados
ou excluídos.
- Excluir comandos agendados:

5. DÚVIDAS
Se as informações apresentadas neste guia não foram suficientes para esclarecer suas dúvidas
e/ou problemas surgidos, contate o departamento de SUPORTE TÉCNICO – SAC.
Telefone: (11) 4075-7069 - Email: suportetecnico@legrand.com.br
Site: www.sms.com.br\faleconosco

35
Versão 2.0 – Rev00

