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Este guia rápido fornece instruções passo a passo sobre como 

utilizar a interface de utilizador Schréder EXEDRA. Mostra os 

principais passos básicos para começar a usar o sistema. 
 

 

1. REGISTO (LOGIN) 
Abra um navegador web e insira o URL fornecido.  

1. Quando surgir o pedido de registo “sign in” no ecrã, insira os seus dados de acesso: 

• Endereço de e-mail  

• Password 

 
 

2. Por razões de segurança, e tal como definido pelo administrador do sistema, o login pode 

ser feito em 2 etapas (passo 1 e passo 2). Neste caso, é enviado um código de segurança 

para o endereço de e-mail do utilizador. Introduza este código de segurança no campo 

apropriado. 
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3. Após a autenticação de login, o utilizador deve aceitar os termos e condições. Desloque-

se até ao fundo da página e clique em “I accept these Terms and Conditions”. 
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2. VISÃO GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS 
Uma vez que o utilizador esteja totalmente autenticado, acede ao painel de instrumentos. Isto 

mostra uma visão detalhada do projeto. Inclui os botões de aplicação e os widgets mais comuns: 
 

1. Widget de verificação do estado do sistema (System health check): estatísticas 
sobre o estado atual do projeto 
 

2. Widget de inventário (Inventory): número e tipo de dispositivos 

3. Widget de bilhetes (Tickets): bilhetes novos/abertos (falhas) 

4. Widget de tendência de estado (Status trend): número de falhas no dispositivo, 

tendência de interrupção, taxas de erro 

5. Botões de aplicação (Application buttons): abra cada funcionalidade/aplicação do 
sistema 
 
6. Widget do mapa de estado (Status map): mapa geográfico com visão geral dos 
estados do dispositivo 
 
7. Widget de falhas ativas mais recentes (Latest reported active failures): relatórios 
de falhas mais recentes 
 
8. Loja Widget (Widget store): adicione novos widgets ao painel de instrumentos 

 

 

O painel é totalmente configurável. Os utilizadores podem mover-se, redimensionar, reorganizar, 

adicionar ou remover widgets de acordo com as suas necessidades.  
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3. BOTÕES DE APLICAÇÕES 
Uma vez selecionado um dos botões de aplicação (application buttons) no painel de 

instrumentos, a barra de ferramentas da aplicação aparece no lado esquerdo do ecrã. 
 

 
 

Selecione um dos seguintes botões para abrir a aplicação correspondente. NOTA: Os 

botões de aplicação podem ser alterados de acordo com as funções e permissões dos 

utilizadores. Apenas os utilizadores EXEDRA PRO têm acesso a todas as funcionalidades 

apresentadas abaixo 
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4. VER OS MEUS DISPOSITIVOS, LUMINÁRIAS E ATIVOS 
(1)  Clique no botãode mapa de inventário (inventory map) para abrir a aplicação. Isto exibe uma 

visão de mapa (2) de todos os dispositivos de projeto controlados pela plataforma Schréder 

EXEDRA IoT. Aqui pode ver, gerir, selecionar (3), encomendar e editar dispositivos (4). 

 

Os KPI's no lado superior direito do mapa (5) representam:  

• Número total de dispositivos declarados no inventário; 

• Número de dispositivos ligados declarados no inventário; 

• Número de dispositivos vivos no inventário. 

 

Clique no botão (6) da lista de inventário (inventory list) para abrir a aplicação (7). Aqui pode ver 

dispositivos numa lista, filtrar ou criar listas de inventário para responder a diferentes necessidades 

(8), editar milhares de dispositivos ao mesmo tempo ou criar listas favoritas. 
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5. VER O ESTADO DAS MINHAS LUMINÁRIAS 
(1) Clique no botão status luminárias (streetlight status) para abrir a aplicação (2). Aqui pode ver 

o estado geral do sistema e os incidentes/falhas relatados a partir dos objetos de campo. Os 

estados do objeto (dispositivo) estão representados no mapa em cores diferentes: 
 

• Verde (Estado nominal) – O objeto está totalmente funcional e não apresenta falhas ativas 
• Laranja (Estado de aviso) – Pelo menos uma falha com uma gravidade de aviso está ativa 

no objeto. 
• Estado vermelho (Estado de erro) – Pelo menos uma falha com um erro grave está ativa 

no objeto. 

 

(3) Clique num objeto no mapa para mostrar os seus dados detalhados no painel do lado esquerdo 
(4): 

• Estado geral do objeto (Nominal/Aviso/Erro) 
• Estado atual de cada falha, data da última ocorrência de erros e avisos e data de 

resolução 
• Histórico de todas as falhas reportadas para o objeto atual e sua resolução
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6. CRIAR UM PROGRAMA DE CONTROLO & CALENDÁRIO  
(1) Clique no botão agendamento de luminárias (streetlight scheduler) para abrir a aplicação (2). 

Aqui pode criar programas de controlo (perfis de dimming) para configurar as luminárias e 

associá-las a calendários diferentes. 
 

 
 

Clique num dos seguintes botões, localizado no lado superior esquerdo do ecrã, (3) para executar 

as operações correspondentes: 

 Ver lista de calendários (View list of calendars) – Apresenta a lista 

atual de calendários. 

 Ver lista de programas de control (View list of control programs) – 

Apresenta a lista atual de programas de controlo. 

 Ver mapa dos calendários comissionados (View map of commissioned 

calendars) – Exibe calendários comissionados atuais no mapa. 
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Criar programas de controlo 

Para criar um novo programa de controlo, clique no botão na barra de ferramentas superior 

esquerda (4) e escolha uma das opções: 

• Criar um novo programa 

• Criar a partir do programa existente Editar o nome do programa de controlo (5), 

código de cores (6) e descrição (7) clicando nos campos correspondentes 

 
 

Para configurar o fuso horário, a posição e a data do programa de controlo, clique no botão de 

localização (8). Isto abre um pequeno mapa no lado direito (9) que lhe permite especificar a 

localização a ser usada para simulação de relógio astronómico. 
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Pode editar um programa de controlo diretamente no gráfico arrastando qualquer ponto no 

gráfico (10) ou editando a lista de propriedades no lado direito do gráfico. Ao pairar sobre um 

ponto no gráfico, o ponto correspondente à direita é realçado, e vice-versa. 

 
 

Depois de criar um programa de controlo, pode associá-lo a um calendário. Os calendários 

definem qual o programa de controlo que deve estar ativo a cada dia/período/estação do ano. 
 

Criar calendários 

Para criar um calendário, mude para a vista do calendário (1) e, em seguida, clique no botão na 

barra de ferramentas superior esquerda (2). Escolha uma das opções disponíveis:  

• Criar calendário vazio 

• Criar a partir do calendário existente  
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Editar o nome do calendário (3), descrição (4) e programa de dimming predefinido (5) clicando 

nos campos correspondentes. 

 
 

 

Clique num dos botões do lado superior direito (6) para executar as operações correspondentes: 
 

 
Atribuir calendário a luminárias – Associa um calendário a um grupo de 

objetos. Isto abre um diálogo para consultar e selecionar itens a serem 

associados. 

 Remover o calendário das luminárias – Remova todas as associações de 

calendário dos objetos. 

 

Comissionamento luminárias atualmente atribuídas – Comissionar 

objetos. Quando as associações de objetos estiverem completas, a operação 

de comissionamento é necessária para indexar as novas informações do 

calendário para cada item. 

 Ver calendário no mapa – Exibe associações de calendário no mapa. 
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Associar programas de controlo com calendários e tipos de regras 

 

Para atribuir um programa a um único dia, clique num dia no calendário. Na janela de diálogo 

pode selecionar o programa de dimming desejado e a configuração da regra. Se for selecionado 

apenas um dia, é definido um tipo de regra de base de dia predefinido. 

 
 

Para atribuir um programa a vários dias do calendário, arraste a seleção durante vários dias.  

Neste caso, o diálogo de associação seleciona uma regra base de data.  
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7. VER OS MEUS RELATÓRIOS 
(1) Clique no botão relatório (report) para abrir a aplicação (2). Aqui pode ver vários tipos de 

relatórios e exportá-los para PDF (3). 

• Relatórios de dados 

• Relatórios de estado 

• Relatórios energéticos 

• Relatórios de erro 

• Gráficos de histórico de dados  

 
Clique na opção (4) relatório de estado (health report) na lista do lado esquerdo para ver o 
relatório (5). 
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Clique no botão (6) relatório de energia (energy report) do lado esquerdo para abrir os relatórios 
de energia (7). 
 

 
 
 

Para obter instruções completas e detalhadas passo a passo sobre como utilizar a interface de 

utilizador Schréder EXEDRA, consulte o manual de interface do utilizador Schréder EXEDRA. 
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