
XIP MOBILE
IP Home Communication

AS SOLuçõES dE áudIO 
E VídEO PORTEIRO BPT

A SuA CASA 
dIRECTAMENTE

NO dISPOSITIVO MóVEL

Para instalar 
no seu iPhone, 
Smartphone ou Tablet, 
descarregue gratuitamente 
a App XIP Mobile



COMO ATENDER UMA CHAMADA DE VÍDEO PORTEIRO SEM SEqUER SE 
LEVANTAR DO SOFÁ DE CASA
XIP Mobile é a nova App BPT desenvolvida para iPhone®, iPad®, smartphone e Tablet Android™ que permite gerir as 
chamadas áudio/vídeo provenientes do sistema de vídeo porteiro digital XIP no seu dispositivo móvel. Para tal, basta 
estar dentro de casa. O XIP Mobile permite atender uma chamada proveniente da placa botoneira ou do porteiro 
de casa e  comunicar com outros dispositivos móveis ou derivados internos BPT ligados ao mesmo equipamento. 
Para além disso, basta um simples toque para activar a abertura da porta ou accionar outras funções através dos 
comandos auxiliares. Tudo isto sem sequer se levantar do sofá de casa. Como a vida pode ser fácil, não é verdade?

TECLADO NUMÉRICO
Permite digitar um 
código curto para 
chamar outros 
dispositivos do sistema.

INTERFACE GRÁFICA

LISTA DE CONTACTOS
Apresenta a lista de todos 
os contactos do utilizador 
guardados nos dispositivos 
móveis, nos derivados 
analógicos, nos porteiros 
ou nas placas externas. 
A barra de pesquisa 
“Filtrar contactos” permite 
restringir a lista que é 
apresentada.

GESTÃO DA LISTA DE FAVORITOS 
SEPARADOS POR TIPO (UTILIZADORES e 
PLACAS BOTONEIRAS)

É possível criar uma lista 
telefónica com os utilizadores 
e as placas favoritas; para tal, 
basta seleccionar o contacto e 
premir o ícone “estrela” (para 
iOS) ou premir por algum tempo 
o contacto pretendido (para 
Android)™.

REGISTO DE CHAMADAS
O registo está dividido em 4 secções: 
lista de todas as chamadas, chamadas 
recebidas, chamadas efectuadas e 
chamadas perdidas. Cada item apresenta 
a identificação de quem chama ou de 
quem recebe a chamada, a data e a hora 
dpoo evento.



Para efectuar uma chamada, seleccionar o contacto na lista de “contactos” ou nas listas de 
“favoritos” e premir o botão de chamada.
Podem ser chamados ao mesmo tempo 2 ou mais dispositivos pertencentes à mesma 
unidade residencial, a qual tanto pode ter derivados móveis como derivados analógicos X1.
Seja como for, é possível efectuar chamadas para dispositivos individuais.

EFECTuAR uMA CHAMAdA

GERIR uMA CHAMAdA RECEBIdA ATRAVÉS dA VISuALIZAçÃO dO INTERLOCuTOR

A pré-visualização da imagem vídeo de uma chamada proveniente da placa botoneira ou 
da webcam do porteiro, é apresentada no ecrã do dispositivo. O utilizador pode atender 
activando o áudio para falar com o interlocutor ou rejeitar a chamada. A imagem vídeo do 
utilizador pode ser vista pelo interlocutor (no dispositivo móvel ou no porteiro); porém, se 
tal não for desejado, é possível desactivar esta função premindo o respectivo ícone. 

Para correr a aplicação, o dispositivo móvel onde foi descarregada a App XIP Mobile tem de estar registado no 
servidor do sistema ETI/SER XIP e possuir a licença de utilização LIC/APP. Ao configurar a Conta SIP (código exclusivo 
gerado pelo sistema durante a programação do equipamento) directamente nas configurações da App, o dispositivo 
móvel fica registado no servidor, carrega a lista de contactos e permite que o sistema comece a funcionar.

ActivAção e configurAção

AuTO-INSERçÃO dE uMA PLACA BOTONEIRA

A partir da lista de entradas é possível seleccionar a placa botoneira a auto-inserir e premir 
o botão de chamada para ver as imagens. Ao premir o respectivo ícone, é apresentada a 
sequência cíclica das imagens das placas botoneiras incluídas na lista.
Com o botão de chamada activo é possível efectuar as seguintes operações:
- abertura da porta
- utilização dos comandos auxiliares (até 10 aux.)
- activação áudio da placa botoneira

No decurso de uma chamada, é possível executar outras funções avançadas*:
- suspender a chamada (pausa)
- desligar a saída de áudio (mute)
- desactivar a saída de vídeo
- mudar da câmara anterior para a câmara posterior

* Nem todos os dispositivos de chamada possuem estas funções.

Funções principais
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BPT é uma empresa do Grupo 

CHAMADAS DE VÍDEO PORTEIRO DIRECTAMENTE A PARTIR DE 
SMARTPHONES E TABLETS. TECNOLOGIA INOVADORA, VIDA FACILITADA!

COMPATIBILIDADe

sMArTPhOne/TABLeT AnDrOID™ iPhone®/iPad®

versão 2.3.3 ou superior versão iOS 4.3 ou superior

ecrã: resolução 800 x 480 pixels ou superior

velocidade do relógio CPU: 1 GHz ou superior

arquitectura: ARMv7 com suporte para instruções NEON

Android é uma marca comercial da Google Inc. 
Google Play é uma marca comercial da Google Inc. 
IPhone e IPad são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.


