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Detalhando as informações da aba configurações do Easy Provider Manager 

 

 
 

TELA DE CONFIGURAÇÕES 
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Para uso inicial é perfeitamente recomendado que ative apenas o serviço 
colocando a opção Ativo em SIM, porem a opção Bloqueio em Não antes de 
iniciar o serviço no botão Iniciar na linha Ação.  

 

Essa ação informada anteriormente é necessária para que pretende iniciar 
o cadastro dos clientes na base do EPM e para quem precisa restaurar as 
informações (Subir Back-up) após uma formatação do servidor. Se o 
bloqueio estiver ativado ao iniciar o EPM, todas as informações do 
BrazilFW serão automaticamente deletadas. Pois conforme desenvolvimento 
os dados seguem o seguinte fluxo. 

    

 

 

 

O fluxograma acima define o que ocorre no BrazilFW após a instalação do 
EPM – Easy Provider Manager, se o EPM no seu momento inicial possui uma 
base de dados vazia e a função de bloqueio (“Ativação do modo ESCRITA 
PERMITIDA”) for colocada em SIM.  

QUAL A AÇÃO CORRETA A SER FEITA PELO EPM CASO A SITUAÇÃO ACIMA NÃO TENHA 
SIDO OBSERVADA? 

Os 4 arquivos chaves do BrazilFW receberão os dados da base EPM e se o 
mesmo estiver vazio. O EPM escreverá nos arquivos abaixo a informação da 
sua base, portanto todos os dados serão ELIMINADOS, fazendo com que a 
conexão de todos os usuários seja interrompida.  

Os 4 arquivos chaves são: 

Reserve.cfg – Arquivo responsável por armazenar dados do tipo reserva de 
IP baseado no MAC Adress 

qos.cfg – Arquivo responsável por armazenar dados do tipo controle de 
banda (Down / Up / Zph) 

restriction.cfg – Arquivo responsável por armazenar dados do tipo 
amarração de MAC X IP 

hosts.cfg – Arquivo responsável por armazenar dados do tipo “apelido” 
dos equipamentos, e conforme uma orientação do colega Tecjair os mesmos 
devem ser sempre inseridos em caracteres MINUSCULOS. 

Voltemos ao que interessa, com o serviço colocando a opção Ativo em SIM 
já é possível acessar a interface web do EPM, chamando o seguinte 
endereço (https://ip_servidor : porta_controle) no meu caso seria 
https://10.20.0.1:8282, uma vez que a minha porta de controle é 8282. 

Porta de autenticação é de uso interno da aplicação. 
 

ESCRITA PROIBIDA 

ESCRITA PERMITIDA 
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URL para redirecionamento é simplesmente o endereço para o qual o 
cliente será redirecionado após autenticar com usuário e senha (modo 
autenticado), mensagem de pré-bloqueio e mensagem global. 
 

Ordenação de listas é composto por uma lista de 3 opções. 

 ordenação por id invisível – ordem cadastral 

 ordenação por ordem alfabética crescente 

 ordenação por ordem alfabética decrescente 
 

Caminho para backup automático: armazenamento dos arquivos do backup 
automático. 
 

Período de armazenagem: Número de dias que um arquivo de backup fica 
retido no diretório, informado no caminho de backup automático. 
 

DADOS DE CABEÇALHO DE AUTENTICAÇÃO DO CLIENTE 
 

Cor do cabeçalho: Cor de fundo do cabeçalho na tela de autenticação do 
cliente. Usar o padrão html no formato #rrggbb 

Cor da fonte: Cor do texto do cabeçalho na tela de autenticação do 
cliente. Usar o padrão html no formato #rrggbb 

Mensagem de boas-vindas: Mensagem de boas-vindas para a tela de 
autenticação do cliente. 

URL de exibição: URL mostrada na tela de autenticação. 
 

BARRA DE BOTÕES - CABEÇALHO DE AUTENTICAÇÃO DO CLIENTE 
 

 
  

 

Reiniciar – Reinicia o serviço do EPM (Start – Stop – Star) 

Recarregar – Recarrega o serviço (Reescreve os dados no BrazilFW), se a 
função bloqueio for SIM 

Parar – Para o EPM e encerra a opção de escrita e o acesso a interface 
web da aplicação. 

Modo Manutenção – Exibe a mensagem registrada na janela de mensagem de 
manutenção (Cadastros – Mensagens – Modo Manutenção). Para modificar a 
mensagem a ser exibida a cada manutenção, basta clicar no botão Editar 
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Ao modificar o texto da mensagem basta apenas salvar 

Obs.: Ao ativar o modo de manutenção, o trafego externo é totalmente 
interrompido e o cliente é redirecionando para a tela onde contém o 
aviso, porém como no exemplo acima se o link for normalizado é 
necessário desativar manualmente o modo manutenção para que a navegação 
volte a fluir normalmente. 

 

Ativar Mensagem Global – Mensagem utilizada normalmente com finalidade 
de avisar a todos os usuários de algum lembrete, aviso, felicitações ou 
intervenção que poderá causar indisponibilidade do serviço ou não. 
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No EPM é possível personalizar todas as mensagens 
que o mesmo é capaz de exibir, foi desenvolvida uma 
série de variáveis para usar à vontade: 

@saudacao@ 
Bom dia, Boa tarde ou Boa noite, de acordo com o horário do servidor. 

@tratamento@ 
Referente ao campo Tratamento cadastrado na tela de cliente. 

@nome@ 
Nome do cliente. 

@id@ 
Id do cliente. 

@login@ 
Login do cliente. 

@data_hoje@ 
Data atual. 

@data_vencimento@ 
Próxima data de vencimento daquela conta. 

@data_bloqueio@ 
Data de bloqueio daquela conta caso não haja pagamento. 

@dias_para_vencimento@ 
Número de dias que faltam para a próxima data de vencimento. 

@dias_para_bloqueio@ 
Número de dias que faltam para a próxima data de bloqueio, caso não seja 
feito o pagamento. 

Na mensagem acima é possível verificar o uso das saudações como exemplo. 

Utilizando a tag <font size=2> no inicio e no final de um determinado 
trecho de texto aumenta o tamanho do mesmo para o tamanho 2, veja o 
exemplo. 

<font size=2> O Futuro nas ondas do rádio <font size=2> 

FAIXA DE IPs PREFERENCIAIS 
 

A função faixa de ip preferencial foi criada para melhor organizar a 
rede, na janela IP inicial informe qual o ip inicial destinados aos 
clientes e no IP final onde termina esse endereçamento, deste modo é 
possível dentro da rede definir ip’s com finalidade especifica. Ex: 

192.168.0.1 – 192.168.0.10 (uso do provedor) 
192.168.0.11 – 192.168.0.254 (atribuídos a clientes) 
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O range definido nessa janela será utilizada todas as vezes que, um novo 
login for registrado no EPM. Vou falar sobre essa funcionalidade mais a 
frente. 

BACKUP POR EMAIL 
 

Função essencial de qualquer sistema e no EPM não podia ser diferente, o  
back-up do EPM carrega todos os dados da base de clientes.  

Pois em caso de falha do HD (queima), ou corromper o sistema. A parte 
vital estará salva em um lugar seguro, na sua conta de e-mail. 

Mais antes de fazer o preenchimento dos dados da tela de backup por e-
mail é necessário verificar se o serviço SMTP nativo do BrazilFW estar 
devidamente configurado, caso não seguir passo abaixo.  

Acessar o menu (configurações – sistema – SMTP) e conforme modelo abaixo 
inserir os dados para deixá-lo em pleno funcionamento. 

 

 

DADOS DE CONFIGURAÇÃO DA CONTA GMAIL 
 

NOME DE EXIBIÇÃO: nome que será exibido na mensagem de envio 
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EMAIL: informe um endereço de e-mail que será o responsável pela saída 
da mensagem 

SERVIDOR: smtp.gmail.com 

SENHA: A senha de acesso a conta de e-mail 

AUTENTICAÇÃO: Automático 

PORTA: 587 

CONEXÃO SEGURA: SIM 

Agora com o SMTP devidamente configurado voltaremos ao backup por email 
do EPM, segue a mesma lógica de configuração do SMTP. 

Atentar apenas para a ação Gerar backup antes do email (SIM) 

Em seguida basta apenas SALVAR  

 
 

UPLOAD DO LOGOTIPO 
 

Função que personaliza o portal com a logomarca da sua empresa, bastando 
apenas fazer o upload através do botão Browse, em seguida selecionar a 
imagem e depois apenas fazer o envio da mesma no botão ENVIAR 

 

CONTROLE  
 

Acesso ao sistema EPM via portal Web. 
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O sistema de gestão e controle é composto por 4 menus de dão acesso 
pleno e total ao sistema gestor, conhecendo os menus. 

MENU SISTEMA  
A opção Status exibe dados do EPM como a versão e a data da compilação 
do mesmo 

 

A opção Cópia de segurança permite que o usuário faça tanto o download 
de todos os dados no exato momento da solicitação, como o upload de um 
backup realizado previamente. Ao clicar na opção Cópia de segurança - 
Download surgirá a janela solicitando o salvamento do arquivo contendo o 
backup total e completo do dados do EPM 

 

Na opção inversa Cópia de segurança – Upload basta selecionar o arquivo 
de backup e todos os dados serão restaurado se o backup for bem-sucedido 
a seguinte mensagem surgirá: cópia de segurança restaurada com sucesso! 

MENU ADMINISTRAÇÃO 
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Não vou detalhar esse menu neste momento, assim que o tutorial estiver 
finalizado irei fazer uma revisão e poso detalhar melhor o mesmo. 

 

MENU CADASTROS 
Na opção CLIENTES é onde iremos inserir todos os dados relacionados aos 
mesmos, para isso precisamos clicar no botão adicionar. 

 

Essa é a tela padrão de cadastramento de dados do cliente, aqui 
informações relevantes como nome, endereço, CPF, RG dentre outros. 

 

Na opção PLANOS é onde iremos inserir todos os dados relevantes dos 
planos de acesso ao clicar no botão adicionar. Surgirá a tela abaixo. 
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DADOS DE CONFIGURAÇÃO DA TELA DE PLANOS 
 

ATIVO: Sim / Não (ativa ou desativa o plano em questão) 

PLANO: nome do plano Ex: W5M (D-5120 / U-5120 / Z-10240) 

VALOR: 50,00 (inserir apenas números e virgula) 

TIPO DE PLANO: PÓS-PAGO (pagamento pós uso) / PRÉ-PAGO (pagamento pré 
uso) 

DOWNLOAD PADRÃO: velocidade de download em Kbps  

UPLOAD PADRÃO: velocidade de upload em Kbps 

ZPH PADRÃO: velocidade de donwload de arquivos em cache em Kbps 

AÇÃO AO ATINGIR LIMITE DE CONSUMO: (FUNÇÃO NÃO FINALIZADA) 

RECEBERÁ MENSAGEM PRÉ-VENCIMENTO POR:(NÃO INDICADO PARA PROVEDOR), pois 
efetua um “pré-bloqueio” no cliente apenas para avisar que a mensalidade 
estar próxima ao vencimento, e o cliente fica sem internet até que o 
mesmo clique no botão NAVEGAR 

PRAZO PÓS-VENCIMENTO ANTES DO CORTE: número de dias que o cliente terá 
acesso a internet com a mensalidade pendente de pagamento. 

MENSAGENS PÓS-VENCIMENTO A PARTIR DE: número de dias que o sistema 
inibirá a mensagem de mensalidade pendente de pagamento 
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A exemplo do plano acima, não utilizamos a função RECEBERÁ MENSAGEM PRÉ-
VENCIMENTO POR por já ter sido devidamente informado nas explicações 
acima, no campo PRAZO PÓS-VENCIMENTO ANTES DO CORTE (usamos por padrão 
15 dias) e no campo MENSAGENS PÓS-VENCIMENTO A PARTIR DE (usamos por 
padrão 3 dias). 

O que ocorre no plano conforme visão timeline é basicamente o seguinte: 

 

Para que o plano esteja em pleno funcionamento e disponível no EPM é 
necessário SALVAR e em seguida RECARREGAR 

Na opção LOGIN é onde iremos inserir todos os dados relevantes dos 
planos de acesso ao clicar no botão adicionar. Surgirá a tela abaixo. 

 

 

DADOS DE CONFIGURAÇÃO DA TELA DE LOGIN 
 

ATIVO: Sim / Não (ativa ou desativa o plano em questão) 
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CLIENTE: Selecionar o cliente através de uma lista suspensa, porém o EPM 
conta com uma consulta de nomes conforme digitação. 

PLANO: Selecionar em lista suspensa um dos planos de velocidade que foi 
criado conforme tela anterior. 

DIA DE PAGAMENTO: Escolher a data solicitada para pagamentos das 
mensalidades, porém se o cliente for Isento de pagamento selecionar a 
data “Isento”. Escolhendo essa opção o EPM inibe a geração de cobrança 
para o serviço em questão. 

HOST: Campo dedicado a identificação do hardware que será adicionado a 
rede, isso facilita a identificação do cliente em determinados add-ons. 

IP: Campo utilizado para atribuição de um endereço IP conforme 
endereçamento MAC. O campo IP conta com 2 botões (IPs Livres / 
Automatico). 

Quando clicamos no botão IPs livres, o EPM exibe uma janela com todos os 
endereços IP’s que estão sem uso, esses IPs respeitam o range de IPs 
preferencias, conforme configuração anterior. 

 

A tabela inicia em 192.168.0.11 e finaliza em 192.168.0.254 desta forma 
você pode escolher um IP aleatório e adicionar ao login que estar sendo 
cadastrado. 

Já no modo Automático o próprio sistema insere o primeiro IP livre 
proveniente da mesma tabela e insere automaticamente no campo, não 
permitindo a livre escolha. 

MAC DA RESERVA: Inserir o endereçamento MAC para que seja possivel criar 
a reserva de IP X MAC no brazilFW. 

MAC DA RESTRIÇÃO: Inserir o endereçamento MAC para que seja possivel 
criar a amarração de MAC x IP no brazilFW. 

Ambos os campos de MAC possuem uma validação e avisa caso o formato dos 
endereços digitados não respeite o formato solicitado. 
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CONTROLE COM USUARIO E SENHA: (Sim/Não) também como modo autenticado ou 
não autenticado. Caso escolha a opção SIM surge uma janela para que seja 
inserido o nome de usuário e senha que será utilizado pelo cliente. Caso 
NÃO a verificação é feita através do endereço MAC. 

CONTROLE COM INTERAÇÃO: Função disponível apenas se a função anterior 
estiver setado em NÃO. É totalmente recomendado que esta função esteja 
em SIM para que todas e quaisquer mensagem de sistema (Mensagem de 
manutenção, Pré-Bloqueio, Bloqueio, Mensagem global) possa ser 
visualizadas. 

(RECEBERÁ MENSAGEM PRÉ-VENCIMENTO POR / PRAZO PÓS-VENCIMENTO ANTES DO 
CORTE / MENSAGENS PÓS-VENCIMENTO A PARTIR DE) esses 3 campos devem ficar 
em branco pois herdarão esses dados do plano, esses campos serão 
utilizados só e tão somente só você queira personalizar período 
diferente para esse cliente em especifico. 

DATA PÓS-VENCIMENTO PARA O CORTE: Esse campo é interessante para 
postergar a data de corte do cliente. Vamos visualizar graficamente a 
ação desse campo. 

Ex: O cliente X escolheu o vencimento dia 10 e o EPM utiliza o seguinte 
timeline para esse cliente. 

 

ELE FICA 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SEM RECEBER A MENSAGEM DE COBRANCA 

(PERIODO VERDE), NO SEXTO DIA A COBRANÇA COMEÇA A SURGIR (PERIODO 

LARANJA) E EM 10 DIAS A INTERNET SERÁ SUSPENSA (PERIODO VERMELHO) CASO O 

PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO. E AI O CLIENTE RESOLVE PEDIR MAIS UNS 3 

DIAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO É AI QUE ENTRA A FUNÇÃO DATA PÓS-

VENCIMENTO PARA O CORTE.  NESTE CAMPO VOCÊ INSERE A DATA SOLICITADA, 

ENTÃO VAMOS AS CONTAS A INTERNET DELE CORTARIA DIA 25 ELE PEDIU MAIS 3 

DIAS ENTÃO NO CAMPO  

CONFORME A NOVA DATA SETADA NO CAMPO DATA PÓS-VENCIMENTO PARA O CORTE O 

TIMELINE MUDOU PARA ESSE FORMATO. 
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PORÉM O EPM PASSA POR CIMA DA AÇÃO DE BLOQUEAR, ATÉ A DATA INFORMADA. NO 

DIA 28 O EPM AUTOMATICAMENTE DELETA A DATA POIS 28 É MAIOR QUE 27 E CASO 

O CLIENTE NÃO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONFORME 

COMBINADO ELE RETORNA PARA O TIMELINE INICIAL. A AÇÃO DE BLOQUEAR 

NOVAMENTE O CLIENTE INADIMPLENTE É FEITO DE FORMA AUTOMATICA. 

BLOQUEIO MANUAL: alterando o valor para SIM o cliente será bloqueado 

independente da condição que o mesmo esteja adimplente ou inadimplente. 

MENU PAGAMENTOS 
 

Na opção PAGAMENTOS é onde iremos confirmar o recebimento das 
mensalidades, desta forma o EPM tratará os clientes como adimplentes ou 
inadimplentes. 

Para facilitar a busca do cliente que terá dada a baixa na sua 
respectiva mensalidade, existe um filtro de inserção de texto. Ao 
digitar as letras iniciais o EPM vai fazendo um auto filtro restringindo 
as possibilidades a serem visualizadas. 

 

É aconselhado que faça todas as baixas dos respectivos clientes e só por 
último clique no botão RECARREGAR 

Na opção BLOQUEIO MANUAL faremos o bloqueio manual de clientes 
específicos isso a depender da análise de cada provedor. 
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Seleciona o cliente na lista e em seguida clique no botão Alterar 

 

 

 

AUMENTANDO O NUMERO DE IP’S NA REDE 
 

 

É muito comum iniciarmos uma rede para provimento de acesso à internet 
no range padrão (/24 – 255.255.255.0) e no decorrer dos dias percebermos 
que a escolha pela faixa citada acima não foi a melhor pois os endereços 
IP’s se misturam. 

O que aconselho é que ao invés de usar a máscara (/24 – 255.255.255.0) 
utilize a (/23 – 255.255.254.0). Desta forma definiremos uma range para 
uso exclusivo do provedor e uma range para uso exclusivo nos clientes. 
Ex: 

REDE / 24      REDE /23 



Manual detalhado do Easy Provider Manager 
 

Elisson Lima – Wimax Tecncologia / (71) 99976-8802. 
 

  

No modo /23 é possível organizar a rede de forma já informada acima, 
então ficaria da seguinte forma: 

192.168.16.1 – 192.168.16.254 (Uso do provedor) / 192.168.17.1 – 
192.168.17.254 (Uso para clientes). 
 

MAIS O QUE FAZER QUANDO A REDE JÁ FOI INICIADA NO PADRÃO /24? 
 

O caminho é longo, complicado, mas é extremamente prazeroso efetuar a 
tal mudança de máscara e em seguida tudo funcionar corretamente, então 
lá vamos nós! 

 

É altamente recomendável 
que o endereço IP do 
servidor seja o primeiro, 
ex: 192.168.0.1 por se 
tratar do equipamento 
principal (Gateway, 
Firewall, DHCP Server, Qos) 
e isso faz parte da 
organização da rede. 

 

A troca de máscara é feita 
na interface de rede local, 
para isso basta ir ao 
BrazilFW e acessar (Configurações – Conexões – Lógica) e na janela das 
interfaces, Editar a interface Local. 

 

Ao clicar no botão EDITAR, surgirá a tela abaixo. Efetuar a modificação 
de máscara conforme necessidade de endereços disponíveis em seguida 
SALVAR. 
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Ao SALVAR retornaremos a tela de conexões lógicas em seguida RECARREGAR 
para que as alterações possam surtir efeito. 

 

Em seguida substituir a faixa de IP preferencial no EPM, para isso é 
preciso no BrazilFW (Add-nos – Easy Provider Manager – Faixa 
Preferencial de IPs) e alterar o IP Inicial e o IP Final, conforme 
imagem abaixo. 

 

Como já explicado anteriormente é daqui que o EPM montar a tabela de IPs que é 
utilizado na Janela de Login do EPM, quando o botão IP Livres ou Automático é 
acionado. Porém não basta apenas efetuar a mudança da faixa preferencial é 
necessário modificar todos os IPs no EPM o que seria muito trabalhoso, por isso 
criei em Excel uma planilha denominada “Geração Code SQL - Nova Rede IP's” essa 
planilha irá gerar o código SQL que irá fazer a atualização em bloco de todos 
os ip’s que serão modificados. Vamos a planilha é muito simples. 

CONFIGURAÇÃO NOVA 

CONFIGURAÇÃO ANTIGA 
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Para gerar o código de modificação em bloco de todos os IP’s, basta apenas na 
coluna padronização, inserir na coluna Faixa Antiga de IP (Antigo endereço IP) 

e na coluna Faixa Nova de IP (Novo endereço IP). 
Ex: 

O cliente de possui o ip 10.20.30.1 passará a ter 
o ip 10.20.0.1 assim que o código for inserido na 
base SQL e assim sucessivamente. A parte mais 

trabalhosa é justamente essa. Abaixo o link da planilha: 

http://177.124.160.110:8383/suporte/AJUSTA_NOVA_REDE.xlsm 

Assim que todos os endereços IP forem inseridos na planilha seguindo a 
informação acima IP antigo e IP novo, basta clicar no botão VALIDAR REGRA e em 
seguida COPIAR CODIGO. 

 
 

EFETUANDO AS MODIFICAÇÕES NO EASY PROVIDER MANAGER 
 

 

Agora chegou a hora de fazer todas as modificações no Easy Provider Manager, 
para INICIAR as várias modificações se faz necessário, executar as seguintes 
ações: 

1. Parar o Easy Provider 
Manager  
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2. Efetuar o login no phpMyAdmin, digitando o usuário e a senha e em seguida 
executar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Clique sobre o nome do banco de dados em questão (EPM) em seguida clique 
na aba SQL e no espaço em branco execute os seguintes comandos: 

 

 

OS 2 COMANDOS ACIMA FAZEM O SEGUINTE: 
 

 

1º - Elimina a tabela de endereços ip’s livres 

2º - Elimina a tabela que armazena o range de endereçamento inicial e 
final com base na interface local. 
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4. Em seguida no mesmo banco de dados (EPM), abrir o diretório Tabelas 
e em seguida clicar em epm_login depois clicar na aba SQL e só 
então colar o código gerado pela tabela em EXCEL e em seguida 
EXECUTAR 

 

Pronto todas as ações 
devidamente modificadas, 
chegou a hora de INICIAR o EPM  

Agora é só aguardar os dados serem recarregado e as novas informações 
serão inseridas no BrazilFW. 

 

PARAR AS COBRANÇAS / EXLUIR LOGINS E CLIENTE DO EPM 
 

De tempo em tempo é necessário fazer uma limpeza na base de dados do 
EPM, eliminando clientes que cancelaram o serviço e que por algum motivo 
ainda possui dados no banco de dados. Mas alguns provedores “preservam” 
os dados do cliente porque no EPM surge uma mensagem de erro toda vez 
que um login será eliminado, veja a tela de erro: 

 

Como a informação na base ou não, não impede o funcionamento do EPM. 
Simplesmente nós provedores deixamos os dados lá.  
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O QUE FAZER QUANDO ESSA MENSAGEM SURGE E PORQUE ELA SURGE? 
 

Bom essa mensagem surge porque o EPM utiliza um banco de dados e como 
todo banco de dados ele armazena informações relevantes para a sua 
respectiva operação. 

Existe um gatilho no EPM que gera automaticamente a próxima cobrança do 
cliente em questão assim, que a cobrança atual é baixada. E a base na 
estrutura de banco segue um processo hierárquico conforme imagem abaixo: 

 

 

No EPM é possível criar a “base de armazenamento de 
informações” com os dados dos clientes com potencial 
tendência de retorno ao provedor. 

 

Ex: Você possui um provedor e o equipamento é cedido em modo comodato, 
mas o cliente liga e solicita a suspensão do serviço temporariamente. As 
ações a serem feitas são as seguintes: 

1. Desativar o login(s) em questão, pois desta forma cobranças futuras 
serão automaticamente suspensas.   
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2. Insere no cadastro do cliente uma faixa de IP inválido e inelegível 
para a navegação. 

 

 

3. Desta forma todos os dados do cliente ficarão preservado, faça a 
mesma ação para quantos cadastrados sejam necessários. Sugiro 
escolher uma faixa padrão /24 e usar como IP fictício eu uso o 
0.0.0.0/24 ou seja 0.0.0.1 até 0.0.0.254. Segue exemplo real 
abaixo: 

 
 

 
4. E quando o mesmo solicitar a reativação do serviço, basta apenas 

acessar o login(s) em questão  
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5. Clicar no botão AUTOMÁTICO e o próprio EPM fornecerá o próximo IP 
disponível em seguida é só SALVAR e RECARREGAR. 

 

 


