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INTRODUÇÃO 

A solução FogCenter é utilizada para gerenciar, monitorar e operar os geradores de névoas. 

Todos os recursos e detalhes do uso do sistema estarão divididos nos capítulos posteriores deste 

manual. 

O FogCenter (Sistema Gestor de Geradores de Névoas) da Commbox é um software 

desenvolvido na plataforma cliente-servidor. Todas as informações são armazenadas em um 

servidor central responsável pelo seu gerenciamento. A solução pode ser instalada tanto em 

sistemas operacionais Linux (recomendado versões baseadas no Debian) e Windows Server 2008 

ou superior. A interface do cliente é web, podendo assim ser utilizado em qualquer sistema 

operacional, utilizando os navegadores modernos (tais como Chrome, Firefox, Edge etc.). 

Todos os recursos disponíveis via interface gráfica do sistema estão também disponíveis 

através de API HTTP e SDK. O software não possui limites de geradores controlados. 

Este Guia de Funcionalidades provê toda informação necessária para efetivamente 

implementar e usar todos os recursos encontrados no software FogCenter. Este manual está em 

constante atualização e não descrever as funcionalidades das versões Betas do FogCenter. 

Screen shoots do Manual 

Os screens shoots contidos nesse manual podem não ser idênticos à interface da versão 

que você atualmente utiliza. Algumas diferenças podem aparecer, não prejudicando o uso desse 

manual. Isto se deve ao fato de que frequentes atualizações e o incremento de novas 

funcionalidades são realizadas com o objetivo de melhorar continuamente a solução entregue pela 

Commbox.  

Dicionário 

Abaixo segue uma lista com alguns termos frequentemente utilizados neste manual e no 

software. 

1. Arme e Desarme: Dentro do software FogCenter, serão sempre utilizados os termos “Arme” 

e “Desarme” (ou status Armado/Desarmado) para identificar quando a máquina está 

armada/ativada ou desarmada/desativada. Esse status é uma das condições que habilitam 

o gerador para realizar o disparo da névoa. Desta forma, entende-se que quando estiver 

desarmado o disparo não poderá ser realizado. Por outro lado, quando estiver armado e 

outros status como temperatura e nível de fluído estiverem em conformidade, o gerador 
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estará habilitado para realizar o dispara da névoa, através da interface do software ou do 

equipamento. 

2. Equipamento: É a interface de comunicação entre o FogCenter e o gerador de névoa. Além 

da interface de comunicação, também é responsável por configurações e inteligência do 

gerador. Em alguns casos é utilizado o termo controladora. 

3. FogCenter: Software (web) para gerenciar os geradores de névoa 

4. Gatilho: Acontecimento/ação que faz disparar um outro processo/ação. Ex: Se configurado, 

um botão pode ser um “gatilho” para disparar a máquina de névoa. Ou seja, toda vez que 

apertado o botão, a máquina de névoa será disparada. 

5. MFOG200: Placa controladora IP (desenvolvida pela Commbox também) que gerencia as 

máquinas geradoras de névoa. 

6. Nível de Acesso: Cadastro que determina quais ações/operações o usuário do sistema 

pode realizar no software. 

7. Gerador de névoa: Ao longo do manual usamos também o termo máquina de neblina. 

Permissões do sistema 

Todas as ações realizadas no sistema devem ser permitidas ao usuário, mediante módulo 

de “Nível de Acesso”. Ou seja, se porventura alguma funcionalidade, cadastro ou relatório não 

apareça para o usuário, é possível que ele não tenha permissão para realizar tal ação no sistema. 
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RESUMO DE FUNCIONALIDADES 

Gestão de Usuários 

✓ Permite gerenciar operadores do sistema 

✓ Permite configurar regras de acesso aos recursos do sistema individualmente 

✓ Permite criar perfis de acesso ilimitados 

✓ Possui permissões de visualizar, criar, editar e apagar 

Gestão de Ambientes 

✓ Permite criar uma estrutura organizada das unidades 

✓ Permite atribuir rótulos às unidades 

✓ Possui níveis ilimitados de hierarquia 

✓ Possibilita o uso em filtros de relatórios 

Gestão de Manutenção 

✓ Permite gerenciar a manutenção dos geradores de névoa 

✓ Permite cadastro de empresas prestadoras de serviço 

✓ Permite cadastro padrão de motivos de manutenção 

✓ Permite gerar relatórios de manutenção 

Gestão de equipamentos 

✓ Permite uso de templates de equipamentos e I/O 

✓ Permite automatizações por agendas de ativação 

✓ Permite parametrizar individualmente a função de cada I/O 

✓ Permite parametrizar níveis críticos de temperatura e bateria 

✓ Possui recurso de detecção de corte de conexões 

✓ Possui recurso para inverter lógicas dos inputs 

✓ Possui automação entre inputs e outputs 

✓ Possibilita monitorar nível de fluído, bateria, temperatura, alimentação e falhas 

✓ Possibilita executar ações de disparo e disparo de teste 

Monitoramento 

✓ Permite monitorar em tempo real os eventos dos equipamentos 
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✓ Possui campos de destaque para equipamentos em falhas 

✓ Possibilita acesso rápido aos status e comando dos equipamentos 

✓ Possibilita acesso rápido aos comandos dos equipamentos 

Relatórios 

✓ Possui relatórios de auditoria, comandos, eventos, status e outros 

✓ Permite filtro por datas e por categorias de dados 

✓ Possibilita exportar arquivos csv 

✓ Possibilita envio por e-mail 
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CONHECENDO O FOGCENTER 

Cadastros 

Os cadastros são objetos do sistema para o usuário visualizar, cadastrar, editar e deletar 

registros necessários para a operação do software e das máquinas de neblina. Todos os cadastros 

abaixo são administráveis/configuráveis pelo usuário, desde que ele tenha permissão para isso. 

Ao acessar em algum cadastro no menu do sistema (menu Cadastros), o sistema mostrará 

a listagem de registros/cadastros daquele módulo específico, permitindo a edição e exclusão dos 

registros já existentes, além da inclusão de novos registros. 

 

Figura 1 - Objetos de cadastros padrão do sistema 

Acessando um objeto de cadastro do sistema, será exibido a listagem de itens deste objeto. 

De forma geral, nesta tela, além de visualizar algumas informações deste objeto, é possível 

adicionar, excluir e editar. 
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Figura 2 – Tela de cadastro padrão do sistema 

Na tela de cadastro, utilize os ícones para: 

 - Adicionar um novo item 

- Editar o item 

- Excluir o item 

Os objetos podem possuir campos obrigatórios para que o sistema permita executar a ação 

de salvar. Esses campos estão sinalizados por um asterisco (*). 

Agendas de Ativação 

Agenda de ativação é um cadastro de dias e horários que possibilita a automação de arme 

e desarme do gerador de névoa. Todavia, o equipamento pode ser armado e desarmado de forma 

manual, através de comandos via software ou por inputs da controladora. 
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Figura 3 - Edição de Agenda de Ativação 

No exemplo acima, os equipamentos que possuírem esta agenda serão, automaticamente, 

desarmados às 7h 30min e armado às 22h de segunda a sexta-feira, e não haverá automações no 

sábado e domingo. 

As regras da agenda são salvas no equipamento, garantindo que as automações agendadas 

sejam realizadas mesmo sem comunicação com o software gestor. 

A agenda de ativação é um campo de informação obrigatório no cadastro de equipamentos. 

Sendo assim, vários geradores de névoa podem compartilhar da mesma agenda de ativação, 

facilitando a administração dos horários pelo cliente. Caso alguma máquina de névoa não deva ser 

armada/desarmada automaticamente, é recomendado o cadastro de uma agenda sem nenhuma 

configuração de arme/desarme. 

Cidades 

As cidades são cadastros auxiliares para facilitar a gestão da solução. No FogCenter estão 

cadastradas todas as cidades brasileiras, e havendo necessidade é possível adicionar outras. 
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Figura 4 - Listagem do cadastro de cidades 

Domínios 

Os domínios são cadastros para auxiliar na organização da hierarquia do sistema. O usuário 

tem total liberdade nesta gestão, com níveis ilimitados na hierarquia.  

Como exemplo, podem indicar localização geográfica das unidades. Podem também 

agrupar unidades conforme riscos e criticidade. 

 

Figura 5 - Cadastro de domínio 

A hierarquia é formada através do domínio pai, que é um campo opcional no cadastro. 
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Figura 6 – Árvore de domínio na tela de monitoramento 

 

O domínio é um campo de informação obrigatório dentro do cadastro de unidades. 

Empresas 

O cadastro de empresas tem o objetivo de registrar as empresas que prestam manutenção. 

Neste cadastro serão salvas as informações referentes a empresa, e posteriormente, será utilizado 

no cadastro de manutenção. 

 

Figura 7 - Cadastro de empresas 

Equipamentos 

Entende-se por equipamento o cadastro que representa cada gerador de névoa. Esse 

cadastro possui abas que agrupam as informações e configurações do equipamento. 
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Figura 8 - Aba "Máquina" do cadastro de equipamento 

 

Na aba Máquina estão os seguintes campos: 

• Nome: É o nome que identifica o gerador de névoa. Por exemplo: “ATM Fundos”; 

• Unidade: Identifica a unidade onde está instalado o gerador de névoa; 

• Tipo de Ambiente: Identifica o local da unidade onde está localizada a máquina (ex: 

“ATM” ou “Estoque”); 

• Agenda de Ativação: Configuração que identifica os horários para arme e desarme 

automáticos da máquina; 

• IP: é o IP da rede ethernet do controlador do gerador de névoa (padrão é 

192.168.0.100); 

• Porta: é a porta de comunicação do equipamento (padrão é 4091); 

• Gateway: é o IP do gateway da rede; 

• Máscara: é a máscara de rede onde o equipamento está conectado; 

• IP do servidor: é o IP do servidor que hospeda o FogCenter; 

• Porta do servidor: é a porta de comunicação do servidor que hospeda o FogCenter; 

• MAC: é o MAC do controlador do gerador de névoa; 

• Temperatura crítica de operação: é a temperatura, em graus Celsius, máxima que 

o gerador de névoa pode operar. Caso o equipamento apresente temperaturas 

superiores a esta, eventos de alerta serão gerados; 

• Nível de bateria considerado baixo: refere-se a tensão da bateria que, ao ser 

atingida, gerará eventos de alerta; 
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• Duração do disparo gás neutralizador: é o tempo, em segundos, que o relé 

configurado como gás neutralizador ficará atuado a partir de um comando do 

sistema; 

• Número máximo de disparos: é a quantidade máxima de disparos realizados 

sequencialmente enquanto o gerador estiver em condições de disparo; 

• Duração do disparo: é o tempo, em segundos, de cada disparo; 

• Intervalo do disparo: é o tempo, em segundos, entre disparos sequenciais; 

Na aba IO estão as configurações das entradas e saídas (I/Os) da controladora do gerador 

de névoa. A função de cada IO pode ser configurada pelo usuário. 

 

Figura 9 - Cadastro equipamento, aba IO (inputs) 

Uma vez definida a função do input, ela será executada quando houver uma atuação sobre 

ele. As funções possíveis de seleção são: 

• Armar e disparar: arma e dispara a névoa (desde que o equipamento esteja em 

condições de disparo); 

• Arme/desarme: arma o equipamento quando o input estiver atuado, e desarma 

quando desatuado; 

• Atuar output: copia o estado (atuado/desatuado) do input para um output. Neste 

caso será exibido um novo campo (Índice do output), onde será indicado qual o 

output relacionado; 

• Cancelar disparo: cancela o disparo da névoa imediatamente ao ser atuado; 

• Disparo: realiza o disparo, desde que o equipamento esteja armado e em condições 

de disparo; 

• Disparo de teste: realiza um disparo de um segundo; 

• Genérico: gera um evento no sistema quando atuado; 
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• Gás neutralizador: é input relacionado com o output do gás neutralizador. Ao 

selecionar essa função o campo tempo de disparo é exibido. Esse tempo, em 

segundos, configura o disparo do gás através do input. 

• Tamper: tem a função de um tamper externo do gerador de névoa, indicado para 

sinalizar violações. 

Observe que em cada input ainda há duas outras opções: 

• Inverter lógica: inverte o estado lógico do input em relação ao estado físico. Quando 

habilitado, se o input estiver atuado eletricamente, o sistema entenderá que ele está 

desatuado, e vice-versa; 

• Input corte fiação: tem a função de indicar que houve alguma violação na fiação dos 

inputs. É aplicado uma lógica AND (E) em todos os inputs que estiverem com essa 

opção habilitada. Se houver apenas um input habilitado com esta função, ao ser 

desatuado o evento será gerado. Se houver mais de um input habilitado com essa 

função, todos esses inputs deverão ser desatuados simultaneamente para que o 

evento seja gerado. 

 

Figura 10 - Cadastro equipamento, aba IO (outputs) 

Para os outputs, temos as seguintes funções disponíveis: 

• Bateria baixa: o output é atuado quando a tensão da bateria atingir o nível 

configurado; 

• Estado armado/desarmado: o output é atuado quando o equipamento estiver 

armado; 

• Falha AC: indica a falta de energia elétrica, e que o equipamento operará apenas 

pela bateria de backup; 

• Falha geral: indica falha geral no gerador de névoa, sendo atuado quando houver, 

nível de fluído vazio, bateria fraca, falha de comunicação no equipamento; 
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• Fluído baixo: indica que o nível de fluído de névoa está baixo; 

• Fluído vazio: indica que o reservatório do fluído de névoa está vazio; 

• Genérico: indica um output que não tem função específica e não possui lógica de 

automação. Para atuar é necessário um comando via sistema. 

• Gás neutralizador: é o output que será atuado para a função do gás neutralizador, 

podendo ser atuado pela interface do sistema ou pelo input configurado como Gás 

neutralizador; 

• Tamper violado: indica uma violação, que pode ser gerado pelo input tamper ou 

pelo próprio tamper do gerador de névoa. 

As abas Status e Ações serão exibidas após o cadastro do equipamento ser salvo. Na aba 

Status são exibidas informações referentes ao equipamento. 

 

Figura 11- Cadastro equipamento, aba status 

Na aba ações podemos executar ações do equipamento. 

 

Figura 12 - Cadastro equipamento, aba ações 

 



 
 

15 
 

FogCenter 

Conhecendo o FogCenter Versão 2.0 

Manutenções 

O Módulo de Manutenções registra as manutenções e assistências técnicas realizadas nos 

geradores de névoa. Cada manutenção é realizada em uma unidade específica por uma empresa 

(previamente cadastrada). A manutenção pode ser vinculada a vários geradores de névoa. 

 

Figura 13 - Cadastro de manutenções 

Modelos de equipamentos 

É um cadastro auxiliar que tem por objetivo identificar o modelo do gerador de névoa. Os 

modelos cadastrados poderão ser atribuídos ao equipamento no seu cadastro. 

 

Figura 14 - Cadastro de Modelos de Equipamentos 

Motivos para manutenção 

É um cadastro auxiliar que tem por objetivo listar os motivos possíveis de manutenção no 

cadastro de manutenção. 
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Figura 15 - Cadastro de motivos de manutenção 

Níveis de acesso 

Níveis de acesso é o cadastro de perfil de usuários do sistema. O FogCenter permite que a 

customização de permissões de acesso às funcionalidades do sistema. De uma forma geral, todos 

os objetos do sistema permitem algum tipo de gerenciamento de acesso. Por padrão o sistema 

oferece três níveis: administrador, supervisor e operador. Se necessário os perfis podem ser 

editados ou ainda é possível adicionar outros. 

 

Figura 16 - Cadastro de níveis de acesso 

Rótulos 

O sistema permite o uso de rótulos para identificar as unidades por determinadas 

características. Isso auxilia, por exemplo, identificar quais as unidades são de “Alto Risco”. Poderia 

também identificar as unidades que estão “Em Fase de Instalação”. Uma unidade pode ser 
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vinculada a quantos rótulos for desejado. A utilização dos rótulos é opcional e não interfere na 

operação dos geradores. 

No cadastro do rótulo o usuário definirá um nome e uma cor.  

 

Figura 17 - Cadastro de rótulos 

Template de equipamentos 

O template de equipamento tem o objetivo de padronizar e otimizar o processo de cadastro 

dos equipamentos. No cadastro poderão ser definidos: 

• Modelo de equipamento 

• Tipo de ambiente 

• Agenda de ativação 

• Propriedades de rede 

• Temperatura crítica 

• Nível de bateria 

• Propriedades de disparo 
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Figura 18 - Cadastro de template de equipamento 

Veja em Equipamentos os detalhes de cada campo do cadastro. 

Com o template criado, é possível importá-lo no momento do cadastro do equipamento. 

Template de I/O 

O template de I/O tem o objetivo de padronizar e otimizar o processo de cadastro dos 

equipamentos. No cadastro poderão ser definidos as funcionalidades de cada input e output. Uma 

vez criado o template, é possível importá-lo no cadastro do equipamento. 

Veja em Equipamentos os detalhes de cada campo do cadastro. 

Tipos de ambiente 

O cadastro de tipo de ambiente é um objeto que auxilia a gestão dos equipamentos. Neste 

cadastro o usuário definirá um nome que será vinculado ao gerador de névoa e identificará o local 

onde ele está instalado. Por exemplo, num cenário de agência bancária, os tipos de ambiente 

(locais) cadastrados podem ser “ATMs” e “Cofre”. Em um cenário de loja, os tipos de ambiente 

cadastrados podem ser “Caixas”, “Estoque” e “Área de Celulares”. 
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Figura 19 - Cadastro tipo de ambiente 

Unidades 

As unidades definem os locais, como lojas e agências bancárias, que possuem um ou mais 

gerador de névoa. Neste cadastro o usuário definirá as informações que caracterizam a unidade e 

sua localização. 

Na unidade é obrigatório definir um código e um nome, que são campos descritivos de 

acordo com o padrão adotado pelo cliente. Também é obrigatório a definição de um domínio 

previamente cadastrado no sistema. 

Opcionalmente é possível inserir informações da localização da unidade e atribuir rótulos. 
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Figura 20 - Cadastro unidades 

Usuários 

Neste cadastro será cadastrado os usuários (pessoas) que acessam o FogCenter. Além de 

informações pessoais e senha, o cadastro deve ser vinculado a um nível de acesso, ao qual definirá 

as permissões deste usuário no sistema. A senha do usuário poderá ser alterada por ele próprio 

independente do acesso a este cadastro. 

 

Figura 21 - Cadastro usuários 

Configurações 

Logo 

É possível parametrizar um logo, que é exibido na parte superior direita do sistema. A 

definição do logo é realizada acessando o menu Configurações ➔ Logo. 
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Figura 22 - Configurações - Logo 

E-mail 

O sistema possibilita enviar relatórios por e-mail. Para isso é necessário configurar o servidor 

de e-mail. 

• Host: servidor de e-mails 

• Porta: porta utilizada pelo servidor 

• Usuário: endereço de e-mail deum usuário válido 

• Senha: senha de um usuário válido 

• Criptografia: tipo de criptografia do servidor (TSL ou SSL) 

• E-mail do remetente: endereço de e-mail do remetente 

 

Figura 23 - Configuração e-mail 

Licença 

O FogCenter opera com licença por geradores de névoa. Ela deve ser inserida no primeiro 

acesso do sistema e pode ser alterada posteriormente através deste menu. 
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Figura 24 - Tela de licença 

Monitoramento 

A tela de Monitoramento possibilita que o usuário monitore os eventos e status dos 

equipamentos. A tela possui atualização automática das informações em tempo real e está dividida 

em três partes: Domínios, Eventos e Falhas. 

 

Figura 25 – Monitoramento 

Em domínios é apresentado a árvores hierárquica da organização do sistema. A partir dela 

é possível acessar os equipamentos para verificar status e executar ações. 
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Figura 26 - Monitoramento - Status e ações do equipamento 

Em eventos, são listados em ordem cronológica todos os acontecimentos relacionados aos 

equipamentos. Os eventos mais recentes serão destacados em amarelo. 

 

Figura 27 - Monitoramento - Últimos eventos 

Em falhas, são agrupados os acontecimentos relacionados aos equipamentos que são 

caracterizados como impeditivos para gestão deles ou que devem ser tratados com prioridade. 

Esses alertas permanecerão na tela até que o motivo da falha seja sanado. 
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Figura 28 - Monitoramento - Falhas 

Relatórios 

O FogCenter possui diversos relatórios que podem ser acessados através do menu 

Relatórios. 

 

Figura 29 - Menu Relatórios 

Relatório de Auditoria 

 Todas as ações realizadas no sistema são auditadas. Qualquer alteração de cadastro ou 

configuração fica registrada no sistema, e podem ser consultadas neste relatório.  
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Figura 30 - Relatório de auditoria 

Relatório de Comandos 

Todos os comandos (arme, desarme, disparo etc.) são auditados e ficam disponíveis nesse 

relatório. 

 

Figura 31 - Relatório de comandos 

Relatório de Equipamentos 

Fornece uma lista de todos os equipamentos cadastrados no sistema. 
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Figura 32 - Relatório de equipamentos 

Relatório de Eventos 

Todos os eventos gerados pelos equipamentos ficam disponível em relatório. Exemplos: 

Ativação (arme) e desativação (desarme), alarme de bateria fraca, alarme de falha de AC, alerta de 

temperatura crítica, falha de comunicação com a rede ethernet, disparo de neblina, atuação de 

inputs e outputs etc. 

 

Figura 33 - Relatório de eventos 

Relatório de Logins 

Todos os acessos válidos, bem como as tentativas inválidas de acesso, são registrados e 

podem ser consultadas neste relatório. 
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Figura 34 - Relatório de logins 

Relatório de Manutenções 

As manutenções (assistências técnicas) realizadas são registradas no sistema, no cadastro 

de manutenção, e podem ser visualizar através deste relatório. 

 

Figura 35 - Relatório de manutenções 

Relatório de Status 

O sistema permite visualizar as informações de configuração e status de todos os geradores 

de névoa. É possível visualizar: nome do gerador, unidade, local, configuração de rede, 

configuração de agendamento de arme e desarme (agenda de ativação), status atual de arme 

(armado ou desarmado), etc. 
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Figura 36 - Relatório de Status 

Relatório de Supervisão 

Semelhante ao relatório de status, porém com informações de status com maiores detalhes. 

 

Figura 37 - Relatório de supervisão 

Relatório de Equipamentos por Unidade 

O sistema permite visualizar o total de geradores de névoa por unidade. 
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Figura 38 - Relatórios de equipamentos por unidades 

Relatório de Equipamentos por tipo de ambiente 

O sistema permite visualizar o total de geradores de névoa por tipo de ambientes. 

 

Figura 39 - Relatório de equipamentos por tipo de ambiente 

Relatório de Equipamentos por Unidade e Tipo de ambiente 

O sistema permite visualizar o total de geradores por unidade e local. 
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Figura 40 - Relatório de equipamentos por unidade e tipo de ambiente 
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GUIA OPERACIONAL 

Gestão de Usuários 

✓ Permite gerenciar operadores do sistema 
✓ Permite configurar regras de acesso aos recursos do sistema individualmente 
✓ Permite criar perfis de acesso ilimitados 
✓ Possui permissões de visualizar, criar, editar e apagar 

O sistema oferece um cadastro de permissões, onde são atribuídos quais objetos do sistema 

um determinado perfil de usuário poderá interagir. Posteriormente, ao cadastrar o usuário, esse 

perfil é atribuído a ele. 

Para o cadastro e gestão de usuário, veja: 

• Níveis de acesso 

• Usuários 

Gestão de Ambientes 

✓ Permite criar uma estrutura organizada das unidades 
✓ Permite atribuir rótulos às unidades 
✓ Possui níveis ilimitados de hierarquia 
✓ Possibilita o uso em filtros de relatórios 

Com o objetivo de facilitar a operação e administração do sistema, é possível criar uma 

estrutura hierárquica conforme a necessidade do cliente. Esta estrutura pode estar, por exemplo, 

baseada na localização geográfica das unidades ou em níveis de riscos. Outro recurso com 

propósito semelhante são os Rótulos, que podem ser atribuídos as unidades. 

 A unidade, que pode ser uma agência, loja ou centro de distribuição por exemplo, é a parte 

inferior desta organização, e onde serão instalados os equipamentos fisicamente. Para criar uma 

unidade: 

• Criar os domínios, definindo um nome e opcionalmente um domínio Pai (veja 

Domínios). 

• Criar os rótulos, definindo nome e cor (veja Rótulos) Rótulos são opcionais. 

• Criar a unidade (veja Unidades) 

Dentro da gestão de ambientes, ainda é possível definir áreas onde o gerador de névoa está 

instalado. Na prática, o gerador de névoa estará em um estoque de uma loja, por exemplo. No 

sistema essa área é definida como ambiente (veja Tipos de ambiente). 
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Gestão de Manutenção 

✓ Permite gerenciar a manutenção dos geradores de névoa 
✓ Permite cadastro de empresas prestadoras de serviço 
✓ Permite cadastro padrão de motivos de manutenção 
✓ Permite gerar relatórios de manutenção 

Para auxiliar na gestão dos geradores de névoa, o sistema possui o cadastro de 

manutenção, onde são atribuídos equipamentos, unidades e motivos de manutenção. Para criar um 

registro de manutenção, previamente é necessário: 

• Cadastrar a empresa prestadora do serviço (veja Empresas) 

• Cadastrar o motivo da manutenção (veja Motivos para manutenção) 

No cadastro da manutenção (veja Manutenções), além das informações acima, também é 

obrigatório indicar: 

• Unidade 

• Data inicial 

• Equipamentos 

• Comentário 

Ainda no cadastro, o campo Data final, pode ser utilizado para fins de planejamento (ex: 

gerador em manutenção entre a data inicial e final), assim como para registrar de fato a data final 

da manutenção. 

De forma auxiliar e opcional, um rótulo pode ser atribuído a unidade que possui um 

equipamento em manutenção. 
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Gestão de equipamentos 

✓ Permite uso de templates de equipamentos e I/O 
✓ Permite automatizações por agendas de ativação 
✓ Permite parametrizar individualmente a função de cada I/O 
✓ Permite parametrizar níveis críticos de temperatura e bateria 
✓ Possui recurso de detecção de corte de conexões 
✓ Possui recurso para inverter lógicas dos inputs 
✓ Possui automação entre inputs e outputs 
✓ Possibilita monitorar nível de fluído, bateria, temperatura, alimentação e falhas 
✓ Possibilita executar ações de disparo e disparo de teste  

A gestão dos geradores de névoa é o principal recurso do FogCenter. Após cadastrar o 

equipamento no sistema é possível monitorar e comandar remotamente todos os recursos 

disponíveis na integração de cada modelo de gerador de névoa. 

Para cadastrar um equipamento, é necessário haver cadastros de: 

• Unidade e tipo de ambiente (veja Gestão de ambientes) 

• Modelo de equipamento (veja Modelos de equipamentos) 

• Agenda de ativação (veja Agendas de Ativação) 

Para auxiliar na padronização dos cadastros e otimizar o processo, o sistema oferece os 

recursos de importação de templates de equipamentos e I/O. Nos templates são parametrizadas as 

informações comuns entre os equipamentos, como rede, temperatura e bateria. Veja em Template 

de equipamentos e Template de I/O mais informações. 

Ao cadastrar o equipamento (veja Equipamentos): 

• Importe um template de equipamento ou parametrize os campos de dados gerais, 

rede, configurações gerais e disparo. 

• Na aba I/O, importe um template de I/O ou parametrize as funcionalidades de cada 

input e output. 

As abas de Status e Ações serão exibidas após o cadastro do equipamento ser salvo. 

 A configuração dos parâmetros de rede do equipamento pode não ser realizada pela 

interface do sistema. Em alguns modelos se faz necessário o uso de uma aplicação do 

fabricante ou outra interface. 
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Monitoramento 

✓ Permite monitorar em tempo real os eventos dos equipamentos 
✓ Possui campos de destaque para equipamentos em falhas 
✓ Possibilita acesso rápido aos status e comando dos equipamentos 
✓ Possibilita acesso rápido aos comandos dos equipamentos 

Monitoramento é a principal tela de operação do sistema. Nela, o usuário poderá ver os 

últimos eventos gerados pelos equipamentos e ter acesso rápido aos status e ações deles. Veja em 

Monitoramento (pág. 22) os recursos desta tela. 

Relatórios 

✓ Possui relatórios de auditoria, comandos, eventos, status e outros 
✓ Permite filtro por datas e por categorias de dados 
✓ Possibilita exportar arquivos csv 
✓ Possibilita envio por e-mail 

O sistema possui diversos relatórios, que além da visualização e filtros no sistema, possibilita 

exportar arquivos csv e enviar por e-mail. Veja em Relatórios pág. 24 os tipos de relatórios. 
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IMPLANTAÇÃO 

Para implantar o sistema execute o checklist abaixo em sequência. 

❑ Instalar FogCenter (veja Instalação) 

❑ Ativar licença  

❑ Cadastrar usuários e permissões (veja Gestão de usuários) 

❑ Cadastrar domínios, tipo de ambiente e unidade (veja Gestão de ambientes) 

❑ Cadastrar agenda de ativação e equipamento (veja Gestão de equipamentos) 

❑ Verificar a recepção de eventos e execução de comandos (veja Monitoramento) 

 

Instalação 

Pré-requisitos 

• Banco de dados SQL Server  

• Microsoft .NET Framework 3.5. 

Procedimento para instalação 

 Desinstale qualquer versão do FogCenter antes de executar uma nova instalação. 

• Executar o arquivo FogCenterSetup_vx.x.x.exe 

• Seguir as instruções de configuração do instalador 

 

Figura 41 - Instalador - Configuração de pasta 

• Configurar as portas TCP do sistema 
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o Porta de acesso ao FogCenter: é utilizada para o acesso ao sistema na 

URL; 

o Porta de acesso ao Listener: porta pela qual os geradores abrirão 

comunicação com o servidor; 

o Demais portas são de uso interno do sistema. Caso alguma das sugestões 

esteja em uso por outra aplicação, altere-as. 

 

Figura 42 - Instalador - Configuração de portas 

• Configurar os parâmetros do banco de dados (BD): 

o IP do Banco de Dados: referente ao servidor onde está instalado o BD; 

o Instância do Banco de Dados: Indicar a instância do BD; 

o Porta do Banco de Dados: No caso do SQLServer a porta padrão é 1433; 

o Nome do Banco de Dados: O instalador criará o BD indicado caso não 

exista; 

o Usuário e Senha do Banco de Dados: Conforme configurado no banco de 

dados. 
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Figura 43 - Instalador - Configuração de banco de dados 

• Seguir a instalação até a conclusão: 

 

Figura 44 - Instalador FogCenter 

 

Figura 45 - Instalação concluída 

Validação 

Após concluir a instalação, siga os passos abaixo para validar o procedimento. 
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• Abrir o navegador e acessar o endereço de IP da máquina onde foi instalado o 

FogCenter (Ex: http://10.5.5.225:8061), atentando para a porta de acesso ao 

FogCenter, configurada na definição de portas TCP: 

• Fazer o login com o usuário padrão do sistema: 

o Login: admin@admin.com.br 

o Senha: admin 

 

Figura 46 - Tela de login 

Licença 

Ao realizar o login pela primeira vez o sistema solicitará uma licença. Solicite-a a equipe de 

suporte da Commbox informando a Chave de Identificação. Posteriormente, de posse da licença, 

insira e salve. 

 

Figura 47 - Interface para inserir a licença 
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INTEGRAÇÕES 

Todas as funcionalidades constantes no software FogCenter são disponíveis de integração 

através de API e SDK. Além disso, o hardware também pode ser integrado, de maneira física 

(através dos inputs e outputs programáveis), bem como através do protocolo de comunicação da 

Commbox. 

API FogCenter 

O FogCenter possui API HTTP Rest. A API utiliza os códigos padrões HTTP para indicar o 

funcionamento da solicitação a API. As categorias do HTTP são divididas em 5 centenas, conforme 

lista abaixo: 

• 1XX: Informativo – a solicitação foi aceita ou o processo continua em andamento; 

• 2XX: Confirmação – a ação foi concluída ou entendida; 

• 3XX: Redirecionamento – indica que algo mais precisa ser feito ou precisou ser feito 

para completar a solicitação; 

• 4XX: Erro do cliente- indica que a solicitação não pode ser concluída ou contém a 

sintaxe incorreta; 

• 5XX: Erro no servidor – o servidor falhou ao concluir a solicitação. 

A API HTTP do FogCenter possui documentação (utilizando o Swagger) disponível no 

endereço da própria API acrescentando /docs#/ no endereço (observe a porta da API configurada 

na instalação). Sendo assim, se o endereço da API é “http://10.5.5.5:8062/api/”, o endereço da 

documentação online da API é "http://10.5.5.5:8062/api/docs#/". Ao acessar a documentação online 

da API, primeiramente deve-se adquirir um token de usuário, utilizando o recurso Autenticação no 

método PATH /auth/token: 

• Procurar pelo método PATCH /auth/token dentro do recurso Autenticação; 
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Figura 48 - API - Autenticação 

• Na parte de parâmetros (“Parameters”) clicar em “Try it out” para poder preencher os 

valores de e-mail e senha (password); 

• Dentro do campo de texto que vai estar disponível, preencher os campos no formato 

json sugerido, por exemplo: 

 

Figura 49 - API - Parametros de autenticação 

• Após preencher valores válidos (previamente cadastrados no sistema) de e-mail e 

senha, deve-se clicar para executar a API e a interface irá retornar a resposta do 

servidor na própria tela, conforme demonstrado abaixo: 

 

Figura 50 - API - Token 

• Depois disso, deve-se utilizar esse token na página, no botão “Authorize” logo no 

início da página, antes dos recursos disponíveis da API. 
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Figura 51 - API - Autorização 

• Ao clicar no botão, uma nova janela se abrirá para preencher o token adquirido no 

item 4. Deve-se utilizar o token adquirido na integra, mas antes deve ser adicionado 

a palavra “Bearer” e separar com espaço. Ou seja, se o token for “abc” o texto que 

deve ser colocado no formulário é “Bearer abc”. 

 

Figura 52 - API - Validando autorização 

• Após clicar em “Authorize”, uma janela de confirmação irá aparecer, e aquele token 

passará a ser utilizado nas próximas requisições. 

• Se o token estiver errado (ou não for preenchido) a maioria das requisições da API 

(que exigem autenticação) irão responder com o código 401, indicando que o servidor 

não executou a solicitação pois o usuário não está autenticado: 
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Figura 53 - API - Erro autenticação 

 

Para auxiliar no desenvolvimento de integração, abaixo estão listados alguns conceitos 

importantes do sistema e API. Maiores detalhes e exemplos estão disponíveis na documentação da 

API. 

• Paginação 

o As solicitações de listas (cadastros e relatórios) são paginadas; 

o É possível pedir um número maior de registros e paginar eles usando o "page" 

e o "limit". 

• Unidades (/units) 

o Representam as lojas, agências...; 

o Cada equipamento está vinculado a uma unidade; 

o Filtros com query parameters em json. Não são obrigatórios. 

• Equipamentos (/devices) 

o Representam os geradores de névoa; 

o Cada equipamento é um gerador de névoa; 

o Possível saber se o equipamento está online/offline; 

o Permite obter informações cadastrais, parâmetros de configurações, status 

(online/offline por exemplo); 

o existe também um método exclusivo para os status:/devices/{id}/status/ 

• Relatório de Eventos (/reports/events/) 

o Retora a lista de eventos; 

o Filtros com query parameters em json; 

o rtc_begin é obrigatório (2019-12-15 12:37:00). 

• Comandos 

o Representam as ações que podem ser executadas pelos equipamentos; 

o Únicos parâmetros são os da URL (path parameter); 

o O status do comando é obtido por GET/commands/{id} 
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Equipamentos 

O FogCenter opera com os seguintes geradores de névoa e interfaces: 

• Fast03-Connect – URfog 

• MFOG200 - Commbox 
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CONTATO 

Comercial 

Matriz   

Porto Alegre/RS 

Rua Cel. Armando Assis, 222 

Brasil - CEP: 91330-010 

+55 (51) 3026-2300  

 

Filial 

São Caetano do Sul/SP 

Alameda Terracota, 215/419 

Brasil - CEP: 09531-190 

+55 (11) 4063-4300 

 

Suporte Técnico 

suporte@commbox.com.br 

+55 (51) 3026-2300  
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