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1. Introdução

O software de desktop remoto da Splashtop permite que seus usuários possam acessar e assumir o
controle de computadores remotamente usando seus próprios dispositivos. Uma vez conectados,
eles verão a tela do computador remoto em seu próprio dispositivo e poderão usar qualquer
aplicativo ou arquivo como se estivessem sentados na frente dele.
Instituições educacionais aumentam o nível do ensino à distância, permitindo que seus alunos
e professores acessem laboratórios de computadores Windows e Mac remotamente usando
qualquer computador ou dispositivo móvel, incluindo Chromebooks.
O Splashtop for Remote Labs oferece:
•
•
•
•
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Um ensino à distância eficaz
Conexão com computadores do campus para acessar alguns software de desktop, como
aplicativos da Adobe e Autodesk.
Trabalho remoto em computadores com hardware especializado como por exemplo,
para criar e editar vídeos, animações, modelos, designs, VFX e gráficos em tempo real.
Uso de dispositivos pessoais como Chromebooks e iPads para aproveitar o poder de
processamento e computação dos computadores de laboratórios de computação.

2. Implantação
Administradores de TI podem implantar e gerenciar o acesso remoto a computadores de laboratório
de uma maneira muito simples por meio de um console centralizado. As permissões flexíveis de
agrupamento e acesso permitem que os administradores forneçam aos alunos e instrutores apenas
o acesso necessário. Alunos podem ver quais computadores estão em sessão e quais estão
disponíveis para uso. Os recursos intuitivos e fáceis de usar da Splashtop permitem que as
instituições configurem seus laboratórios remotos de maneira simples e descomplicada.
1. Para implantar computadores do laboratório, faça o login em my.splashtop.com e clique em
Gerenciamento -> Implantação.

2. Crie um pacote de implantação.

Ao criar um pacote de implantação, você tem a opção de especificar várias configurações padrão para
o streamer, incluindo o nome do computador, configurações de segurança, redirecionamento de som,
comportamento da inicialização automática, etc.
Notas:
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•
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Se você estiver usando o Single Sign-On (SSO), também conhecido como
autenticação única, não selecione a opção “Bloquear configurações de streamer
usando credenciais de administrador Splashtop” - as contas SSO não conseguem
desbloquear o streamer.

•

“Bloquear tela ao desconectar” bloqueia a conta de usuário do computador, mas não
finaliza a sessão. A equipe Splashtop está desenvolvendo um recurso para que o
logout seja feito automaticamente após a desconexão. Para evitar problemas, sempre
ensine seus alunos a sair da sua conta antes de se desconectarem.

Leia mais sobre a customização das configurações padrão do streamer usando pacotes de
implantação para ter uma visão geral das diferentes configurações do streamer.
3. Obtenha o pacote de implantação (link ou instalador).
Clique no botão Implantar.

Você encontrará duas opções para distribuir o pacote de implantação: (1) compartilhar um link ou
(2) baixar o instalador do streamer para o compartilhar via Dropbox, e-mail, etc.
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4. Envie o link ou o instalador do streamer (e o código de 12 dígitos) para seus usuários, desse
modo eles irão poder configurar seus computadores.
Se você compartilhar um link, seus usuários que o abrirem verão uma página da Web da
seguinte maneira.
Nesta página, eles podem baixar o instalador do streamer e seguir as instruções para inserir o
seu código de 12 dígitos.
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5. Os usuários instalam o streamer e inserem o código de 12 dígitos.

Notas:
•
•
•
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Os administradores podem configurar as permissões de acesso via my.splashtop.com.
O streamer pode ser instalado silenciosamente via linhas de comando.
Outros guias de implantação disponíveis para:

•
•
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o Política de Grupo (GPO)
o Jamf Pro
o Microsoft Intune
A exclusão de um pacote de implantação não afeta os computadores já implantados - só
impede novas implantações com esse código.
Requisitos Adicionais do MacOS
o Ao implantar em computadores de laboratório Mac, observe as permissões
necessárias envolvendo privacidade e segurança para macOS 10.14, Mojave e
macOS 10.15 Catalina.
o Para ativar o streaming de áudio na conexão remota, instale o Driver de Som da
Splashtop e abra a permissão do microfone para Mojave/Catalina. Caso algum
aplicativo do Mac use drivers de som de terceiros, como o Avid Pro Tools ou o Adobe
Premiere, algumas configurações adicionais podem ser necessárias.

3. Autenticação Única (SSO)
A Splashtop suporta o login através do endereço https://my.splashtop.com e no Splashtop
Business app através das credenciais criadas com o provedor de identidades SAML 2.0.
Se você deseja usar a autenticação única (SSO), primeiro conclua essas duas etapas:
1. Crie um registro DNS TXT para todos os domínios que os usuários vão usar. Um
representante da Splashtop irá informar o host e o valor que deverão ser configurados.
2. Crie um método SSO para o seu serviço IDP no console web da
Splashtop: Como se candidatar para o novo método SSO?
a. Algumas instruções detalhadas para determinados serviços IDP, como AzuRead, OKTA,
ADFS, JumpCloud, OneLogin, podem ser encontradas aqui:
Autenticação Única (SSO)
Quando a configuração acabar, você pode querer desabilitar os e-mails de autenticação de
dispositivos para contas configuradas através do SSO. Dessa forma, os usuários associados ao
método SSO não vão precisar clicar em links de e-mail adicionais para autenticar os seus
dispositivos. Você só precisa desmarcar a opção Autenticação de dispositivo para método SSO na
tabela SSO, na conta do proprietário em Gerenciamento -> Configurações .
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4. Convidando usuários
Convide usuários acessando Gerenciamento -> Usuários -> Convidar usuários.
Ao adicionar novos usuários, você pode designar diferentes funções – Dono, Administrador ou
Membro. Só há um Dono. Você pode ler mais sobre os detalhes de todas as autoridades associadas a
cada uma dessas funções. Você pode designá-los a um grupo de usuários, o que também pode ser
feito mais tarde. Se você usa a Autenticação Única, selecione um método de Autenticação para
associar os usuários.

Comumente, membros da equipe de TI e a staff que precisam de controle sobre todos os usuários
e computadores podem ser Administradores. Docentes e instrutores que só precisam administrar
grupos específicos de usuários e/ou computadores podem ser Administradores de grupos
específicos. Estudantes e outros que só precisam fazer uso do acesso remoto podem ser Membros.
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5. Agrupamento de usuários/alunos e laboratório de
computação
Com a Splashtop você pode agrupar seus usuários e computadores para facilitar seu
gerenciamento e atribuir permissões de acesso por usuário ou por grupo de usuários.
Comece fazendo o login em my.splashtop.com e clicando em Gerenciamento -> Agrupamento.
Notas:
•

Cada usuário ou computador só pode pertencer a um grupo.

Agrupe vários computadores para facilitar o seu gerenciamento. Seus computadores serão
organizados por grupos dentro do aplicativo Splashtop Business e no console Web.
Agrupe usuários para facilitar o controle de suas permissões de acesso. Você pode definir
permissões de acesso para um grupo inteiro de usuários. Todos os novos usuários adicionados a
um certo grupo irão herdar as configurações de permissão desse grupo.

Crie um grupo
Crie grupos fazendo login em my.splashtop.com e clicando em
Agrupamento. Você pode criar 3 tipos de grupos:
1. Grupo apenas para usuários
2. Grupo apenas para computadores
3. Grupo para usuários e computadores
Um grupo apenas para usuários pode consistir apenas em usuários (alunos e instrutores). Agrupar
usuários é muito útil na hora de definir permissões de acesso para vários usuários ao mesmo tempo.
Também é muito útil para aplicar permissões de acesso a um novo usuário automaticamente.
Um grupo apenas para computadores consiste apenas em computadores. Agrupar computadores
ajuda a organizar uma lista de computadores grande, para facilitar a sua navegação entre eles. Isso
também pode facilitar a atribuição de permissões de acesso. Você pode conceder acesso de
usuários a um grupo inteiro de computadores.
Um grupo para usuários e computadores é um grupo especial, trata-se de um atalho para o
controle de acesso baseado em grupos. Você pode adicionar usuários e computadores a esse
grupo. Por predefinição, todos os usuários deste grupo podem aceder todos os computadores deste
grupo.
As melhores práticas comuns incluem:
•
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Agrupamento de usuários por curso ou graduação (ex: Arquitetura, Animação,
Programação 101, etc)

•
•
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Agrupamento de usuários por estudantes, funcionários, TI, etc.
Agrupamento de computadores por laboratório ou local (por exemplo: Sala 101,
Laboratório de Computação A, etc.)

Adicionando usuários ou computadores a um grupo
Na página de agrupamento, use o ícone de engrenagem que está à direita do grupo para
adicionar usuários ou computadores. Você pode adicionar vários usuários ou computadores de
cada vez.
Na página da lista de computadores, aperte no ícone de engrenagem à direita de cada
computador para atribuir esse computador a um grupo, apenas um computador de cada vez.
Ao convidar um usuário, você pode escolher opcionalmente um grupo de usuários. Ao aceitar o
convite, o usuário será automaticamente colocado nesse grupo e herdará as permissões de acesso
do grupo.

Editando o grupo
Na página de agrupamento, use o ícone de engrenagem à direita do grupo para editar as
propriedades do grupo. Você pode renomear o grupo. Você também pode alterar um grupo
somente de usuários ou um grupo somente de computadores e transformá-los em um grupo de
usuários e computadores.

Definindo permissões de acesso
As permissões de acesso são definidar na página de Usuários , em Gerenciamento ->
Usuários.
Notas:
•

As permissões de acesso irão conceder a um usuário o acesso aos computadores,
independentemente da hora do dia. Para conceder acesso por apenas um determinado
intervalo de tempo, consulte a seção Programação de Acesso abaixo.

Você pode definir permissões de acesso para um único usuário ou um grupo de usuários.
Clique no ícone de engrenagem do lado direito de um usuário ou grupo de usuários e escolha a
opção "Permissão de acesso."

Em seguida, você pode selecionar qualquer combinação de computadores e grupos de
computadores que poderão ser acessados por esse usuário ou grupo de usuários.
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6. Acesso agendado
Com a Splashtop, os administradores podem agendar o acesso de usuários individuais ou grupo de
usuários a computadores ou grupos de computadores específicos.
Notas:
•

As permissões de acesso agendado são concedidas além das permissões de acesso de
usuário/grupo já existentes
— elas não se anulam.

Na seção Gerenciamento -> Acesso agendado, administradores podem criar agendas e associar as
agendas a usuários e computadores específicos ou grupos de ambos.
1. Antes de criar novos agendamentos, acesse my.splashtop.com -> Gerenciamento ->
Configurações
para configurar o fuso horário. O fuso horário não pode ser alterado se um
agendamento já está em vigor.

2. Acesse Gerenciamento -> Acesso agendado. Clique em “Criar recurso”.
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3. Você pode inserir um nome de recurso e uma descrição. O recurso é um conjunto de
computadores, como um laboratório de informática, por exemplo.

4. Na segunda página, você pode selecionar os computadores/grupos de computadores
associados a esse recurso.
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5. Continue em "Criar agendamento" ou clique no nome do Recurso (ou Gerenciar
agendamento) para atribuir Agendamentos ao recurso.
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6. Crie o Agendamento para o recurso preenchendo Nome, Data Inicial e Recorrência.
Selecione grupos de usuários ou usuários individuais que serão associados à programação.
Observação: A seleção de tempo padrão é um intervalo de 30 minutos, mas você pode
digitar manualmente um valor diferente. Você também pode colar uma lista de usuários/emails, como uma lista de classes.

7. Selecione "Forçar desconexão da sessão no final de cada Agendamento" se você
quiser que as sessões se desconectem automaticamente no final de um intervalo de
tempo. Observação: A conta do usuário do computador remoto em questão não irá se
desconectar automaticamente.
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8.
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Para pausar / retomar um agendamento, clique no agendamento e, em seguida, clique no
botão Pausar / Retomar. Para clonar um agendamento, clique no botão Clonar.
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7. Recursos adicionais para limitar os privilégios dos
alunos em computadores de laboratório remotos.
O Splashtop for Remote Labs vem com recursos adicionais para evitar certas ações de alunos em
computadores remotos de laboratórios. Essas configurações se aplicam somente a membros (como
alunos) e não a administradores (como instrutores) e podem ser encontradas em
https://my.splashtop.com na seção Gerenciamento > Configurações > Equipe.

Ao desativar os recursos destacados na captura de tela acima, você pode impedir que:
1.
2.
3.
4.
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Vários alunos se conectem ao mesmo computador ao mesmo tempo.
Um aluno entre em vários computadores ao mesmo tempo.
Alunos desconectem as conexões de outros alunos.
Alunos reiniciem computadores e streamers.

8. Registros
A Splashtop mantém seus registros para uma auto-auditoria. Faça o login em my.splashtop.com e,
em seguida, clique na aba "Logs". Os Donos e o Administradores da equipe verão os registros de
todos os membros da equipe. Os membros só verão seus próprios registros.

Os registros podem disponibilizar os últimos 7, 30 ou 60 dias de registros. Se o seu serviço
incluir acesso não supervisionado e supervisionado, você pode escolher quais registros irá
exibir.

Se você rolar até a parte inferior da página e clicar em "Exportar como CSV ", você poderá baixar
até um ano de registros.
sessões
Os registros de sessão incluem todas as conexões remotas.

Esses registros incluem nomes e endereços IP dos 2 dispositivos envolvidos, tempo, usuário e
duração das conexões. Ele também exibirá o tipo de conexão; Local ou Remota. Uma conexão
local significa que ambos os dispositivos estão na mesma rede e conversam ponto a ponto. Se
foram realizadas transferências de arquivos durante a sessão, você poderá ver o nome do
arquivo transferido.
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Transferência de arquivos
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Todas as transferências de arquivos dentro da sessão ou fora da sessão estarão registradas
nesta seção.

Esses registros incluem os nomes e endereços IP dos 2 dispositivos envolvidos, hora, usuário, nome
de arquivo e tamanho. Ele também dirá se a transferência foi um upload ou um download. Um
Upload significa que o arquivo foi transferido do local para o remoto, Download significa que o
arquivo foi baixado do remoto para o local. Esses registros não incluem nenhum conteúdo dos
arquivos transferidos.
Sessões de bate-papo
Os bate-papo fora da sessão serão registrados nesta seção. O conteúdo do bate-papo não está
incluído.
Histórico
Esses registros de histórico mostram ações administrativas, como computadores
adicionados/removidos, configurações de grupo, permissões etc. Os registros mostram a hora,
a conta, o endereço IP e a ação.
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