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Este guia discorre um pouco sobre a configuração da conta
para membros (depois de receber o convite), sobre a
instalação e instruções gerais de conexão.

Configuração e instalação da conta
1. Sua equipe de TI irá te convidar a configurar sua conta Splashtop. Você receberá
um e-mail: Assunto: “Você foi convidado para participar de uma equipe Splashtop”
2. Clique em “Aceitar o convite do administrador”.

3. Crie a sua conta Splashtop e senha.
(Usuários que possuem a autenticação
única podem ignorar esta etapa)
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4. Volte para o e-mail do convite e clique no link para instalar o “Splashtop Business App” gratuitamente.
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5. Escolha a plataforma na qual você irá realizar a instalação. Baixe e instale o aplicativo Business.

6. Uma vez instalado, faça o login no Splashtop Business App. Ao tentar fazer o login,
você verá uma mensagem para autenticar o seu login, “AUTENTICAÇÃO
NECESSÁRIA”. Isso serve para garantir a segurança da sua conta. Você receberá
um e-mail com um link de autenticação. Abrir este link autenticar o seu computador e
permitir que você faça o login no Splashtop Business App.
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7. Após a autenticação, faça login no aplicativo Business com suas credenciais e já
poderá iniciar uma sessão remota usando esse dispositivo.
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Acesso e uso remoto
Depois de fazer login no aplicativo Business, você verá uma lista de computadores aos quais você possui
acesso.

Indicadores de ícones da lista de computadores

Online - o computador está disponível para uma sessão remota.
Em sessão - o computador está em outra sessão remota no momento.
Offline — o computador não está acessível remotamente.

1. Dependendo da plataforma que você está usando para se conectar, clique duas vezes em
um computador disponível para se conectar.

2. Depois de se conectar remotamente com um computador, você já pode controlar e
trabalhar usando esse computador como se estivesse sentado na frente dele!
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Cada sessão remota possui uma barra de ferramentas na parte superior
ou inferior da tela. Descubra o que cada ícone da barra de ferramentas
significa para o dispositivo que você está usando:
•
•
•

Windows e Mac
Android (incluindo Chromebooks que usam a Google Play Store)
iOS (iPad, iPhone)

3. Para encerrar a sessão remota, primeiro, lembre-se de sair da sua conta de usuário,
caso isso seja possível. Em seguida, desconecte a sessão selecionando o ícone de
Desconectar na barra de ferramentas ou feche a janela da sessão.
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