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C A P Í T U L O  1
Remote Access

• Visão geral do Remote Access, página 1

• Acesse a página de computadores do Remote Access, página 1

Visão geral do Remote Access
OWebEx Remote Access permite a você criar uma rede de computadores que você pode acessar remotamente,
sem os custos de uma instalação complexa e o alto investimento em hardware, software e equipe técnica.
Utilizando o Remote Access você pode trabalhar em múltiplos computadores remotos de qualquer lugar no
mundo apenas com um navegador da web e oferecer suporte e manutenção para os produtos da sua organização
como se você estivesse sentado em frente aos computadores.

Durante uma sessão do Remote Access, você pode fazer o seguinte:

• Exibir e controlar desktops ou aplicativos.

• Transferir arquivos.

• Imprimir documentos remotos em uma impressora na sua localidade atual.

• Convidar outros representantes de suporte ou especialistas de um assunto para ajudá-lo na sua sessão.

• Enviar mensagens de bate-papo e transferir o controle para outro representante de suporte.

• Gravar a sessão.

Acesse a página de computadores do Remote Access
Esta página exibe uma lista de grupos e computadores que o administrador do seu site atribuiu a você. O
administrador do site pode organizar computadores em grupos que são representados por ícones de pastas
nesta página. Por exemplo, o administrador do site pode organizar os computadores por filiais da sua
organização.
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Procedimento

Etapa 1 Faça logon no site do Remote Access usando seu nome de usuário e senha.
Etapa 2 Na barra de navegação à esquerda, em Fornecer suporte, selecione Remote Access.

Se você não ver um link do Remote Access na barra de navegação à esquerda, o administrador do seu site
não atribuirá nenhum grupo de computadores para você. Entre em contato com o administrador do site para
configurar sua página de Computadores do Remote Access.

Etapa 3 Para visualizar um subgrupo ou computadores individuais, selecione o ícone da pasta.
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Configurar um computador para Remote Access

• Visão geral da configuração de um computador para Remote Access, página 3

• Instalar o agente Remote Access, página 4

• Atualização do Remote Access, página 5

• Manter um computador remoto acessível, página 5

• Conectar-se a um computador remoto, página 5

• Criar um atalho para um Computador Remoto, página 6

• Editar a descrição de um grupo ou computador, página 6

• Gerenciar uma sessão do Remote Access, página 7

• Transferir arquivos do ou para o computador remoto, página 8

• Imprimir um documento remoto em uma impressora local, página 8

Visão geral da configuração de um computador para Remote
Access

Configurar um computador para acesso remoto envolve os seguintes passos:

• Instale o agente Remote Access no computador remoto

• Faça logon no site do Remote Access no seu computador local e, então, conecte-se ao computador
remoto.

Os computadores listados na sua página de Computadores do Remote Access foram configurados para
acesso remoto. Você pode configurar mais computadores de qualquer grupo nesta página. Antes de
instalar o agente Remote Access, certifique-se de que tanto o computador remoto quanto o local atendem
os requisitos mínimos do sistema.
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Instalar o agente Remote Access
A instalação do agente Remote Access exige que você envie uma mensagem de e-mail contendo um link que
um cliente em uma localidade remota pode selecionar para instalar o agente. O cliente deve estar apto a acessar
o e-mail do computador remoto.

Se o sistema ou a rede na localidade remota não permitir que você instale o agente Remote Access usando o
assistente de configuração Remote Access, entre em contato com o administrador do site.

Procedimento

Etapa 1 Na sua página de computadores do Remote Access, localize o grupo no qual você deseja configurar o
computador.

Etapa 2 Na coluna Ações, selecione o ícone Envelope para o grupo.
A janela Enviar convite por e-mail é exibida.

Etapa 3 Na caixa Para, digite um endereço de e-mail que o cliente pode acessar no computador remoto e depois clique
em Enviar.
O cliente completa os seguintes passos:

a) No computador remoto, o cliente abre o e-mail e, então, seleciona a URL no e-mail.
b) Na página de Configuração do Remote Access, o cliente seleciona Configurar Remote Access.

O assistente de configuração do Remote Access é exibido.
c) No assistente de configuração, o cliente digita informações e especifica opções nos seguinte painéis:

• Informações sobre a conta: o nome do computador e a URL para o site do Remote Access.

O nome do computador, por padrão, é o nome criado pelo administrador da rede na localidade remota.
Uma vez que o computador remoto tenha sido configurado para acesso remoto, o cliente pode alterar
o nome do computador do agente Remote Access no computador remoto.

Normalmente, o assistente de configuração exibe automaticamente estas informações. Então selecione
Próximo.

Se você estiver instalando o agente Remote Access em um servidor com autenticação de servidor
proxy ativada, o assistente automaticamente detecta o servidor proxy e exibe uma caixa de diálogo
onde você pode fornecer a informação do servidor proxy.

• Opções: escolha o computador que você deseja acessar remotamente. Então selecione Próximo.

Uma opção estará esmaecida se o administrador do site não permitir que os clientes ou representantes
de suporte façam alterações naquela opção.

• Acesso: para acessar todos os aplicativos no computador remoto, selecione Todo o desktop. Para
acessar aplicativos específicos no computador remoto, selecione Adicionar e, então, selecione os
aplicativos. Então selecione Próximo.

Para selecionar vários aplicativos ao mesmo tempo, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto
seleciona cada um dos aplicativos.

d) No painel Configuração concluída, o cliente seleciona Concluir para completar a instalação do agente
remoto.

O agente Remote Access conecta o computador na rede do Remote Access.
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O íconeWebEx Remote Access - Disponível é exibido na barra de tarefas do computador remoto. O
computador remoto é representado pelo ícone do computador e é exibido no grupo que você selecionou. Isto
indica que o computador está disponível para acesso remoto.

Atualização do Remote Access
O agente Remote Access verifica automaticamente a rede do Remote Access a cada 24 horas para atualizações
e então baixa o novo agente, se disponível. O agente Remote Access também verifica e atualiza para uma
nova versão toda vez que o usuário faz logon no site WebEx.

Manter um computador remoto acessível
Para manter um computador remoto acessível, certifique-se de que estes critérios sejam atendidos.

• O agente Remote Access está sendo executado no computador, ou seja, o ícone WebEx Remote Access
está presente na barra de tarefas do computador.

• O computador está conectado à internet.

• O computador está logado na rede do Remote Access, ou seja, o íconeWebEx Remote Access é exibido
como ativo.

• O computador não está bloqueado.

Um cliente na localidade remota pode bloquear o computador através do ícone doWebEx Remote Access
na barra de tarefas. Você não pode acessar o computador remotamente se o cliente bloqueá-lo.

Para obter mais informações sobre o agente Remote Access, consulte Gerenciar o Remote Access.

Conectar-se a um computador remoto
Você pode se conectar e trabalhar em múltiplos computadores remotos ao mesmo tempo.

Procedimento

Etapa 1 Faça logon no site do Remote Access.
Etapa 2 Vá para a página Computadores do Remote Access e selecione Conectar para se conectar ao computador

que você deseja acessar remotamente.
Etapa 3 Caso aplicativos tenham sido selecionadas para acesso remoto, selecioneConectar para o aplicativo que você

deseja acessar primeiro.
Depois de se conectar ao computador remoto, você pode selecionar e monitorar múltiplos aplicativos.

Etapa 4 Se a mensagem Aguardando aprovação do computador remoto for exibida, selecione OK e aguarde.
Antes que você possa continuar, um cliente na localização remota deve lhe dar o acesso.
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A mensagem Aguardando aprovação do computador remoto é exibida apenas se o administrador do site
ou o cliente que configurou o computador remoto selecionar a opção.

Etapa 5 Digite o código de acesso que o administrador do site lhe deu, então selecione OK.
Etapa 6 Caso o administrador tiver incluído a autenticação pelo telefone ao processo de verificação, aguarde para

receber uma chamada telefônica no número que o administrador do site especificar e siga as instruções.
Após a verificação, o desktop remoto ou o aplicativo que você selecionou e um painel de Controle da Sessão
são exibidos na sua tela. Use o menu comando do painel de Controle da Sessão para monitorar a sessão do
Remote Access.

Etapa 7 Clique em qualquer lugar na tela do computador remoto para obter controle.

Criar um atalho para um Computador Remoto
Crie um atalho no seu desktop para um computador remoto para que você possa se conectar a ele rapidamente
sem ter que iniciar sessão na sua página de Computadores do Remote Access.

Procedimento

Etapa 1 Na colunaAções na sua página Computadores do Remote Access, selecione o ícone de atalho do computador
para o qual você deseja criar um atalho.
Após uma rápida configuração, o ícone de atalho para o computador é exibido no seu desktop.

Etapa 2 Para se conectar a um computador remoto através deste atalho, dê dois cliques no ícone do atalho no seu
desktop e, então, forneça o código de acesso e o PIN do telefone, caso necessário.

Editar a descrição de um grupo ou computador
Procedimento

Etapa 1 Marque a caixa de seleção do computador ou grupo que você deseja editar. Você pode editar múltiplos
computadores ou grupos simultaneamente selecionando múltiplas caixas de seleção.
Caso você deseje editar as descrições para um grupo inteiro, incluindo seus subgrupos e computadores, a
maneira mais rápida é abrir a pasta e, então, selecionar suas caixas de seleção. Esta ação seleciona
automaticamente todos os subgrupos e computadores.

Etapa 2 Selecione Alterar descrição.
Etapa 3 Digite a nova descrição nas caixas de texto apropriadas e, então, selecione Atualizar.
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Gerenciar uma sessão do Remote Access
Este tópico apresenta diversas tarefas que você pode executar durante uma sessão do Remote Access. Todas
as opções são acessíveis ao selecionar a seta para baixo no painel de controle da sessão.

As funções de Bate-papo e Transferir controle ficam disponíveis no menu comando uma vez que outro
representante de suporte entra na sessão.

Faça isto…Se você deseja...

Selecione a seta no painel de controle da sessão > Convidar, então selecione uma opção.Convidar outro representante
de suporte para uma sessão

Selecione a seta no painel de controle da sessão >Computador remoto, então selecione uma opção.Controlar um computador
remoto

Selecione a seta no painel de controle da sessão > Selecionar aplicativo, selecione o aplicativo e
clique em OK.

Controlar vários aplicativos
durante uma sessão

Selecione a seta no painel de controle da sessão > Bate-Papo. Digite uma mensagem, selecione um
usuário, então selecione Enviar.

Enviar mensagens de
bate-papo para outros
representantes de suporte

Selecione a seta no painel de controle da sessão >Transferir controle. Selecione o nome do usuário,
então clique em OK.

Transferir o controle da
sessão para outro
representante de suporte

Selecione a seta no painel de controle da sessão >Transferir Controle. Selecione seu próprio nome,
então clique em OK.

Recuperar controle da sessão

Selecione a seta no painel de controle da sessão > Anotação.Anotar um computador
remoto

Selecione a seta no painel de controle da sessão > Iniciar gravação.

Esta opção não estará disponível caso o administrador do seu site tiver ativado a
gravação automática

Observação

Gravar uma sessão doRemote
Access

Selecione a seta no painel de controle da sessão > Exibir, então selecione uma opção.

Caso você queira acessar seu computador local enquanto estiver em uma sessão do Remote Access,
selecione uma das opções Dimensionar janela para ajustar ou Janela.

Selecionar um modo de
exibição de tela

Selecione a seta no painel de controle da sessão >Modo de cor, então selecione uma opção.Selecionar um modo de cor
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Faça isto…Se você deseja...

Selecione a seta no painel de controle da sessão > Terminar sessão do Remote Access

Para garantir a segurança do computador remoto, realize uma das seguintes ações antes de terminar
uma sessão do Remote Access:

• Feche os aplicativos que você iniciou durante a sessão do Remote Access.

• Faça o logoff ou bloqueie o computador. Quando você acessá-lo novamente, envie a combinação
de teclas Ctrl+Alt+Del para o computador remoto.

• Especifique uma senha de proteção de tela e defina a proteção de tela para ser exibida após um
período de inatividade.

Terminar uma sessão do
Remote Access

Transferir arquivos do ou para o computador remoto
Procedimento

Etapa 1 Selecione a seta apontando para baixo no painel de controle da sessão.
Etapa 2 No menu que é exibido, selecione Transferir arquivo.

A janela Transferência de arquivos WebEx é exibida. O painel esquerdo exibe o diretório de arquivos para o
computador local. O painel da direita exibe o diretório de arquivos para o computador remoto, e está rotulado
com o nome que você especificou quando configurou o computador para Remote Access.

Etapa 3 No painel direito ou esquerdo, abra a pasta para a qual você deseja transferir os arquivos.
Etapa 4 No outro painel, selecione os arquivos ou pastas que você deseja transferir.
Etapa 5 Selecione a seta apropriada, apontada para esquerda ou para direita para transferir os arquivos de um computador

para o outro.
Etapa 6 (Opcional) Durante a transferência de arquivos, você pode selecionar o ícone Parar para encerrar o atual

processo imediatamente.

Imprimir um documento remoto em uma impressora local
Durante uma sessão do Remote Access, você pode abrir um documento no computador remoto e imprimi-lo
na sua localidade atual. Certifique-se de que o administrador do site ativou a opção de impressão remota para
seu site.

A opção de impressão remota pode imprimir fielmente um documento remoto, mas não pode formatar e
alinhar a impressão da mesma maneira que se você imprimisse o documento diretamente do local em que
você se encontra. Portanto, não use esta opção quando a precisão da impressão for crítica, como na
impressão de formulários.

Cuidado
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Procedimento

Etapa 1 No computador remoto, abra o documento para imprimir.
Etapa 2 Abra as opções de impressão para exibir a lista de impressoras e especifique suas opções de impressão.

Esta lista divulgará as impressoras disponíveis através do computador do Remote Access (CSR's).

Etapa 3 Imprima o documento.

Guia do Usuário para Acesso Remoto ao WebEx (WBS30, WBS31)    
9

Configurar um computador para Remote Access
Imprimir um documento remoto em uma impressora local



   Guia do Usuário para Acesso Remoto ao WebEx (WBS30, WBS31)
10

Configurar um computador para Remote Access
Imprimir um documento remoto em uma impressora local



C A P Í T U L O  3
Gerenciar o Remote Access

• Visão geral do gerenciamento do Remote Access, página 11

• Iniciar e parar o agente Remote Access, página 11

• Efetuar logon e logoff da rede do Remote Access, página 12

• Editar as preferências do agente do Remote Access, página 12

• Desinstalar o agente Remote Access, página 13

Visão geral do gerenciamento do Remote Access
Você ou um cliente podem monitorar o agente Remote Access somente da localidade remota.

Depois de iniciar o agente Remote Access em um computador remoto, você pode gerenciar o Remote Access
iniciando e finalizando sessão da rede do Remote Access, editando as preferências e fechando o agente Remote
Access.

Iniciar e parar o agente Remote Access
Procedimento

Etapa 1 Para iniciar o agente Remote Access, no computador remoto, selecione Iniciar > Programas > WebEx
Remote Access > Agente Remote Access.

Etapa 2 Para fechar o agente Remote Access, faça o seguinte:

• Na barra de tarefas do computador remoto, clique com o botão direito do mouse no ícone do agente
Remote Access, então selecione Fechar agente Remote Access.

• Selecione Sim para confirmar que você quer fechar o agente.

Uma vez que você tenha fechado o agente Remote Access em um computador remoto, você não pode acessar
o computador remotamente até que você reinicie o agente.
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Efetuar logon e logoff da rede do Remote Access
Uma vez que você tenha instalado o agente WebEx Remote Access em um computador remoto, o agente
automaticamente conecta o computador na rede do Remote Access.

Se você fizer logoff do computador da rede, você deve efetuar logon novamente para acessar o computador
remotamente.

Procedimento

Etapa 1 Para fazer logon de um computador remoto, na barra de tarefas do computador remoto, clique com o botão
direito do mouse no íconeWebEx Remote Access - Off-line, então selecione Efetuar logon.
O ícone do WebEx Remote Access é exibido como destacado e disponível.

Etapa 2 Para fazer logoff da rede do Remote Access, faça o seguinte:
a) Na barra de tarefas do computador remoto, clique com o botão direito do mouse no íconeWebEx Remote

Access - Off-line, então selecione Efetuar logoff.
b) Selecione Sim para confirmar.
O ícone do WebEx Remote Access é exibido como off-line.

Editar as preferências do agente do Remote Access
Você ou o cliente especificaram preferências para o agente Remote Access ao instalar o agente Remote Access
usando o assistente de configuração. Você ou o cliente podem alterar quaisquer das preferências caso nenhuma
sessão do Remote Access esteja em andamento no computador.

Procedimento

Etapa 1 Na barra de tarefa do computador remoto, clique com o botão direito do mouse no ícone do agente Remote
Access.

Etapa 2 No menu que é exibido, selecione Preferências.
A caixa de diálogo Preferências do WebEx Remote Access é exibida.

Etapa 3 Você pode editar opções de quaisquer das seguintes abas:

• Conta: permite a você renomear o computador remoto.

• Opções: permite a você ativar ou desativar as opções. Estas opções terão efeito depois que você acessar
o computador remotamente.
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• Acesso: permite a você adicionar ou remover o Desktop ou aplicativos que você deseja acessar.

Etapa 4 Selecione Aplicar para salvar suas alterações.
Etapa 5 Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.

Desinstalar o agente Remote Access
Você ou um cliente pode desinstalar o agente Remote Access do computador remoto.

Procedimento

Etapa 1 No computador remoto, selecione Iniciar > Programas > WebEx Remote Access > Desinstalar o agente
Remote Access.

Etapa 2 Selecione Sim para confirmar a ação.
Etapa 3 Na caixa de diálogo que é exibida, selecione o Agente Remote Access e então selecione Desinstalar.
Etapa 4 Selecione Concluir.
Etapa 5 Reinicie seu computador para concluir a desinstalação do agente Remote Access.
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