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Prezado cliente:  
Esse kit contém o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.  A versão do software da controladora DocuSP 
deve ser 50 ou superior para que o software de Fluxo de Trabalhos Remoto funcione. 
Visão geral do produto 
O Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP permite acessar a controladora DocuSP em um cliente remoto.  O Fluxo 
de Trabalhos Remoto da DocuSP oferece a funcionalidade da DocuSP em uma área de trabalho remota, permitindo 
que os usuários em quaisquer locais na rede utilizem o conjunto completo de funções da DocuSP. 
A ferramenta de comando remoto inclusa permite que o cliente remoto adicione impressoras com facilidade e exiba 
dinamicamente o status de todos os sistemas da DocuSP.  Após adicionar impressoras à ferramenta, você só terá 
que clicar duas vezes em qualquer impressora para disponibilizar a interface completa da DocuSP para uso. 
O software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP criptografa as senhas para segurança e o fluxo de trabalhos 
remoto poderá ser ativado ou desativado em um cliente individual ou na DocuSP. 
Consulte a Ajuda do Fluxo de Trabalhos Remoto para obter mais informações sobre como utilizar a ferramenta de 
comando remoto.  A interface da DocuSP também oferece acesso ao sistema de ajuda completo da DocuSP. 

Notas e avisos 
• A versão 50 ou superior da DocuSP é necessária para o uso do software Fluxo de Trabalhos Remoto. 
• Para acessar a controladora DocuSP, a guia Interface Remota em Configuração > Preferências na interface da 

DocuSP deverá estar ativada e o software Fluxo de Trabalhos Remoto instalado na estação de trabalho.  Veja 
abaixo as instruções de instalação para o software Fluxo de Trabalhos Remoto. 

• A resolução mínima recomendada para o monitor é de 1152 x 864 pixels. 
• O software Fluxo de Trabalhos Remoto pode falhar no Windows ME após o uso inicial, requerendo o reinício da 

estação de trabalho do cliente. 
• Os diagnósticos não poderão ser executados remotamente usando o software Fluxo de Trabalhos Remoto da 

DocuSP.  Se os diagnósticos forem acessados na controladora DocuSP, todas as conexões do Fluxo de 
Trabalhos Remoto serão automaticamente desativadas. 

• Aplicativos adicionais da DocuSP e aplicativos de terceiros carregados na controladora DocuSP não poderão 
ser acessados de forma remota usando o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.  As janelas em um 
terminal do sistema operacional Solaris também não poderão ser acessadas remotamente usando o Fluxo de 
Trabalhos Remoto da DocuSP. 

Instruções de instalação para o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP 
O software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP pode ser instalado em qualquer PC Windows ou estação de 
trabalho Sun que atenda os seguintes requisitos mínimos: 
• PC: Windows 2000/NT 4.0/ME/98/XP, pelo menos 256 MB de RAM (512 MB recomendados) e 100 MB de 

espaço livre no disco. 
• Estação de trabalho Sun: Solaris 8, pelo menos 512 MB de RAM e 78 MB de espaço livre no disco. 
NOTA: Se você estiver fazendo um upgrade do software Fluxo de Trabalhos Remoto, assegure-se de instalar o 
software no mesmo local que a versão atual do software.  Isto atualizará os arquivos e ao mesmo tempo manterá as 
informações da impressora 

Para instalar o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP em um PC Windows 
Este procedimento instala o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade C:.  

1. Insira o CD-ROM do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM. 

2. Se o CD-ROM executar automaticamente, ignore a próxima etapa. Caso contrário, execute as seguintes etapas: 
a. Selecione [Iniciar: Executar] no menu de inicialização do Windows. 
b. Digite  

<letra da unidade de CD-ROM>:\Installers\CDROM_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe, ou 
procure o caminho especificado e selecione install.exe. 

c. Selecione [OK]. O instalador será carregado. 

3. Na tela do Splash, selecione Português no menu suspenso e depois selecione [OK]. 

4. Na janela Introdução, selecione [Avançar]. 

5. Na janela do Contrato de Licença, aceite os termos do contrato. Selecione [Avançar]. 
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6. Em Escolher pasta para instalação, selecione [Avançar] para instalar na pasta padrão. 

7. Em Escolher local para atalho, faça sua seleção. Se desejar colocar um ícone na área de trabalho, assegure-se 
de selecionar [Criar ícones para todos os usuários]. Selecione [Avançar]. 

8. Na janela Resumo pré-instalação, assegure-se de que a informação exibida reflita as suas escolhas. Se as 
informações estiverem corretas, selecione [Avançar ou Instalar]. Terá início o processo de instalação. 

9. Na janela Instalação Concluída, selecione [Concluído].  
 
NOTA: Se você requer que o Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP seja instalado em qualquer idioma que não 
seja o inglês, prossiga do passo 10 abaixo, caso contrário, prossiga ao passo 16. 
 

10. Insira o CD-ROM disco 2 de 2 do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM. 

11. Se o CD-ROM executar automaticamente, cancele a execução automática e execute as seguintes etapas: 
a. Selecione [Iniciar: Executar] no menu de inicialização do Windows. 
b. Digite <letra da unidade de CD-ROM>:\LangPack\CDROM_Installers\ 

Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe, ou procure o caminho especificado e selecione install.exe. 
c. Selecione [OK]. O instalador será carregado 

12. Na tela do Splash, selecione o Idioma para a janela do Instalador & Comando Remoto do DRW do menu 
suspenso e então selecione [OK]. 

13. Na janela Introdução, selecione [Avançar]. 

14. Na janela do Contrato de Licença, aceite os termos do contrato. Selecione [Avançar]. 

15. Assinale apenas a caixa de idioma que você deseja instalar. O idioma deve corresponder ao idioma selecionado 
no passo 12.  Selecione [Avançar]. 

16. Siga os passos 6 a 9 como acima assegurando-se de selecionar a mesma pasta de instalação e configurações 
de ícone como usado anteriormente durante a instalação. 

17.  Você está pronto a começar a utilizar o software Fluxo de Trabalhos Remoto. 
18. Ejete o CD-ROM. 
 
Para instalar o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP em uma plataforma Sun/Solaris: 
1. Insira o CD do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM. Se a janela Gerenciador de 

Arquivos aparecer no CD-ROM, feche-a. 
2. Abra uma janela de terminal: 

a. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho. 
b. Selecione Ferramentas: Terminal. 

3. Faça login com a conta de usuário que executará o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.  
O software só poderá ser executado sob a conta usada durante a instalação. Você não terá que fazer login 
como raiz para instalar o software. 

4. No prompt, digite: 
/cdrom/cdrom0/Installers/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin 

5. Pressione <Enter>. O script será executado e uma janela aparecerá. 
6. Na janela do Splash, selecione Português no menu suspenso e selecione [OK]. 
7. Na janela Introdução, selecione [Avançar]. 
8. Na janela Contrato de licença, aceite os termos do contrato de licença. Selecione [Avançar]. 
9. Na janela Escolha o conjunto de instalação, assegure-se de que todas as caixas estejam assinaladas e 

selecione [Avançar]. 
10. Na janela Escolha pasta para instalação, selecione [Avançar] para instalar na pasta padrão. 
11. Em Escolha a pasta de vínculos, faça sua seleção. Em seguida, selecione [Avançar]. 
12. Na janela Resumo pré-instalação, assegure-se de que a informação exibida reflita de forma precisa suas escolhas. 

Assegure-se de que a memória disponível seja superior à requerida para instalação. Se as informações estiverem 
corretas, selecione [Avançar ou Instalar]. Terá início o processo de instalação. 
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13. Na janela Instalação Concluída, selecione [Concluído]. Agora, você poderá usar o software Fluxo de Trabalhos 
Remoto da DocuSP. 

 
NOTA: Se você requer que o Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP seja instalado em qualquer idioma que não 
seja o inglês, prossiga do passo 14 abaixo, caso contrário, prossiga ao passo 27. 
 
14. Insira o CD do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM. Se a janela Gerenciador de 

Arquivos aparecer no CD-ROM, feche-a. 
15. Abra uma janela de terminal: 

a. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho. 
b. Selecione Ferramentas: Terminal. 

16. Faça login com a conta de usuário que executará o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.  
O software só poderá ser executado sob a conta usada durante a instalação. Você não terá que fazer login 
como raiz para instalar o software. 

17. No prompt, digite: 
/cdrom/cdrom0/LangPack/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin 

18. Na tela do Splash, selecione o Idioma para a janela do Instalador & Comando Remoto do DRW do menu 
suspenso e então selecione [OK]. 

19. Pressione <Enter>. O script será executado e uma janela aparecerá. 
20. Na janela Introdução, selecione [Avançar]. 
21. Na janela Contrato de licença, aceite os termos do contrato de licença. Selecione [Avançar]. 
22. Assinale apenas a caixa de idioma que você deseja instalar. O idioma deve corresponder ao idioma selecionado 

no passo 12.  Selecione [Avançar]. 
23. Use a mesma Pasta de Instalação e configurações de Link conforme usado nos Pontos 10 e 11. 
24. Na janela Resumo pré-instalação, assegure-se de que a informação exibida reflita de forma precisa suas escolhas. 

Assegure-se de que a memória disponível seja superior à requerida para instalação. Se as informações estiverem 
corretas, selecione [Avançar ou Instalar]. Terá início o processo de instalação. 

25. Na janela Instalação Concluída, selecione [Concluído]. Agora, você poderá usar o software Fluxo de Trabalhos 
Remoto da DocuSP. 

26. Digite eject cdrom e pressione <Enter> na janela do terminal para ejetar o CD-ROM. 
27  Pronto para começar o Fuxo de Trabalhos Remoto da DocuSP. 
 
Instruções de operação para Windows 
 
1. Abra o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP. 
2. Selecione [Arquivo], [Adicionar impressora…]. 
3. Digite o nome do host ou o endereço IP da impressora e o nome da impressora a ser exibido na interface do 

Fluxo de Trabalhos Remoto. 
4. Selecione [OK]. 
5. Para obter mais informações, selecione o botão [Ajuda]. 
 
Instruções de operação para Solaris 
 
1. Abra uma janela de terminal 
2. No prompt digite DocuSP_Remote_Workflow e pressione <Enter>. 
3. Digite o nome do host ou o endereço IP da impressora e o nome da impressora a ser exibido na interface do 

Fluxo de Trabalhos Remoto. 
4. Selecione [OK]. 
5. Para obter mais informações, selecione o botão [Ajuda]. 
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