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Isenções legais e direitos autorais  

Todas as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contato com 

seu representante Intel para obter as mais recentes especificações e roteiros do produto Intel. 

Os recursos e benefícios das tecnologias Intel dependem da configuração do sistema e podem exigir 

hardware habilitado, software ou ativação de serviços. O desempenho varia de acordo com a 

configuração do sistema. Nenhum sistema de computador pode ser totalmente seguro. Consulte o 

fabricante do seu sistema ou seu revendedor para verificar ou obtenha mais informações em intel.com. 

Não é permitido usar ou facilitar o uso deste documento com relação a qualquer análise de violação ou 

de outra questão jurídica que diga respeito aos produtos Intel descritos aqui. Você concorda em 

conceder à Intel uma licença não exclusiva, livre de royalties, para qualquer reivindicação de patente 

redigida posteriormente que inclua o assunto divulgado aqui. 

Nenhuma licença (expressa ou implícita, por impedimento ou de outra forma) para quaisquer direitos 

de propriedade intelectual é concedida por este documento. 

Os produtos descritos neste documento podem conter defeitos ou erros de projeto, chamados de 

errata, que podem fazer com que o produto se afaste das especificações publicadas. Estão disponíveis 

erratas caracterizadas atualizadas a pedido. 

A Intel se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias 

implícitas de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica e não-violação, bem como as 

garantias decorrentes do curso de desempenho, curso de negociação ou do uso no comércio. 

A Intel não controla, não audita dados de parâmetros comparativos de terceiros ou os sites citados neste 

documento. Visite o website citado e verifique a precisão dos dados mencionados. 

Intel, o logotipo Intel e Intel Unite são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias 

nos Estados Unidos e/ou em outros países.  

*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas 

Algumas das imagens neste documento podem ser diferentes devido à localização. 

© 2018 Intel Corporation. Todos os direitos reservados.  
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1. Introdução 

Bem-vindo ao guia do plugin Intel Unite® para Scratchpad. 

 

Este guia contém instruções detalhadas sobre a instalação do plugin da funcionalidade Scratchpad, 

além de informações sobre os principais recursos deste plugin. 

1.1 Público 

Este documento foi projetado para ser usado por profissionais de TI que sejam responsáveis por 

instalar o software Intel Unite e adicionar recursos opcionais ao aplicativo. 

1.2 Visão geral 

O plugin Intel Unite® para Scratchpad permite brainstorming criativo e anotações intuitivas para 

todos os usuários da sala.  Ao utilizarem um monitor baseado em tela sensível ao toque na sala, os 

participantes podem desenhar na tela. 

Quando o monitor habilitado para toque no qual o aplicativo Intel Unite está rodando for acionado 

por um dos usuários da sala, ele se transformará em um Scratchpad.  Os participantes poderão 

trabalhar em colaboração e, quando sua reunião terminar, o Scratchpad será apagado. 
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2. Fluxo do plugin  

O plugin para Scratchpad foi instalado e configurado no Hub.  

 

EXIBA SUA TELA NO MODO SEM FIO 

1. Abra o aplicativo Intel Unite  
2. Inserir o PIN 
3. Clique em Apresentar 
Comece a colaborar! 

O dispositivo cliente inicia 
o aplicativo Intel Unite 

inserindo o PIN exibido no 
monitor. A funcionalidade 
Scratchpad será exibida 

 
Quando o aplicativo é 
aberto, o ícone Iniciar 
Scratchpad é exibido 

Quando o aplicativo é 
iniciado, a funcionalidade 
Scratchpad é exibida no 

monitor. 
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3. Instalação do plugin  

3.1  Pré-requisitos 

O plugin Intel Unite® para Scratchpad será instalado no Hub com os requisitos a seguir. 

Requisitos de software: 

 Software Intel Unite para Hub, versão 3.0 ou superior  

Requisitos de hardware: 

 Qualquer monitor sensível ao toque 

 

3.1.1 Certifique-se de que o plugin seja confiável 

Siga as instruções na seção 3.3  Como obter o valor hash de certificado de certificado . 

Também é possível consultar o Guia de implantação empresarial da solução Intel Unite na 

seção Instalação do hub>Plugins. 

3.2  Instalação do plugin Intel Unite para Scratchpad 

  No Hub: 

1. Feche o aplicativo Intel Unite. 

2. Execute o Intel Unite Plugin for Scratchpad.msi.  
3. Abra o aplicativo Intel Unite no Hub. 

 

No cliente: 

4. Para certificar-se de que o plugin foi instalado, abra o aplicativo cliente Intel Unite e procure 

o ícone do Scratchpad. 

5. O plugin foi instalado. 
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3.3  Como obter o valor hash de certificado 

Recomendamos que você obtenha e use valores de chave para plugins e não use o valor padrão 

(valor padrão = em branco), já que os valores de chave agregam segurança e impedem que plugins 

perigosos sejam instalados e executados no Hub. 

NOTA:  para um ambiente de teste, você pode usar o valor de chave padrão, mas isso não é 

recomendado para um ambiente de produção. 
 

1. Na pasta Intel Unite\Hub\Plugins, clique com o botão direito do mouse no arquivo 

Scratchpad dll e selecione Propriedades. 

2. Quando a janela Propriedades do plugin for exibida, abra a guia Assinaturas Digitais. 

3. Selecione Plugin do Intel Unite e clique em Detalhes. 

4. Na janela Detalhes de Assinatura Digital, clique em Exibir Certificado. 

 

5. Na janela Certificado, selecione a guia Detalhes e role para baixo, até visualizar a opção 

Impressão digital. 

6. Selecione Impressão digital. Quando o valor for exibido, copie e cole-o em um bloco de 

notas ou arquivo de texto, remova os espaços e salve. 

7. Essas informações serão utilizadas quando você criar o Perfil para o seu plugin no Portal da 

web do administrador. O valor da chave também pode ser criado e inserido após a criação 

do perfil. 
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3.3.1 Editar ou criar o perfil no Portal da web do administrador 

1. Vá para Portal da web do administrador e, em Grupos, selecione Perfis.   

 

2. Na lista Nome de perfil, localize o Perfil no qual deseja criar a nova chave e clique no ícone 

Exibir detalhes (localizado na última coluna à direita). Alternativamente, você pode criar um 

Perfil novo em vez de usar um existente. 

 

3. Crie uma chave para o hash de certificado do plugin para Scratchpad clicando em Adicionar 
propriedade do perfil e, quando a janela for aberta, insira o seguinte: 

  

 Chave: PluginCertificateHash_ScratchpadPlugin 

(O formato é PluginCertificateHash_XXXX, onde X é o nome que você está 

atribuindo ao plugin) 

 Tipo de dados: String 

 Unidade: Texto  

 Valor: cole o valor salvo no bloco de notas ou arquivo de texto (valor da Impressão 

digital). Esses dados também podem ser inseridos após a criação da chave.  

 

4. Clique em Salvar.  
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5. Na janela Perfil, você verá a nova chave do plugin. Você pode clicar em Editar para inserir 

seu valor (se ele ainda não foi adicionado) ou para editar a chave. 

 

 
 

6. Você também deve assegurar que a chave Hash do certificado do plug-in de verificação 

está definida para Verdadeiro, se quiser que ela esteja ativada. Se o valor estiver definido 

para Falso, o hub não verificará o certificado de assinatura dos plugins instalados. 

 

NOTA: para um ambiente de teste, você pode desativar a verificação do certificado; em um 

ambiente de produção, recomendamos definir o valor para Verdadeiro. 

7. Quando o perfil tiver sido atualizado com os dados do plugin do Scratchpad, lembre-se de 

atribuí-lo aos dispositivos do hub nos quais deseja ativá-lo. 
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4. Como habilitar o recurso Scratchpad no 

seu dispositivo cliente 

Os participantes da reunião entram em uma sala preparada para a solução Intel Unite®, onde o 

plugin foi instalado. 

1. No seu dispositivo cliente, abra o aplicativo Intel Unite® e insira o PIN que aparece no Hub. 

2. Clique no ícone Scratchpad. 

3. Clique no ícone Iniciar Scratchpad. Essa ação fará com que o Hub mostre o Scratchpad no 

monitor. 

Fechar o Scratchpad não exclui o conteúdo da tela. Isso permite que você troque de contexto entre 

o Scratchpad, apresentações e outras integrações sem perder seus dados. 

Quando todos se desconectam do aplicativo Intel Unite, o Scratchpad reinicia e limpa a tela. 

Consulte o fluxo abaixo: 
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O recurso de Scratchpad 

está disponível. 
Inicie o Scratchpad. Ele será 

exibido no monitor 
Quando estiver pronto para 

fechar o Scratchpad, clique 

aqui 

Nota:  Fechar o Scratchpad 

não apaga a tela 
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5. Recursos do Scratchpad  

Os recursos a seguir estão disponíveis no plugin do Scratchpad 

 Tela sensível ao toque 

 Fechar (Nota: Fechar o Scratchpad não apaga a tela) 

 Excluir (apaga a tela do Scratchpad) 

 Apagador 

 Largura da caneta 

 Cor da caneta 

 

 

 

 

Fechar Excluir Apagador Largura da caneta Cor da caneta 

Tela sensível 

ao toque 
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Apêndice A. Solução de problemas 

Esta seção mostrará a você os problemas comuns, as causas possíveis e as soluções. 

PROBLEMA CAUSAS POSSÍVEIS E SOLUÇÃO 

O plugin não aparece no 

aplicativo Intel Unite® 

  

Isso pode acontecer por alguns motivos.  A maneira mais fácil de 

determinar o que está acontecendo é ativar o modo de depuração 

para o plugin e executar o aplicativo Intel Unite em modo de 

depuração. 

Para iniciar o aplicativo Intel Unite no modo de depuração, abra 

uma janela de comando e execute o Intel Unite.exe com o 

sinalizador de depuração, digitando o comando abaixo (incluindo as 

aspas): 

“C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub\Intel Unite.exe” 

/debug 

Haverá dois consoles de depuração: um eles, que se parece com um 

documento de texto, é o console do aplicativo Intel Unite, e o outro, 

que se parece com uma janela CMD, fornecerá mais informações. 

Possíveis problemas e soluções: 

1) O plugin não é confiável. 

Consulte a seção “Como obter o valor hash de certificado” ou o 

Guia de implantação empresarial. 

 

 

 


