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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 ou revendedor do seu sistema, ou saiba mais em intel.com.br.

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 da Intel, Intel Unite, Intel Core e Intel vPro são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou 
em outros países.

*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas.

© 2019 Intel Corporation. Todos os direitos reservados.

https://www.intel.com.br
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1 Introdução
A solução Intel Unite® proporciona espaços de reunião seguros e conectados que simplificam a colaboração. Ele é 
projetado para conectar de maneira rápida e fácil todos participantes em uma reunião. A solução Intel Unite é uma 
solução simples e de colaboração instantânea disponível atualmente, e serve de base para recursos adicionais e 
inovação no futuro.

Este documento pode ser usado para instalar o software Intel Unite, saber mais sobre os recursos do aplicativo e 
auxiliar na solução de problemas.

Este documento está disponível nestes idiomas e pode ser baixado do site de suporte da solução Intel Unite: 
inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português do Brasil, coreano, japonês, chinês tradicional e chinês 
simplificado. 

1.1 Público
Este guia de implantação tem como foco capacitar os usuários a iniciarem e se familiarizarem com o aplicativo 
Intel Unite e seus recursos. Este guia foi elaborado para profissionais de TI em um ambiente empresarial e para 
quaisquer pessoas envolvidas na implantação da solução Intel Unite.

1.2 Terminologia e definições da solução Intel Unite®
Portal do Administrador — a interface web que gerencia o hub e as configurações de cliente e fornece 
parâmetros de configuração para a solução Intel Unite®.

Aplicativos — um componente de software instalado em um hub ou no cliente que estende a funcionalidade da 
solução Intel Unite.

Cliente — um dispositivo (Windows*, MAC OS*, iOS*, Android*, Chrome OS* ou Linux*) que se conecta a um hub.

Servidor corporativo (Servidor) — o servidor web e o serviço de PIN em execução no servidor que atribuirá 
e resolverá os PINs. Ele fornece uma página de download para os clientes e o Portal do Administrador para 
configuração.

FQDN — nome de domínio totalmente qualificado (Fully qualified domain name).

Hub — um minicomputador, All-In-One, PC em bastão, placa de computação e dispositivos em conformidade com 
a Especificação Aberta e Conectável com a tecnologia Intel® vPro™, que são conectados a um monitor em uma sala 
de conferências executando o aplicativo Intel Unite.

IIS — Serviços de Informações da Internet* (Internet Information Services), um servidor web fornecido pela 
Microsoft*.

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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2 Requisitos da solução Intel Unite®

2.1 Requisitos do servidor corporativo
• Microsoft Windows Server* 2012 R2 ou 2016

∘	 Nível de patch mais recente recomendado

∘	 Microsoft* .NET Framework 4.6.1

• Requisitos dos Serviços de Informação da Internet (IIS) da Microsoft*:
∘	 IIS 7 ou IIS 8

∘	 Compatível com SSL

› Um certificado de servidor web baseado em SHA2 mínimo com uma raiz de confiança interna ou 
pública

∘	 Recursos necessários do IIS:

› ASP .NET 4.5

› Serviços WCF

› Ativação de HTTP compatível com .NET 4.5

∘	 Funções necessárias do IIS:

› Recursos comuns de HTTP

› Documento padrão

∘	 Extensões de IIS:

› URL Rewrite* 2.1 (exige Instalador da plataforma da web da Microsoft*)

∘	 Servidor de e-mail SMTP configurado nos Microsoft Internet Information Services (Serviços de 
Informações da Internet da Microsoft)

• Banco de dados SQL (Microsoft SQL* ou MySQL*): para suporte completo do SQL ao fornecedor, use a 
versão paga do Microsoft SQL e MySQL. Há suporte SQL limitado do fornecedor e da comunidade ao usar 
as versões gratuitas (Microsoft SQL Express Edition e MySQL Community Edition).
∘	 Microsoft SQL Server 2012 SP4, 2014 SP2, 2016 SP1 ou 2017 CU7

∘	 Servidor de banco de dados com autenticação de modo misto (modo de autenticação do SQL Server 
e do Windows)

∘	 MySQL 5.7

• 4 GB de RAM

• 32 GB de armazenamento disponível

Nota 1: os componentes de IIS da solução Intel Unite 3.x, os componentes de IIS da solução Intel Unite 4.0 e o 
banco de dados SQL podem coexistir no mesmo servidor.

Nota 2: em ambientes em que os serviços da web e o banco de dados precisam estar em servidores separados, os 
componentes de IIS e o banco de dados SQL podem ser instalados em servidores separados.

2.2 Requisitos do hub
• Uma plataforma compatível de acordo com o exibido na página da web de visão geral da solução Intel 

Unite®

• Microsoft Windows* 7 mais recente ou 10 RS4, RS3, RS2 (32 bits ou 64 bits)

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html
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∘	 Nível de patch mais recente recomendado

∘	 Microsoft .NET 4.6.1 ou superior

• 4 GB de RAM

• Conexão com ou sem fio com a rede

• 32 GB de armazenamento disponível

2.3 Requisitos do cliente
• Microsoft Windows* 7 SP1, 8.1 ou 10 (32 bits ou 64 bits)

∘	 Nível de patch mais recente recomendado

∘	 Microsoft .NET 4.6.1 ou superior

• Mac OS* 10.12, 10.13 ou 10.14

• iOS* 11 ou 12

• Android* versão 6 (Marshmallow), versão 7 (Nougat) e versão 8 (Oreo)

• Versão mais recente do Chrome OS*

• Linux* Fedora* 27 ou 28, Red Hat* Enterprise 7, Ubuntu* 16 LTS ou 18 não LTS

• Conexão com ou sem fio com a rede

2.4 Considerações de TI e requisitos de rede
As principais considerações de TI e requisitos de rede incluem:

• As instalações do hub e do cliente devem ser gerenciadas com os processos estabelecidos pelo 
departamento de TI.

• Para assegurar a confiabilidade, a Intel recomenda enfaticamente que o hub utilize conexões de rede com 
fio. Isso evitará a saturação da largura de banda sem fio, principalmente em áreas congestionadas.

• O software Intel Unite deve ter permissão para aceitar conexões recebidas. Pode ser necessário adicionar 
uma exceção ao firewall instalado no hub. Consulte o Guia de ajuda do firewall da solução Intel Unite® 
para obter mais informações. Para outros fornecedores de firewall não incluídos no documento do guia 
de ajuda, entre em contato com o fornecedor do firewall para obter detalhes específicos sobre como criar 
exceções para aplicativos 

• Em ambientes de produção, a Intel recomenda enfaticamente o uso de nomes de domínio totalmente 
qualificados (FQDNs) e a criação de um registro TXT do DNS que aponte para o servidor corporativo. Isso 
proporciona o método mais fácil para hubs e clientes localizarem o servidor corporativo.

• Como uma atualização de segurança, o aplicativo Intel Unite aceita apenas certificados SHA-2 ou 
superiores devido ao fim da vida útil do SHA-1. Isso pode exigir a atualização dos certificados no servidor 
web. Trabalhe com a equipe de segurança de TI da sua organização para obter certificados SHA-2 durante 
a configuração.

2.5 Dispositivos de cliente móveis
Algumas organizações implantam dispositivos de cliente móveis como parte da solução Intel Unite. Para se 
conectar à solução Intel Unite, todos os dispositivos do cliente (incluindo dispositivos iOS* e Android*) devem ser 
conectados à rede corporativa ou utilizar uma VPN devidamente configurada. Dispositivos móveis não conectados 
à rede corporativa, como notebooks, tablets e telefones pessoais, podem não conseguir se conectar a uma sessão 

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/software-applications/Intel_Unite_Firewall_Help_Guide.pdf
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do aplicativo Intel Unite se um firewall corporativo não permitir as conexões. Ao habilitar dispositivos móveis de 
clientes, os administradores de TI devem saber o seguinte:

• Se os usuários do aplicativo Intel Unite estiverem utilizando dispositivos móveis pessoais, exija que 
estejam na rede da empresa para que possam se conectar ao aplicativo Intel Unite, ou crie uma maneira de 
permitir essas conexões.

• Garantir que as ferramentas e estratégias necessárias estejam em vigor para gerenciar os dispositivos e 
manter a rede em segurança.

• Implementar uma Política de gerenciamento de dispositivos móveis para dispositivos móveis e pessoais 
usados para trabalho.

• Adequar a segurança para fornecer o nível correto de proteção de acordo com a sensibilidade dos dados 
a serem protegidos. A adequação depende dos dados que a empresa considera essenciais e do quanto ela 
deseja detalhar na aplicação de proteções.
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3 Visão geral da implantação
A solução Intel Unite consiste em quatro componentes: servidor corporativo, hub, clientes e servidor de e-mail 
SMTP (ou retransmissor de e-mail):

• O servidor corporativo é o primeiro componente que deve ser configurado. Quando os aplicativos são 
iniciados no hub e no cliente, eles usam o servidor corporativo para trocar informações de conexão e 
receber informações de conexão necessárias para concluir o registro.

• O hub é um mini PC com processador Intel® Core™ vPro™ que atende aos requisitos de hub descritos na 
Seção 2.2. Geralmente, o hub é conectado a um monitor ou um projetor em uma sala de conferência. 
Consulte o manual de usuário do monitor ou do projetor para obter instruções sobre como conectar 
corretamente o monitor ou o projetor ao hub.

• Clientes são sistemas conectados a um hub para colaboração em uma reunião.

• Um servidor de e-mail SMTP ou retransmissor de e-mail é usado para enviar um link para os usuários 
para o registro de cliente e para enviar mensagens de alerta aos administradores de TI.

3.1 Recursos para implantação
Os recursos a seguir são obrigatórios para concluir a instalação:

• Direitos de administrador no banco de dados SQL

• Direitos de administrador no servidor corporativo

• Direitos de administrador no hub

• Capacidade de enviar e-mail a partir do servidor de e-mail SMTP

Os requisitos podem também incluir o seguinte:

• Administrador de segurança de TI para emitir o certificado SHA-2

• Administrador de segurança de TI para políticas de firewall

• Administrador de TI para criar um registro TXT do DNS, que é utilizado pelo hub e pelos clientes para 
localizar o servidor corporativo (altamente recomendado)

• Servidor corporativo configurado com configurações válidas de SMTP
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4 Instalação do servidor corporativo

4.1 Visão geral do servidor corporativo
O instalador do servidor corporativo inclui o banco de dados, servidor do PIN, portal de administrador na web e 
página de download do cliente. O servidor corporativo consiste em quatro componentes:

• Banco de dados Microsoft* SQL ou MySQL — mantém todas as informações de status da infraestrutura 
da solução Intel Unite.

• Serviço da web de IIS — um serviço de mensagens padronizado que se comunica com o banco de dados, 
os hubs, os clientes e o servidor SMTP.

• Site do portal de administração — permite que os administradores gerenciem hubs e clientes, gerem 
estatísticas e acessem recursos de monitoramento e alerta.

• Página inicial da web de download de cliente — contém o software de cliente Intel Unite.

4.2 Pré-instalação do servidor corporativo
Os requisitos de pré-instalação do servidor corporativo são:

• Requisitos de software descritos na Seção 2.1.

• Considerações adicionais de segurança (opcional). Consulte o Apêndice D. Lista de verificação de 
segurança.

4.2.1 SQL Server

Um banco de dados SQL é necessário, e a solução Intel Unite® foi projetada para funcionar com o Microsoft* SQL 
Server ou MySQL Server. O SQL Server pode estar no mesmo sistema do servidor da solução Intel Unite.

4.2.1.1 Instalação do Microsoft* SQL Server

O servidor corporativo pode ser configurado para funcionar com o MS SQL versão 2012 ou superior. Os 
administradores podem instalar um novo SQL Server dedicado para executar um ambiente de teste; no entanto, 
isso não é obrigatório. O aplicativo Intel Unite cria seu próprio banco de dados, tabelas de dados e índices em um 
banco de dados existente, sem interferir em outras tabelas ou dados existentes.

As etapas a seguir descrevem como instalar o MS SQL2012:

1. Execute a instalação do SQL Server e abra a central de instalação do SQL Server.

2. No painel esquerdo, clique em Instalação e escolha Nova instalação autônoma do SQL Server ou 
adicionar recursos a uma instalação existente.

3. Insira a chave do produto, aceite os termos de licença e clique em Avançar.

4. Selecione Usar o Microsoft Update para verificar se há atualizações (recomendado) para verificar se há 
atualizações e clique em Avançar. 

5. A configuração procura atualizações do produto e instala as atualizações necessárias. Para continuar, 
clique em Avançar.

6. A configuração verifica se há possíveis falhas e os requisitos a serem atendidos antes da instalação. Para 
continuar, clique em Avançar.
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7. Selecione Instalação do recurso do SQL Server e clique em Avançar.

8. Em Seleção de recursos, selecione Serviços do mecanismo de banco de dados e Ferramentas de 
gerenciamento - Completas e clique em Avançar. (Veja a Figura 1)

Figura 1. Tela de seleção de recursos do Microsoft SQL 2012

9. Especifique o nome e a ID de instância para o SQL Server e clique em Avançar.

10. Especifique as contas de serviço para cada serviço e clique em Avançar.

11. Selecione Método de autenticação misto (que inclui autenticação do SQL Server e do Windows*), 
especifique os administradores do SQL Server e clique em Avançar em cada tela até que a tela de 
verificação de recursos seja exibida. (Veja a Figura 2)

Figura 2. Seleção da autenticação de modo misto

12. Verifique os recursos a serem instalados e clique em Instalar.

13. Feche a caixa de diálogo após a conclusão da instalação.
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4.2.1.2 Instalação do MySQL Server

O servidor corporativo pode ser configurado para funcionar com o MySQL versão 2008 R2 ou superior. Os 
administradores podem instalar um novo MySQL Server dedicado para executar um ambiente de teste; no 
entanto, isso não é obrigatório. O aplicativo Intel Unite cria seu próprio banco de dados, tabelas de dados e 
índices em um banco de dados existente, sem interferir em outras tabelas ou dados existentes. O MySQL 5.7 tem 
requisitos específicos:

• O MySQL 5.7 exige os Pacotes Redistribuíveis do Microsoft Visual C++ para Visual Studio 2013 (MySQL 5.7)

As etapas a seguir descrevem como instalar o MySQL 5.7:

1. Clique duas vezes no arquivo .msi.

2. Clique no botão Run.

3. A caixa de diálogo Controle de conta de usuário pode ser exibida. Se for o caso, clique em Yes para 
continuar.

4. Na tela de Contrato de licença, marque a caixa de seleção para aceitar os termos de licença e clique em Next.

5. Selecione Custom e clique em Next.

6. Na próxima tela, expanda MySQL Server, expanda MySQL Server <número da versão> e selecione 
MySQL Server 5.7.22 – X64 para instalar em um SO de 64 bits ou MySQL Server 5.7.22 – X86 para 
instalar em um SO de 32 bits.

7. Clique na seta verde para adicionar o produto à coluna Products/Features To Be Installed e clique em Next.

8. Clique em Execute para instalar o MySQL.

9. Após a instalação, verifique se há uma marca de verificação verde ao lado de MySQL Server <número de 
versão>, o que indica uma instalação bem-sucedida, e clique em Next.

10. Clique em Next novamente.

11. Para Replicação do grupo, selecione Standalone MySQL Server/Classic MySQL Replication e clique em Next.

12. Deixe as configurações padrão de Type and Networking inalteradas e clique em Next.

13. Para Accounts and Roles, digite uma senha para a conta-raiz e clique em Next.

14. Deixe as configurações padrão de Windows* Service inalteradas e clique em Next.

15. Deixe as configurações padrão de Plugins and Extensions inalteradas e clique em Next.

16. Deixe as configurações padrão de Advanced Options inalteradas e clique em Next.

17. Para Apply Confguration, clique em Execute.

18. Clique em Finish, em Next e, em seguida, clique em Finish novamente.

4.2.2 Verificar a instalação do .NET Framework 4.5.2

No sistema voltado para a instalação do servidor da solução Intel Unite, verifique se o .NET Framework 4.5.2 
está instalado. Para concluir esta verificação, consulte o website do Microsoft .Net Framework 4.5.2. Se o .NET 
Framework 4.5.2 não estiver instalado, instale-o consultando o website de download do Microsoft .Net Framework 
4.5.2. 

4.2.3 Habilitar o IIS

No sistema voltado para a instalação do servidor da solução Intel Unite, ative o IIS. As seções a seguir mostram as 
etapas para habilitar o IIS no Windows Server* 2012 e no Windows Server* 2016.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed#to-find-net-framework-versions-by-viewing-the-registry-net-framework-45-and-later
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42643
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42643
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4.2.3.1 Windows Server* 2012

Para habilitar o IIS no Windows Server* 2012:

1. Abra o Gerenciador de servidor e clique em Gerenciar > Adicionar funções e recursos. 

2. No assistente de Adicionar funções e recursos, clique em Avançar.

3. No menu Gerenciar, selecione Adicionar funções e recursos.

4. Selecione Instalação baseada em função ou recurso e clique em Avançar.

5. Selecione o servidor adequado (o local é selecionado por padrão).

6. Selecione Servidor Web (IIS).

7. Na caixa de diálogo Adicionar recursos necessários para o Servidor web (IIS), clique em Adicionar recursos.

8. Clique em Avançar.

9. Na página Recursos, adicione os seguintes recursos para o IIS:

• Recursos do .NET Framework 4.5

∘	 ASP.NET 4.5 (consulte a Figura 3)

Figura 3. Recursos do IIS a serem instalados no Server 2012

∘	 Serviços WCF

› Ativação HTTP (clique em Adicionar recursos na caixa de diálogo Adicionar recursos 
necessários para a ativação HTTP?, consulte a Figura 4)
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Figura 4. Recursos de ativação HTTP do IIS do Server 2012 a serem instalados

10. Clique em Avançar.

11. Na página Função Servidor Web (IIS), clique em Avançar.

12. Na página Serviços de Função, clique em Avançar.

13. Na página Confirmar seleções de instalação, clique em Instalar.

4.2.3.2 Windows Server* 2016

Para habilitar o IIS no Windows Server* 2016:

1. Abra Gerenciador do servidor.

2. No menu Gerenciar, selecione Adicionar funções e recursos e clique em Avançar.

3. Em Tipo de instalação, selecione Instalação baseada em função ou recurso e clique em Avançar.

4. Selecione o servidor adequado (local é selecionado por padrão) e clique em Avançar.

5. Selecione Servidor Web (IIS) e Adicionar recursos necessários para o Servidor Web (IIS) e clique em 
Avançar.

6. Adicione os seguintes recursos para o IIS:

• Recursos do .NET Framework 4.6

∘	 ASP.NET 4.6

• Serviço de Ativação de Processos do Windows

∘	 APIs de configurações

∘	 Modelo de processo

7. Clique em Adicionar recursos para continuar e adicione os seguintes recursos:

• Recursos do .Net Framework 4.6 (2 de 7 instalados)

∘	 .NET Framework 4.6

∘	 ASP.NET 4.6

› Serviços WCF (1 de 5 instalado)

• Ativação HTTP*

• Compartilhamento de porta TCP (instalado)
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*Nota: marcar a caixa de seleção Ativação HTTP abre uma caixa de diálogo com os seguintes recursos 
selecionados (Veja a Figura 5):

• Servidor Web (IIS)

∘	 Servidor Web

› Desenvolvimento de aplicativos

• ASP.NET 4.6

• Filtros de ISAPI

• Extensões de ISAPI

• .NET Extensibility 4.6

Figura 5. Recursos de ativação HTTP do IIS do Server 2016

8. Clique em Adicionar recursos para continuar.

9. Aceite os recursos padrão na página Selecionar serviços de função e clique em Avançar.

10. Leia as informações fornecidas na página Função Servidor Web (IIS) e clique em Avançar. 

11. Clique em Avançar para continuar.

12. Por fim, na página Confirmar seleções de instalação, analise os itens a serem instalados e clique em Instalar.

4.2.4 Instalar a reescrita de URL

No sistema voltado para a instalação do servidor da solução Intel Unite, instale a Reescrita de URL. Há dois 
métodos disponíveis para instalar a Reescrita de URL, conforme descrito nas duas próximas seções.

4.2.4.1 Instalação da reescrita de URL – Método 1

1. Baixe e instale o Web Platform Installer acessando este link.

2. Inicie o Web Platform Installer.

3. Clique na guia Produtos.

4. Procure por Reescrita de URL.

https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
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5. Selecione Reescrita de URL 2.1 na lista e clique em Adicionar.

6. Clique em Instalar.

7. Leia a licença e aceite-a para começar a instalação.

8. Clique em Sair para fechar o Web Platform Installer.

4.2.4.2 Instalação da reescrita de URL – Método 2

1. Baixe o instalador do URL Rewrite diretamente deste link. 

2. Execute o instalador e siga o assistente.

4.3 Instalação do servidor corporativo
Após a conclusão de todas as etapas de pré-instalação do servidor corporativo, o software do servidor da solução 
Intel Unite pode ser instalado. Esse processo deve ser executado no servidor que hospeda o ambiente de IIS.

4.3.1 Instalar o servidor corporativo usando o MSI

As etapas a seguir descrevem como usar o arquivo .msi para instalar um servidor corporativo:

1. Localize o arquivo Intel_Unite_Server_vx.x.x.x.mui.msi (copiado para o armazenamento local ou no 
armazenamento em rede).

2. Após a inicialização do Intel_Unite_Server_vx.x.x.x.mui.mui.msi, marque a caixa Aceito os termos do 
Contrato de Licença.

3. Clique em Avançar para continuar.

4. Selecione o tipo do banco de dados — se for usar o Microsoft SQL Server, selecione Escolher o SQL; se for 
usar o MySQL, selecione Escolher o MySQL.

5. Clique em Avançar para continuar.

6. Na janela Instância do servidor, defina as opções de banco de dados SQL. As opções disponíveis são:

Figura 6. Tela de configuração do banco de dados do instalador do servidor

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
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• Seção Detalhes da conexão com o servidor de banco de dados:

∘	 O valor padrão de Nome do servidor é (local) para o SQL Server. Substitua o padrão por um nome 
de host ou deixe o valor padrão. Se for usar o MS SQL e ele estiver instalado no mesmo servidor, 
deixe o Nome do servidor como (local). Se for usar o MySQL e ele estiver no mesmo servidor, o 
Nome do host deve ser localhost em vez de (local)

∘	 Se MS SQL for selecionado, o valor padrão para a autenticação do servidor de banco de dados é 
Autenticação do Windows. Se a autenticação de SQL for desejada, selecione Autenticação de SQL 
e preencha a ID de login e a Senha de uma conta do MS SQL que tenha sido criada com acesso ao 
banco de dados e para leitura/gravação. 

∘	 Se o MySQL for selecionado, digite o nome da conta na caixa de texto ID de login e a senha da 
conta na caixa de texto Senha. A conta deve ter acesso para criação de banco de dados e leitura/
gravação.

∘	 Clique no botão Testar conexão para verificar as informações da conta.

• Seção Conexão do servidor do banco de dados/Detalhes da configuração:

∘	 Crie uma senha e digite-a na caixa de texto Senha da conta de serviço. A senha é para api_user, 
utilizada para acessar o banco de dados denominado unite_server.

∘	 Digite novamente a senha na caixa de texto Confirmar senha. 

Nota: a senha deve conter, no mínimo, oito caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, 
um dígito e um símbolo.

7. Clique em Avançar para configurar o caminho de instalação. O caminho padrão de instalação é C:\Program 
Files (x86)\Intel\Intel Unite\. Se um local diferente for desejado, digite a nova localização na caixa de 
texto ou clique no botão Alterar para usar a caixa de diálogo Alterar pasta de destino para selecionar a 
localização. Se for usar a caixa de diálogo Alterar pasta de destino, procure o local e clique em OK.

8. Clique em Avançar.

9. Se você estiver usando um balanceador de carga, consulte o Apêndice G. Opções de configuração de 
balanceamento de carga para concluir a configuração. Se não estiver usando um balanceador de carga, 
clique em Avançar para aceitar as configurações padrão.

10. Digite um nome de organização na caixa de texto Nome da organização e digite uma descrição na caixa de 
texto Descrição da organização. O nome da organização é usado para criar um grupo de hub e um grupo 
de cliente.

11. Selecione o Modo de emparelhamento avançado ou o Modo de emparelhamento padrão.

• Modo de emparelhamento avançado - esse modo requer confirmação por e-mail ao registrar um 
dispositivo cliente.

• Modo de emparelhamento padrão - esse modo não requer confirmação por e-mail ao registrar um 
dispositivo cliente.

Nota: o modo de emparelhamento não pode ser alterado depois de definido. Ele requer uma reinstalação 
do servidor para alterar o modo de emparelhamento.

12. Clique em Avançar.

13. Clique em Instalar para iniciar a instalação. Quando o processo de instalação for concluído, o servidor 
corporativo estará instalado.

4.3.2 Verificar a criação bem-sucedida do banco de dados da solução Intel Unite (opcional)

Para verificar a criação bem-sucedida do banco de dados da solução Intel Unite no MS SQL ou no MySQL, utilize 
um destes procedimentos:
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Para MS SQL, abra o SQL Management Studio e se conecte ao SQL Server. Expanda Bancos de dados no painel 
esquerdo e verifique se unite_server está listado. Confirme se o api_user existe em Segurança->Logins. Veja a 
Figura 7.

Figura 7. Objetos criados no Microsoft SQL

• Para o MySQL, abra uma janela de linha de comando no MySQL Server. Inicie o interpretador do MySQL 
digitando mysql -h <nome-do-host> -u=<seu-nome-de-usuário> -p no prompt de comando, onde 
<nome-do-host> é o hostlocal, já que o comando está sendo executado no computador com o My SQL e 
<seu-nome-de-usuário> é o nome de usuário usado durante a instalação do servidor. Digite a senha para 
o usuário. Digite show databases; e verifique se o banco de dados unite_server está listado.

4.3.3 Instalar o servidor corporativo via linha de comando

O instalador do aplicativo Intel Unite para o servidor corporativo tem suporte para instalações via linha 
de comando. O instalador do arquivo msi deve estar em um local conhecido, no sistema local ou no 
compartilhamento de rede. Os seguintes parâmetros e comando para instalação são exibidos e devem ser 
executados como administrador: 

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q INSTALLFOLDER="Value" DBTYPE="[1|0]" 
DBHOSTNAME=Value DBLOGONTYPE="[WinAccount|SqlAccount]" DBUSER=Value 
DBPASSWORD=Value DBLOGONPASSWORD=Value DBLOGONPASSWORDCONF=Value 
ORGNAMEPROPERTY=Value ORGDESCPROPERTY="Value" PUBLISH_WEBAPI_HELP=Value 
PAIRMODEPROPERTY="[0|1]" ADDLOCAL="Value"

4.3.3.1 Parâmetros de instalação via linha de comando do servidor corporativo

Os parâmetros de instalação do servidor corporativo fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. O 
resultado da instalação pode ser determinado pela análise do arquivo de log. Aspas duplas são necessárias 
somente para valores de entrada que incluam um ou mais espaços. Em caso de dúvida, coloque os valores de 
entrada entre aspas duplas. 
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Na lista a seguir, nomes em maiúsculas são as propriedades suportadas. Eles podem ser combinados, dependendo 
da configuração. Os valores dentro dos parênteses são opções predefinidas (escolha uma e não inclua parênteses 
ou a barra vertical).

• /i — o comando para a instalação.

• "Installer_Path.msi" — o caminho, incluindo o nome do arquivo msi (por exemplo, "c:\meus downloads\
installer.msi").

• /l*v — o comando para gerar um arquivo de log.

• "Log_Path" — o caminho, incluindo o nome do arquivo de log (por exemplo, "c:\meus logs\serverinstallog.txt").

• /q — o comando para silencioso, sem interação do usuário.

• INSTALLFOLDER=Value — o local especificando onde instalar o aplicativo de servidor. Substitua Value 
pelo caminho completo, incluindo as aspas duplas (por exemplo, "c:\meus aplicativos\unite server").

• DBTYPE=[0|1] - o comando para indicar qual banco de dados está sendo usado. Um valor de 0 significa 
MySQL, e um valor de 1 significa MS SQL.

• DBHOSTNAME=Value — o nome de host do SQL Server. Substitua o Value pelo FQDN do SQL Server.

• DBLOGONTYPE="[WinAccount|SqlAccount]" — o comando que indica que tipo de login está sendo usado 
para acessar o SQL Server. Um valor de "WinAccount" significa usar uma conta do Windows*, e um valor de 
"SqlAccount" significa usar uma conta do SQL Server. Esse parâmetro só é necessário se DBTYPE = 1.

• DBUSER=Value — o nome do usuário da conta usada para fazer login no banco de dados SQL para criar 
as tabelas do banco de dados e para criar a conta de serviço. Substitua Value pelo nome de usuário do 
banco de dados.

• DBPASSWORD=Value — a senha da conta do banco de dados usada para fazer login no banco de dados 
SQL para criar as tabelas do banco de dados e para criar a conta de serviço. Substitua Value pela senha.

• DBLOGONPASSWORD=Value — a senha para a conta de serviço. Substitua Value pela senha.

• DBLOGONPASSWORDCONF=Value — a confirmação da senha para a conta de serviço. Substitua Value 
pela senha. Deve ser igual à DBLOGONPASSWORD.

• ORGNAMEPROPERTY=Value — o nome da organização, que é usado para criar um grupo de hub e um 
grupo de cliente. Substitua Value pelo nome da organização.

• ORGDESCPROPERTY= "Value" — uma descrição detalhada da organização. Substitua Value pela 
descrição entre aspas duplas.

• PUBLISH_WEBAPI_HELP=[0|1] — o comando para instalar a WebAPI de ajuda. Um Valor 1 significa 
instalar a WebAPI de ajuda e um Valor 0 significa não instalar a WebAPI de ajuda.

• PAIRMODEPROPERTY=[0|1] — o comando para definir o modo de emparelhamento. Um Valor 1 indica o 
Modo de emparelhamento padrão e um Valor 0 indica o Modo de emparelhamento avançado.

• ADDLOCAL = "Value" — a lista de recursos do componente do servidor a serem instalados neste servidor. 
Substitua Value com um recurso de componente do servidor ou uma lista de recursos do componente do 
servidor separados por vírgulas. Esta é uma lista de recursos do componente do servidor:

∘	 DatabaseFeature — instala o banco de dados neste servidor.

∘	 WebApiFeature — instala o WebAPI neste servidor.

∘	 AdminPortalFeature — instala o Portal do Administrador neste servidor.

∘	 TelemetryFeature — instala o serviço Telemetry neste servidor.

∘	 MaintenanceFeature — instala o serviço de manutenção neste servidor.

∘	 ALL — instala todos os recursos acima neste servidor.
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4.4 Configurar o IIS para o site do Portal do Administrador (início rápido)
Esta seção descreve a configuração básica necessária para o Portal do Administrador para emparelhar com hubs 
e registros de clientes, o que possibilita que os clientes se conectem aos hubs. Consulte a Seção 7 para obter um 
conjunto completo de opções de configuração do Portal do Administrador.

4.4.1 Obter um certificado

A solução Intel Unite® pode ser configurada para funcionar com certificados SHA-2 a partir da raiz pública de 
autoridades de certificação de confiança ou certificados autoassinados.

4.4.1.1 Opção 1: obter um certificado de uma raiz pública da autoridade de certificação de confiança

O uso de uma raiz pública de confiança ou de autoridade de certificados externos permite que os clientes e hubs 
Intel Unite® estabeleçam uma conexão confiável e segura com o servidor corporativo. Os principais sistemas 
operacionais confiam inerentemente nessas autoridades de certificação como parte do processo normal do 
sistema operacional. Este link define o processo para criar uma solicitação de assinatura de certificado e para 
enviar a solicitação a uma autoridade de certificação. 

Abaixo estão alguns exemplos de autoridades de certificação que podem fornecer certificados SHA-2:

www.godaddy.com

www.verisign.com

4.4.1.2 Opção 2: criar um certificado de servidor web autoassinado

Um certificado autoassinado pode funcionar bem para o ambiente de teste. No entanto, a tentativa de usar 
certificados autoassinados em um ambiente de produção pode limitar a conectividade em algumas plataformas. 
Nem todas as plataformas podem confiar em certificados autoassinados, como iOS e Chrome OS.

Com o fim da vida útil dos certificados SHA-1, a versão mais recente da solução Intel Unite aceita somente 
certificados SHA-2 ou superiores. O departamento de TI da organização deve garantir que o certificado do 
servidor Web emitido seja um certificado SHA-2 confiável e o caminho de certificação seja válido.

Para um ambiente de teste, um certificado autoassinado SHA 2 pode ser criado desta forma:

1. Execute o PowerShell como administrador.

2. Execute o seguinte comando:

New-SelfSignedCertificate -DnsName <Nome do computador> -CertStoreLocation “cert:\ 
LocalMachine\My”

Substitua <Nome do computador> pelo FQDN usado para acessar o servidor corporativo. Por exemplo, 
mytestserver.mycompany.com.

3. Para executar o MMC como administrador, clique no ícone Pesquisar na barra de tarefas do Windows*, 
digite Executar, pressione Enter ou Return e digite mmc.

4. Na janela Console, clique em Arquivo e selecione Adicionar ou remover snap-ins.

5. Selecione Certificados e clique em Adicionar.

6. Selecione Conta do computador.

7. Selecione Computador local.

https://uniteappshowcase.intel.com/
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8. Digite Concluir e clique em OK.

9. No painel esquerdo, clique em Expandir certificado (Computador local), selecione Pessoal e selecione 
Certificados.

10. No painel central, clique com o botão direito do mouse no certificado criado anteriormente e digite um 
nome fácil (esse nome será usado em uma etapa posterior).

11. Clique com o botão direito do mouse no certificado novamente e clique em Copiar.

12. No painel esquerdo, clique em Autoridades de certificação raiz confiáveis.

13. No painel central, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar e clique em Colar.

14. Para fechar o mmc, clique em Arquivo e clique em Sair. Na saída, pode ser exibida uma instrução para 
salvar. Salvar as configurações permite carregar as configurações mais tarde, incluindo o snap-in de 
certificado. Se as configurações não forem salvas, o snap-in do certificado precisará ser adicionado 
novamente.

4.4.2 Instalar o certificado de servidor web e configurar ligações do servidor Web

Esta seção descreve como abrir o Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS), expandir o nome do 
servidor e remover uma ligação de porta.

4.4.2.1 Abrir o gerenciador do IIS

As seguintes etapas descrevem como abrir o Gerenciador de IIS:

1. No menu Iniciar, clique em Todos os programas, clique em Acessórios e clique em Executar.

2. Na caixa de texto Executar, digite painel de controle e clique em OK.

3. Na janela do Painel de controle, clique em Exibição clássica e clique duas vezes em Ferramentas 
administrativas.

4. Na janela Ferramentas administrativas, clique duas vezes em Serviços de informações da Internet (IIS).

4.4.2.2 Expandir o nome do servidor

Para expandir o nome do servidor:

1. No painel do lado esquerdo Conexões, expanda Sites e clique em Site padrão.

2. No painel Ações à direita, encontre Editar site e selecione Ligações.

3. Na janela Ligações do site, clique em Adicionar.

4. Configure os seguintes parâmetros:

• Tipo: https (Nota: não http)

• Endereço IP: todos não atribuídos

• Porta: 443

• Nome do host: (deixe em branco)

• Certificado SSL: (selecione o que você instalou nas etapas anteriores)

5. Clique em OK.

6. Clique em Fechar.

Observe que o serviço web do aplicativo Intel Unite se comunica com os clientes e hubs usando a porta 443.
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4.4.2.3 Remover a ligação da porta 80

As etapas a seguir descrevem como remover a ligação da porta 80:

1. No painel de navegação do lado esquerdo, encontre Sites e clique em Site padrão.

2. No painel Ações à direita, encontre e Editar site e selecione Ligações.

3. Selecione o item com a Porta igual a 80.

4. Clique no botão Remover e clique em Fechar.

4.4.3 Habilitar a autenticação anônima

A autenticação anônima DEVE estar habilitada para que a solução Intel Unite® funcione corretamente. As etapas a 
seguir descrevem como habilitar a autenticação anônima:

1. No painel de navegação do lado esquerdo, encontre Sites e clique em Site padrão.

2. No painel do meio, clique duas vezes em Autenticação.

3. Selecione Autenticação Anônima.

4. No painel Ações, selecione Editar.

5. Selecione Usuário específico.

6. Clique em Definir.

7. Digite IUSR como nome de usuário e deixe a senha do campo “Confirmar senha” em branco.

8. Clique em OK.

4.4.4 Configurar as definições de e-mail SMTP do IIS

Para configurar as definições de e-mail SMTP do IIS: 

Figura 8. Ícone de e-mail SMTP do site padrão do IIS

1. No painel de navegação esquerdo, encontre Sites e selecione Site padrão.

2. Clique duas vezes no ícone E-mail SMTP. Consulte a Figura 8.
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3. Na página E-mail SMTP, digite o endereço de e-mail do remetente na caixa de texto Endereço de e-mail.

4. Selecione Fornecer e-mail para o servidor SMTP. (Isso entrega mensagens de e-mail imediatamente. É 
necessário um servidor SMTP operacional para o qual o usuário tenha as credenciais.)

5. Na caixa de texto Servidor SMTP, digite o FQDN exclusivo do servidor SMTP ou marque a caixa de texto 
Usar host local para definir o nome para LocalHost. A configuração do nome para LocalHost significa que o 
ASP.NET usa um servidor SMTP no computador local. Normalmente, este é o servidor virtual SMTP padrão.

6. Na caixa de texto Porta, digite uma porta TCP. A porta 25 é a porta TCP padrão para SMTP e é a 
configuração padrão. Mais de um servidor virtual pode usar a mesma porta TCP se todos os servidores 
usarem endereços IP diferentes.

7. Em Configurações de autenticação, especifique o modo de autenticação e as credenciais, se o seu servidor 
SMTP precisar deles.

8. Se o servidor SMTP estiver configurado para a retransmissão de e-mails, encontre as Configurações de 
autenticação e escolha Não exigido.

9. Clique em Aplicar no painel Ações. 

Nota: para servidores SMTP de terceiros com SSL habilitado, inclua enableSsl="true" entre as tags SMTP 
no arquivo web.config, consulte a Figura 9 sobre o local do web.config.

Figura 9. Local do web.config do IIS

Exemplo: Web.config - SMTP com SSL habilitado

 <system.net>

<mailSettings>

<smtp from="water@test.com">

<network host="mail.test.com" port="25" userName="tester@test.com" 
password="xxxxx" defaultCredentials="false" enableSsl="true"/>

</smtp>

</mailSettings>

</system.net>
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4.4.5 Configurar o IIS com o Active Directory para o Portal do Administrador (opcional)

Um servidor da solução Intel Unite em execução no Portal do Administrador pode usar o Active Directory 
para gerenciar as configurações do hub e as permissões de usuário. Para isso, são necessárias as seguintes 
configurações: 

• O servidor corporativo e os hubs devem ser unidos no domínio do Active Directory.

• As definições IIS do servidor corporativo devem ser configuradas para identificar se o usuário tem acesso 
de "leitura" aos grupos do Active Directory que tenham objetos do hub e/ou de usuário. Por padrão, o IIS 
usa a identidade da máquina do servidor para acessar o Active Directory. A identidade usada para acessar 
o Active Directory pode ser alterada, se desejado.

• Grupos do Active Directory com os objetos de hub e/ou de usuário devem existir (ou ser criados) para 
serem usados com a solução Intel Unite. Além disso, permissões de leitura devem ser concedidas nos 
grupos para a identidade do servidor corporativo de forma que ela possa acessá-los. Criar e manter os 
grupos do Active Directory está além do escopo deste documento. Consulte o departamento de TI da 
organização para obter ajuda, se necessário.

Nota: a identidade do Active Directory usada pelo servidor corporativo para acessar o Active Directory deve ser 
limitada a "somente leitura" para segurança adicional.

4.4.5.1 Configurar o IIS para acesso ao Active Directory

Depois que as permissões de leitura forem concedidas para o servidor corporativo para o hub e os grupos de 
usuários do Active Directory, o IIS do servidor corporativo precisa ser configurado com a identidade desejada.

1. Abra o gerenciador do Serviço de Informações da Internet (IIS) no servidor corporativo.

2. No painel de navegação esquerdo, expanda o nome do servidor e expanda Sites.

3. Selecione Sites padrão.

4. No painel central, clique duas vezes em Configurações do aplicativo.

5. No painel Ações do lado direito, clique em Adicionar.

6. Adicione as seguintes configurações de aplicativo:

• ActiveDirectoryServer

∘	 Nome: ActiveDirectoryServer

∘	 Valor: digite o FQDN da controladora de domínio. Se houver vários domínios, digite cada 
controladora de domínio separada por uma barra vertical. O número de porta pode ser anexado 
ao FQDN (por exemplo, DC1.abc.corp.mycompany.com|DC1.xyz.corp.mycompany.com:1234).

7. Clique em OK.

8. Repita as etapas 6 e 7 para cada uma das seguintes entradas:

• ActiveDirectoryGlobalCatalog

∘	 Nome: ActiveDirectoryGlobalCatalog 

∘	 Valor: digite a floresta (por exemplo, corp.mycompany.com).

• ActiveDirectoryServerUseSSL 

∘	 Nome: ActiveDirectoryServerUseSSL

∘	 Valor: digite Verdadeiro se o SSL for usado. Digite Falso se o SSL não for usado. Por padrão, este 
valor é definido como Falso.

• ActiveDirectoryGroupsCacheLifeSpan 

∘	 Nome: ActiveDirectoryGroupsCacheLifeSpan
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∘	 Valor: digite o número de horas entre a atualização de cache do grupo. Por padrão, esse valor é de 
24 horas.

• ActiveDirectoryServerUsername

∘	 Nome: ActiveDirectoryServerUsername

∘	 Valor: digite um nome de usuário válido com permissão de leitura para o hub e os grupos de 
usuários do Active Directory.

• ActiveDirectoryServerPassword

∘	 Nome: ActiveDirectoryServerPassword

∘	 Valor: digite a senha da conta.

Se a conta da máquina do AD que hospeda o Portal do Administrador tiver acesso de leitura aos grupos do Active 
Directory, os valores ActiveDirectoryServerUsername e ActiveDirectoryServerPassword não serão necessários.

Referência: artigo da biblioteca do Microsoft Windows Server* para instalar o IIS no Windows Server* 2012

4.5 Registro TXT do DNS
O registro TXT do DNS é um registro de recurso usado para fornecer informações necessárias para a solução Intel 
Unite. As informações específicas fornecidas pelo registro TXT do DNS são o URL do servidor que hospeda o 
componente API Web do software Intel Unite e o ID da organização.

4.5.1 Hierarquia de DNS e posicionamento adequado do registro TXT do DNS

O registro TXT do DNS facilita a descoberta automática do serviço de PIN da solução Intel Unite. O 
posicionamento do registro TXT do DNS deve corresponder ao sufixo DNS principal ou ao sufixo de zona principal 
dos hubs e clientes. Um serviço de PIN pode residir em qualquer site se for permitido o tráfego de rede entre sites. 
O diagrama e os exemplos a seguir mostram o posicionamento correto do registro TXT do DNS.

Diagrama 1. Exemplo de posicionamento do registro TXT do DNS

Registro TXT do DNS criado 
aqui para que Exemplo.com 
sirva TODOS os sites

Exemplo.com

Site1.Exemplo.com Site3.Exemplo.comSite2.Exemplo.com
Site 1

• Sufi	xo	DNS	principal	para	
clientes: Site1.Exemplo.com

Site 2

• Sufi	xo	DNS	principal	para	
clientes: Site2.Exemplo.com

Site 3

• Sufi	xo	DNS	principal	para	
clientes: Site3.Exemplo.com

Registro TXT do DNS criado 
aqui para que Site1.Exemplo.
com sirva o local do Site1.

Registro TXT do DNS criado 
aqui para que Site2.Exemplo.
com sirva o local do Site2.

Registro TXT do DNS criado 
aqui para que Site3.Exemplo.
com sirva o local do Site3.

Exemplos baseados no diagrama:

Opção 1: o registro TXT do DNS é criado em exemplo.com e o serviço de PIN reside no Site1. Os clientes de 
qualquer site podem descobrir automaticamente o serviço.

Opção 2: três registros TXT do DNS são criados nos Sites 1, 2 e 3 em exemplo.com e o serviço de PIN reside no 
Site1. Os clientes de qualquer site podem descobrir automaticamente o serviço.

https://docs.microsoft.com/en-us/iis/get-started/whats-new-in-iis-8/installing-iis-8-on-windows-server-2012
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4.5.2 Criar um registro TXT do DNS

O hub e os clientes podem localizar o servidor corporativo usando um registro TXT do DNS durante uma busca 
automática pelo servidor corporativo. A string no registro TXT do DNS não faz distinção entre maiúsculas e 
minúsculas. Para adicionar um registro TXT do DNS no Microsoft* Windows*, conclua as etapas a seguir:

1. Em seu servidor DNS, abra o Gerenciador de DNS.

2. No painel do lado esquerdo, expanda Zonas de pesquisa direta.

3. Clique com o botão direito do mouse na área que contém os sistemas usados para a solução Intel 
Unite. Para uma configuração de DNS que contém várias zonas de pesquisa direta, selecione a zona que 
corresponde ao sufixo DNS principal para os dispositivos que serão usados com a solução Intel Unite.

4. Selecione Outros novos registros.

5. Na área Selecione um tipo de registro de recurso, selecione Texto (TXT).

6. Clique em Criar registro.

7. Para Nome de registro, digite uniteservice. O FQDN é preenchido automaticamente.

8. Para a opção Texto, insira SERVICEURL=https://<FQDN do servidor do Portal do 
Administrador>/intelunite/api|ORGID=<OrgID>|OrgName=<OrgName>, em que <OrgID> 
é o GUID da organização e <OrgName> é o nome da organização. O OrgID é gerado aleatoriamente 
e o OrgName é definido durante a instalação da solução Intel Unite®. Ambos os valores podem ser 
encontrados acessando https://<FQDN do seu servidor>/intelunite/admin/landing. Veja a Figura 10.

Figura 10. Propriedades do registro TXT do DNS

9. Clique em OK para criar o registro.

10. Clique em Concluir para fechar a janela Tipo de registro de recurso.
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4.5.3 Desativar o uso de registro TXT do DNS

O uso do registro TXT do DNS para detecção automática pode ser desabilitado adicionando a chave do registro 
DisableAutoDiscovery do tipo DWORD com os seguintes caminhos do registro. Um valor DWORD de 1 significa 
que o Registro TXT do DNS não será utilizado para detecção automática. Um valor DWORD de 0 significa que o 
registro TXT do DNS será utilizado para detecção automática. Qualquer outro valor resultará no comportamento 
padrão de utilização do registro TXT do DNS para detecção automática. Se não houver chave presente, o 
dispositivo utilizará o registro TXT do DNS para detecção automática.

Windows de 32 bits

Hub

HKLM\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Hub

Cliente

HKLM\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client

Windows de 64 bits

Hub

HKLM\SOFTWARE\{WOW6432Node}\Intel\Intel Unite\Hub

Cliente

HKLM\SOFTWARE\{WOW6432Node}\Intel\Intel Unite\Client

Quando a detecção automática estiver desativada no registro TXT do DNS, é necessário usar a página de destino 
da solução Intel Unite para fornecer as informações fornecidas pelo registro TXT do DNS. Para acessar a página 
de destino, navegue até o seguinte URL: https://<FQDN do portal da solução Intel Unite>/intelunite/admin/
landing. Na página de destino, clique no link que definirá as chaves do registro com os valores necessários e abra 
o aplicativo Intel Unite no dispositivo.

4.6 Configurar o servidor corporativo para a solução Intel Unite®
Esta seção descreve como usar o Portal do Administrador para configurar o servidor corporativo para a solução 
Intel Unite.

4.6.1 Fazer login no Portal do Administrador

As etapas a seguir descrevem como se conectar ao Portal do Administrador.

1. Abra um navegador da web. O Internet Explorer* pode não funcionar. Se isso ocorrer, a Intel recomenda o 
uso do Chrome*.

2. Acesse https://<fdqndoseuservidor>/intelunite/admin.

3. Na caixa de texto Nome do usuário, digite admin.

4. Na caixa de texto Senha, digite Admin@1.

Na primeira vez em que a conta de administrador integrada for usada para fazer login no Portal do Administrador, 
o mesmo solicitará a alteração da senha admin. Defina uma nova senha e use-a para efetuar login no Portal do 
Administrador. Clique no botão i em um círculo cinza ao lado de regra de senha para ver mais informações sobre 
os requisitos de senha.
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4.6.2 Definir a política de privacidade

Após fazer login no Portal do Administrador pela primeira vez, uma caixa de diálogo exibirá as políticas de 
privacidade disponíveis. Para continuar, selecione uma dessas opções.

As políticas de privacidade disponíveis incluem:

• Coletar localmente e compartilhar dados anônimos com a Intel — os dados de telemetria são coletados 
e encaminhados para a Intel.

• Coletar localmente e NÃO compartilhar dados anônimos com a Intel — os dados de telemetria são 
coletados e armazenados no Portal do Administrador, mas não são encaminhados para a Intel.

• Não coletar — nenhum dado de telemetria é coletado.

• Avisar o usuário para potencialmente compartilhar dados anônimos com a Intel — pede ao usuário para 
permitir ou restringir a coleta de dados de telemetria e o encaminhamento dos dados de telemetria para a Intel.

4.6.3 Carregar os arquivos de pacote de hub e de cliente para o Portal do Administrador

Os pacotes contêm a configuração central e módulos de recursos/aplicativos usados para configurar e estender 
as capacidades dos hubs e clientes. Se os pacotes não forem carregados para o servidor, os hubs e os clientes não 
serão configurados e não serão funcionais. 

Os pacotes centrais de cliente e hub, bem como o pacote de transferência de arquivos, estão incluídos no arquivo 
ZIP do instalador da solução Intel Unite®. Os seguintes pacotes estão incluídos no arquivo ZIP do instalador:

• Unite_Client_vXXX.cab — o módulo central necessário para os dispositivos do cliente.

• Unite_ClientRemoteView_vXXX.cab — o módulo que permite aos clientes visualizar remotamente.

• Unite_ClientScreenSharing_vXXX.cab — o módulo que permite aos clientes compartilhar.

• Unite_Hub_vXXX.enabled.cab — o módulo central necessário para os dispositivos do hub.

• Unite_HubRemoteView_vXXX.cab — o módulo que permite que os hubs sejam visualizados remotamente.

• Unite_HubScreenSharing_vXXX.cab — o módulo que permite que os hubs compartilhem.

• Unite_FileTransfer_vXXX.cab — o módulo que permite transferências de arquivos entre clientes.

Para obter outros pacotes do aplicativo, acesse o website de exibição do aplicativo Intel Unite®. Consulte a 
documentação de SDK da solução Intel Unite® 4.0 para saber sobre a criação do pacote.

Para carregar pacotes.

1. Faça login no Portal do Administrador.

2. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique em Carregar pacote.

3. Navegue até os arquivos de instalação da solução Intel Unite e abra o diretório Manifestos.

4. Selecione Unite Client_vXXX.cab e clique em Abrir. Uma mensagem de sucesso será exibida 
temporariamente para indicar um upload bem-sucedido. 

5. Clique em Carregar pacote novamente. 

6. Navegue até os arquivos de instalação da solução Intel Unite e abra o diretório Manifestos.

7. Selecione Unite_ClientRemoteView_vXXX.cab e clique em Abrir. Uma mensagem de sucesso será exibida 
temporariamente para indicar um upload bem-sucedido. 

8. Clique em Carregar pacote novamente. 

https://uniteappshowcase.intel.com/
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9. Navegue até os arquivos de instalação da solução Intel Unite e abra o diretório Manifestos.

10. Selecione Unite_ClientScreenSharing_vXXX.cab e clique em Abrir. Uma mensagem de sucesso será 
exibida temporariamente para indicar um upload bem-sucedido. 

11. Clique em Carregar pacote novamente. 

12. Navegue até os arquivos de instalação da solução Intel Unite e abra o diretório Manifestos.

13. Selecione Unite_Hub_vXXX._enabled.cab e clique em Abrir. Uma mensagem de sucesso será exibida 
temporariamente para indicar um upload bem-sucedido. 

14. Clique em Carregar pacote novamente. 

15. Navegue até os arquivos de instalação da solução Intel Unite e abra o diretório Manifestos.

16. Selecione Unite_HubRemoteView_vXXX.cab e clique em Abrir. Uma mensagem de sucesso será exibida 
temporariamente para indicar um upload bem-sucedido. 

17. Clique em Carregar pacote novamente. 

18. Navegue até os arquivos de instalação da solução Intel Unite e abra o diretório Manifestos.

19. Selecione Unite_HubScreenSharing_vXXX.cab e clique em Abrir. Uma mensagem de sucesso será exibida 
temporariamente para indicar um upload bem-sucedido. 

20. (As Etapas 20 a 22 são opcionais) Se o recurso de transferência de arquivos for necessário, clique em 
Carregar pacote novamente. 

21. Navegue até os arquivos de instalação da solução Intel Unite e abra o diretório Manifestos.

22. Selecione Unite_FileTransfer_vXXX.cab e clique em Abrir. Uma mensagem de sucesso será exibida 
temporariamente para indicar um upload bem-sucedido. 

4.6.4 Aprovar pacotes para implantação

A configuração dos principais componentes, aplicativos e recursos em um pacote não está disponível para 
atribuição até que o pacote seja aprovado. Esses componentes são necessários para as configurações do hub e do 
cliente. Para aprovar pacotes:

1. Faça login no Portal do Administrador.

2. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique em Recursos/aplicativos.

3. Clique na guia Aprovação de pacote.

4. Para cada pacote exibido, clique no botão Aprovar para aprovar o pacote.

4.6.5 Criar uma configuração de hub

Para criar uma configuração de hub:

1. Faça login no Portal do Administrador. 

2. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique em Configurações.

3. Clique no botão Criar configuração.

4. No campo de texto Nome da configuração, digite um nome para a configuração.

5. Abra o menu Versão do software Intel Unite® e selecione Hub da solução Intel Unite® - x.x.x.x, em que 
x.x.x.x é o número da versão de lançamento.

6. Para adicionar recursos ou aplicativos à configuração, clique no sinal de mais branco com o ícone de fundo 
azul ( ) associado ao recurso ou aplicativo.

7. Clique em Criar configuração para salvar a nova configuração.
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4.6.6 Criar uma configuração de cliente

Para criar uma configuração de cliente:

1. Faça login no Portal do Administrador. 

2. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique em Configurações.

3. Clique no botão Criar configuração.

4. Clique na caixa de seleção Configuração do cliente.

5. Na caixa de texto Nome da configuração, digite um nome para a configuração.

6. Abra o menu Versão do software Intel Unite® e selecione Versão do cliente Intel Unite® - x.x.x.x, em que 
x.x.x.x é o número da versão de lançamento.

7. Para adicionar recursos ou aplicativos à configuração, clique no sinal de mais branco com o ícone de fundo 
azul ( ) associado ao recurso ou aplicativo.

8. Clique no botão Criar configuração para salvar a nova configuração.

4.6.7 Atribuir configurações aos hubs

Para atribuir configurações aos hubs:

1. Faça login no Portal do Administrador. 

2. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique em Hubs e clientes.

3. Clique na guia Hubs.

4. Clique no grupo com o nome que contém o nome da organização usado durante a instalação do servidor. 
Nota: subgrupos podem ser criados, e configurações podem ser atribuídas a eles. Ao atribuir uma 
configuração a um subgrupo, expanda o subgrupo e clique no nome do grupo dentro do subgrupo.

5. Abra o menu Selecionar ação e escolha Atribuir configuração.

6. Escolha a configuração do hub criada nas etapas anteriores.

7. Clique em Atribuir.

Nota: para visualizar as configurações de hub definidas, abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique em 
Configurações. Para ver uma lista de configurações do hub, clique na guia Configurações do hub.

4.6.8 Atribuir configurações a grupos de clientes

Para atribuir configurações aos clientes:

1. Faça login no Portal do Administrador. 

2. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique em Hubs e clientes.

3. Clique na guia Clientes.

4. Clique no grupo com o nome que contém o nome da organização usado durante a instalação do servidor. 

Nota: subgrupos podem ser criados, e configurações podem ser atribuídas a eles. Ao atribuir uma 
configuração a um subgrupo, expanda o subgrupo e clique no nome do grupo dentro do subgrupo. 

5. Abra o menu Selecionar ação e escolha Atribuir configuração.

6. Escolha a configuração do cliente criada nas etapas anteriores.

7. Clique em Atribuir.
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Nota: para visualizar as configurações de cliente definidas, abra o menu Gerenciamento de dispositivos e clique 
em Configurações. Para ver uma lista de configurações do cliente, clique na guia Configurações de cliente.

4.7 Desinstalação do software do servidor corporativo
Se o aplicativo do servidor precisar ser desinstalado, o banco de dados unite_server também deverá ser excluído. 
Antes de desinstalar, faça backup do banco de dados. 

1. Localize o arquivo Intel_Unite_Server_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copiado para o armazenamento local ou no 
armazenamento em rede).

2. Inicie o instalador Intel_Unite_Server_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Clique em Remover e Avançar para desinstalar o aplicativo de servidor da solução Intel Unite.

4. Exclua o banco de dados SQL usando um dos seguintes procedimentos:

• Microsoft SQL — Vá para o Microsoft SQL Server Management Studio e exclua manualmente o banco 
de dados unite_server do SQL e o api_user, veja a Figura 11.

Figura 11. Objetos para excluir do Microsoft SQL

• MySQL — abra uma janela de linha de comando no MySQL Server. Inicie o interpretador do MySQL 
digitando mysql -h <nome-do-host> -u=<seu-nome-de-usuário> -p no prompt de comando, onde 
<nome-do-host> é o hostlocal e <seu-nome-de-usuário> é o nome de usuário usado durante a 
instalação do servidor. Digite a senha. Digite drop databases unite_server; para excluir o banco de 
dados. Digite show databases; para verificar se o banco de dados unite_server foi excluído. Digite 
drop user api_user para excluir o api_user.

4.7.1 Desinstalação via linha de comando do servidor corporativo

O instalador do aplicativo Intel Unite para o servidor corporativo tem suporte para desinstalações via 
linha de comando. O instalador do arquivo msi deve estar em um local conhecido no sistema local ou no 
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compartilhamento de rede. Os seguintes parâmetros e comando para desinstalação devem ser executados como 
um administrador:

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q 

4.7.1.1 Parâmetros de desinstalação via linha de comando do servidor corporativo

Os parâmetros de desinstalação fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O resultado de uma desinstalação 
pode ser determinado pela análise do arquivo de log. Aspas duplas são necessárias somente para valores de 
entrada que incluam um ou mais espaços. Em caso de dúvida, coloque os valores de entrada entre aspas duplas.

/x — o comando para desinstalar.

"Installer_Path.msi" — o caminho e o nome do arquivo msi, incluindo as aspas duplas.

/l*v — o comando para gerar um arquivo de log (por exemplo, "c:\meus logs\serveruninstallog.txt").

"Log_Path" — o caminho, incluindo o nome do arquivo de log e as aspas duplas (por exemplo, "c:\meus 
downloads\installer.msi").

/q — o comando para silencioso, sem interação do usuário.

4.8 Arquivos de log do servidor corporativo
O servidor salva os arquivos de log no seguinte caminho: 

C:\Users\IntelUniteWebApiPool\AppData\Local\Temp

Os seguintes arquivos de log são encontradas no caminho abaixo:

• IntelUniteServerLog.txt

• IntelUniteTransactionLog.txt

• UniteServerLog.txt
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5 Instalação do hub

5.1 Pré-instalação do hub
Um hub deve ser capaz de localizar e fazer o emparelhamento com o servidor corporativo. O aplicativo Intel 
Unite® precisa de uma isenção no firewall do hub para se comunicar com o servidor corporativo. A porta usada 
pelo aplicativo Intel Unite é definida aleatoriamente por padrão. No entanto, o valor da porta pode ser definido 
por meio do Portal do Administrador nas propriedades de configuração do hub. Além disso, execute as seguintes 
verificações:

• Verifique a conexão de rede com o servidor ao medir o ping para o servidor do hub usando o FQDN do 
servidor e ao medir o ping do servidor para o hub usando o FQDN do hub. 

• Verifique se um registro TXT do DNS foi criado para o serviço da solução Intel Unite (consulte a seção 4.5 
para obter mais informações).

• Verifique se o hub cumpre os requisitos mínimos de software e hardware especificados na Seção 2.2.

5.1.1 Usar certificados autoassinados

Se o servidor usa um certificado autoassinado, ele deve ser importado para a raiz confiável do armazenamento de 
certificados do hub. Para fazer isso, o certificado deve ser exportado do Portal do Administrador, salvo localmente 
e importado para um hub. Esta seção descreve como exportar, salvar e importar certificados autoassinados em 
clientes Windows* e Mac*.

5.1.1.1 Importar certificados para clientes Windows*

Para importar um certificado autoassinado para um cliente Windows*:

1. Exportar certificado:

• Para o Chrome:

a. Abra o Chrome e navegue até o Portal do Administrador (https://<FQDN do servidor>/
intelunite/admin).

b. Clique com o botão direito no ícone de cadeado vermelho na barra de endereços e clique em 
Certificado.

c. Clique na guia Detalhes e clique em Copiar para arquivo. O Assistente para exportação de 
certificados é iniciado. 

d. No Assistente para exportação de certificados, clique em Avançar para ir para a tela de Formato 
de arquivo de exportação.

e. Escolha Codificação binária DER X.509 (.CER) e clique em Avançar.

f. Clique em Procurar e salve o arquivo no computador, usando um nome descritivo. 

g. Clique em Avançar e clique em Concluir para fechar o assistente.

• Para o Internet Explorer:

a. Abra o Internet Explorer e navegue até o Portal do Administrador (https://<FQDN do servidor>/
admin).

b. Clique no ícone de cadeado na barra de endereços e clique em Visualizar certificado.

c. Clique na guia Detalhes e clique em Copiar para arquivo. O Assistente para exportação de 
certificados é iniciado. 
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d. No Assistente para exportação de certificados, clique em Avançar para ir para a tela de Formato 
de arquivo de exportação.

e. Escolha Codificação binária DER X.509 (.CER) e clique em Avançar.

f. Clique em Procurar e salve o arquivo no computador, usando um nome descritivo. 

g. Clique em Avançar e clique em Concluir para fechar o assistente.

2. Importar certificado:

• Para o Chrome:

a. Abra as configurações do Chrome, role até a parte inferior e clique em Avançado. 

a. Em Privacidade e segurança, clique em Gerenciar certificados.

b. Clique na guia Autoridades de certificação raiz confiáveis e clique no botão Importar. O 
Assistente de importação de certificados se abre. 

c. No Assistente para importação de certificados, clique em Avançar para ir para a tela Arquivo para 
importação.

d. Clique em Procurar, selecione o arquivo do certificado salvo anteriormente e clique em Avançar.

e. Selecione Colocar todos os certificados no repositório a seguir. O armazenamento selecionado 
deve ser Autoridades de certificação raiz confiáveis. Se não for, clique em Procurar e selecione-o. 

f. Clique em Avançar e em Concluir.

g. Clique em Sim no aviso de segurança.

• Para o Internet Explorer:

a. Abra as Opções de Internet do Internet Explorer.

b. Clique na guia Conteúdo.

c. Clique no botão Certificados.

d. Clique no botão Importar para abrir o Assistente de importação de certificados e clique em 
Avançar.

e. Clique em Procurar, selecione o arquivo do certificado salvo anteriormente e clique em Avançar.

f. Selecione Colocar todos os certificados no repositório a seguir. O armazenamento selecionado 
deve ser Autoridades de certificação raiz confiáveis. Se não for, clique em Procurar e selecione-o. 

g. Clique em Avançar e em Concluir.

h. Clique em Sim no aviso de segurança.

5.1.2 Validação de certificado

Em determinados cenários, como nenhum acesso à Internet, é desejável desativar ou limitar a validação de 
certificados.

Para desativar a validação de certificado, defina a seguinte chave do registro para um valor REG_DWORD de 1.

 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Hub\DisableCertificateChainValidation

Significado do valor:

1 = desativa a validação da cadeia de certificados

0 = ativa a validação da cadeia de certificados (comportamento padrão/também quando a chave não está 
presente)

Para garantir que os certificados SSL em uso sejam validados, defina a seguinte chave do registro para um valor 
REG_DWROD igual a 1.
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HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Hub\EnforceSslCrlCheck

Significado do valor:

1 = aplica a verificação da SSL CRL

0 = não aplica a verificação SSL CRL (comportamento padrão/também quando a chave não está presente)

5.2 Configurações recomendadas do sistema do hub
Para garantir a melhor experiência de usuário final possível, o hub deve ser configurado de modo que esteja 
sempre pronto para ser usado e que alertas de sistema ou pop-ups sejam suprimidos. As configurações 
recomendadas para o sistema são:

• O Windows* faz login automaticamente na conta que executa o aplicativo Intel Unite.

• Os protetores de tela estão desabilitados.

• O sistema está configurado para nunca entrar em modo de espera.

• O sistema está configurado para nunca efetuar logoff.

• O monitor deve ser configurado para nunca desligar.

• Os alertas de sistema são suprimidos.

5.3 Instalação do software do hub
As seguintes etapas descrevem como instalar o software do hub:

1. Localize o arquivo Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copiado para o armazenamento local ou no 
armazenamento em rede).

2. Inicie o arquivo Intel_Unite_Hub_VX.x.x.x_x86.mui..

3. Clique em Avançar.

4. Aceite o contrato de licença, marcando a caixa Aceito os termos do Contrato de licença.

5. Clique em Avançar.

6. O caminho padrão para a instalação é C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub <número da versão>, 
onde <número da versão> é o número da versão do software do hub. Se preferir um local diferente, digite 
a nova localização na caixa de texto ou clique no botão Alterar para usar a caixa de diálogo Alterar pasta 
de destino para selecionar o local de instalação. Se for usar a caixa de diálogo Alterar pasta de destino, 
procure o local de instalação e clique em OK.

7. Clique em Avançar.

8. Clique em Instalar para iniciar a instalação.

9. Quando a instalação estiver concluída, não marque a caixa para iniciar o aplicativo e clique em Concluir.

5.3.1 Instalação do aplicativo de compartilhamento de arquivos (opcional)

As etapas a seguir para a instalação do aplicativo de compartilhamento de arquivos são opcionais:

1. Localize o Intel_Unite_FileTransfer_x86.mui.msi e execute-o.

2. Clique em Avançar.

3. Aceite o contrato de licença, marcando a caixa Aceito os termos do Contrato de licença.
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4. Clique em Avançar.

5. Clique em Instalar para instalar o módulo.

6. Clique em Concluir.

5.3.2 Instalação via linha de comando do software do hub (opcional)

O instalador do aplicativo Intel Unite para o hub tem suporte para instalações via linha de comando. O instalador 
do arquivo msi deve estar em um local conhecido no sistema local ou no compartilhamento de rede. Os seguintes 
parâmetros e comando para instalação via linha de comando do software do hub devem ser executados como um 
administrador:

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q HUBINSTALLFOLDER="Value" ORGID="Value" 
PINSERVERURI="Value" ORGNAME="Value" ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes|no" 
REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" OTP="Value"

5.3.2.1 Parâmetros de instalação do hub

Os parâmetros de instalação do hub fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O resultado da instalação 
pode ser determinado pela análise do arquivo de log. Aspas duplas são necessárias somente para valores de 
entrada que incluam um ou mais espaços. Em caso de dúvida, coloque os valores de entrada entre aspas duplas.

/i — o comando para instalar.

"Installer_Path.msi" - o caminho e o nome do arquivo msi, incluindo as aspas duplas (por exemplo, "c:\
meus downloads\installer.msi").

/l*v — o comando para gerar um arquivo de log.

"Log_Path" — o caminho, incluindo o nome de arquivo do log entre aspas (por exemplo, "c:\meus logs\
hubinstallog.txt").

/q — o comando para silencioso, sem interação do usuário.

HUBINSTALLFOLDER="Value" — o local que especifica onde instalar o aplicativo do hub, substitua Value 
pelo caminho completo, incluindo as aspas duplas (por exemplo, "c:\meus aplicativos\unite hub").

ORGID="Value" — o ID da organização, substitua Value pelo ID da organização.

PINSERVERURI="Value": o URL do servidor de PIN, substitua Value com o URL do servidor do PIN que 
tem este formato: https://<FQDN do servidor hospedando o Portal do Administrador>/intelunite/api.

ORGNAME="Value" — o nome da organização, substitua Value pelo nome da organização.

ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes" — define a caixa de seleção da declaração de privacidade como 
aceita.

REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" — armazena a configuração do cliente 

OTP="Value" — o token OTP usado para emparelhamento de um hub, substitua o Value pelo token OTP 
obtido a partir do Portal do Administrador. 
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5.4 Configurar o firewall do hub
Um firewall pode impedir a comunicação do hub com o servidor da solução Intel Unite e com dispositivos cliente. 
Abaixo estão as etapas para configurar o firewall de modo a permitir o acesso à rede do aplicativo do hub para a 
solução Intel Unite. Revise e consulte seu administrador de TI antes de fazer qualquer alteração no dispositivo.

5.4.1 Criar regra de entrada
1. Abra o Painel de controle.

2. Insira Windows Defender Firewall na caixa de pesquisa.

3. Clique em Windows Defender Firewall nos resultados da pesquisa. 

4. Clique em Configurações avançadas.

5. Clique em Sim na caixa de diálogo Controle de conta de usuário.

6. Selecione Regras de entrada.

7. Selecione Nova regra... no painel Ações.

8. Selecione Programa e clique em Avançar >.

9. Selecione Este caminho de programa: e navegue até o local do inicializador de aplicativo do hub. Nota: 
o caminho padrão do inicializador de aplicativo do hub é C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub 
<número da versão>\Intel.Unite.HubLauncher.exe.

10. Clique em Avançar > depois que o caminho do programa for definido.

11. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.

12. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.

13. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.

14. Selecione Regras de entrada.

15. Selecione Nova regra... no painel Ações.

16. Selecione Porta e clique em Avançar >.

17. Selecione TCP e Portas locais específicas:.

18. Digite "443" no campo de texto ao lado de Portas locais específicas: e clique em Avançar >.

19. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.

20. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.

21. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.

5.4.2 Criar regra de saída
1. Abra o Painel de controle.

2. Insira Windows Defender Firewall na caixa de pesquisa.

3. Clique em Windows Defender Firewall nos resultados da pesquisa. 

4. Clique em Configurações avançadas.

5. Clique em Sim na caixa de diálogo Controle de conta de usuário.

6. Selecione Regras de saída.

7. Selecione Nova regra... no painel Ações.

8. Selecione Programa e clique em Avançar >.
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9. Selecione Este caminho de programa: e navegue até o local do inicializador de aplicativo do hub. Nota: 
o caminho padrão do inicializador de aplicativo do hub é C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub 
<número da versão>\Intel.Unite.HubLauncher.exe.

10. Clique em Avançar > depois que o caminho do programa for definido.

11. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.

12. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.

13. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.

14. Selecione Regras de saída.

15. Selecione Nova regra... no painel Ações.

16. Selecione Porta e clique em Avançar >.

17. Selecione TCP e Portas locais específicas:.

18. Digite "443" no campo de texto ao lado de Portas locais específicas: e clique em Avançar >.

19. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.

20. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.

21. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.

5.5 Privacidade do Hub
Após abrir o aplicativo de hub pela primeira vez, uma caixa de diálogo de estado de privacidade "O aplicativo 
Intel Unite® pode coletar e enviar dados de uso anônimos?" será exibida se a propriedade do servidor Modo de 
privacidade estiver definida como Avisar o usuário. Para continuar, clique no botão Sim.

5.6 Emparelhamento de hub 
Antes de poder ser usado, o hub deve ser emparelhado com um Portal do Administrador. Parte do processo de 
emparelhamento do hub é a configuração do hub, que define os valores OrganizationID, OrganizationName e 
ServerURL. 

5.6.1 Configuração do hub

Os valores OrganizationID, OrganizationName e ServerURL podem ser obtidos de duas formas: pelo registro TXT 
do DNS e pelo URL.

5.6.1.1 Registro TXT do DNS

Quando um hub é iniciado pela primeira vez, ele verifica se o OrganizationID, OrganizationName e ServerURL 
estão definidos. Se os valores não estiverem definidos, o hub tentará obtê-los procurando pelo registro TXT 
do DNS. Assim que o hub encontra o registro TXT do DNS, ele analisa a sequência de texto para definir o 
OrganizationID, OrganizationName e o ServerURL.

5.6.1.2 URL

Durante a instalação do hub, é instalado um manipulador de protocolo de URL personalizado para o intelunite4. 
Esse manipulador inicia o aplicativo de hub com o URL como um argumento, permitindo que o hub analise a 
URL para obter o OrganizationID, OrganizationName e ServerURL. Para usar esse manipulador, navegue até a 
página de destino do Portal do Administrador (https://<FQDN do servidor que está hospedando o Portal do 
Administrador>/intelunite/admin/landing) no hub e clique no link.
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5.6.2 Métodos de emparelhamento de hub

O emparelhamento de um hub pode ser feito das duas maneiras a seguir:

• Método 1 — emparelhamento automático

• Método 2 — manualmente por meio do Portal do Administrador

5.6.2.1 Emparelhamento automático

As etapas de emparelhamento automático são aplicáveis em hubs que contam com o conjunto OrganizationID, 
OrganizationName e ServerURL. Se os valores não forem definidos, o hub não conseguirá encontrar o Portal do 
Administrador para o emparelhamento. Para usar o emparelhamento automático:

1. Faça login no Portal do Administrador.

2. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos.

3. Na caixa de texto Duração (horas), digite o número de horas de validade do token.

4. Clique no botão Gerar token para gerar um token de emparelhamento único.

5. No dispositivo do hub, abra um navegador da web e acesse o URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>, em que <token> é o valor da Etapa 4.

O token é salvo na página Gerenciamento de emparelhamento automático. Para acessar o token posteriormente, 
faça login no Portal do Administrador, abra o menu Gerenciamento de dispositivos e selecione Gerenciamento 
de emparelhamento automático. A página Gerenciamento de emparelhamento automático exibe uma lista de 
tokens de emparelhamento, juntamente com a data e a hora em que os tokens expiram.

5.6.2.2 Emparelhamento manual usando o Portal do Administrador

As etapas de emparelhamento manual são aplicáveis em hubs que têm o OrganizationID, OrganizationName 
e ServerURL definidos. Se os valores não forem definidos, o hub não conseguirá encontrar o Portal do 
Administrador para o emparelhamento. Para usar o emparelhamento manual:

1. Inicie o software do hub.

2. Quando o software do hub é iniciado, uma declaração de privacidade é exibida. Para continuar, clique em 
Concordo para aceitar a declaração de privacidade.

3. Confirme se o hub exibe a instrução para emparelhamento com um PIN de seis dígitos.

4. Acesse o Portal do Administrador. Se o software do hub impedir a inicialização do navegador, use outro 
sistema na mesma rede.

5. Faça login usando a conta de usuário de administrador integrada:

• Nome de usuário: admin

• Senha: Admin@1

Na primeira vez em que a conta de administrador integrada for usada para fazer login no Portal do 
Administrador, o mesmo solicitará a alteração da senha admin. Defina uma nova senha e use-a para 
efetuar login no Portal do Administrador. Clique no botão i em um círculo cinza ao lado de regra de senha 
para ver mais informações sobre os requisitos de senha.

6. Abra o menu Gerenciamento de dispositivos.

7. Clique na caixa de texto Emparelhar hub, digite o PIN de seis dígitos do hub e clique no botão Emparelhar 
hub.
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8. O iniciador do hub baixa os componentes do Portal do Administrador e exibe as instruções sobre como 
participar de uma reunião.

Nota: se o hub relatar que a versão necessária do hub está ausente, verifique se as etapas da parte de 
configuração de servidor deste documento foram concluídas.

5.7 Desinstalação do software do hub
As seguintes etapas descrevem como desinstalar o aplicativo do hub:

1. Localize o arquivo Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi (no armazenamento local ou no 
armazenamento em rede).

2. Inicie o instalador do cliente Intel_Unite_Hub_VX.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Clique em Remover e em Avançar.

Remover o aplicativo do hub não remove o dispositivo do Portal do Administrador. O administrador precisa excluir 
manualmente o dispositivo pelo Portal do Administrador. Até ser removido, um hub emparelhado com um nome 
de máquina idêntico é marcado como uma entrada "duplicada".

5.7.1 Desinstalação via linha de comando do software do hub (opcional)

O instalador do aplicativo Intel Unite para o hub tem suporte para desinstalações via linha de comando. O 
instalador do arquivo msi deve estar em um local conhecido no sistema local ou no compartilhamento de rede. Os 
seguintes parâmetros e comando para desinstalação devem ser executados como um administrador:

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q 

5.7.1.1 Parâmetros de desinstalação via linha de comando do software do hub

Os parâmetros de desinstalação via linha de comando do hub fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O 
resultado da desinstalação pode ser determinado pela análise do arquivo de log. Aspas duplas são necessárias 
somente para valores de entrada que incluam um ou mais espaços. Em caso de dúvida, coloque os valores de 
entrada entre aspas duplas.

/x — o comando para desinstalar.

"Installer_Path.msi" - o caminho e o nome do arquivo msi, incluindo as aspas duplas (por exemplo, "c:\
meus downloads\installer.msi").

/l*v — o comando para gerar um arquivo de log (por exemplo, "c:\meus logs\hubuninstallog.txt").

"Log_Path" - o caminho, incluindo o nome do arquivo de log e as aspas duplas.

/q — o comando para silencioso, sem interação do usuário.

5.8 Segurança do hub
O administrador do hub deve garantir que as práticas recomendadas de segurança sejam seguidas para cada hub. 
Se o usuário local for conectado automaticamente, certifique-se de que ele não tenha privilégios administrativos. 
Para mais considerações de segurança, consulte o Apêndice D.
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5.9 Arquivo de log do hub
O hub salva um arquivo de log no seguinte caminho: 

C:\Users\<usuário>\AppData\Local\Temp, em que <usuário> é o usuário conectado

O nome do arquivo de log é Unite.sql.
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6 Instalação do cliente

6.1 Pré-instalação do cliente
Um cliente precisa ser capaz de localizar e fazer check-in com o servidor corporativo. O aplicativo Intel Unite 
precisa de uma isenção no firewall do cliente para se comunicar com o servidor corporativo. A porta do cliente é 
igual à porta do hub que, por padrão, é gerada aleatoriamente. No entanto, o número da porta pode ser definido 
nas propriedades de configuração do hub do Portal do Administrador. Para considerações de segurança, consulte 
o Apêndice D.

Todos os dispositivos de cliente devem estar conectados à rede corporativa ou devem usar uma VPN devidamente 
configurada, incluindo dispositivos Windows*, iOS*, Mac*, Linux*, Chrome OS* e Android*. Tablets e telefones 
conectados a uma operadora própria podem não conseguir se conectar à seção do aplicativo Intel Unite devido 
a configurações do firewall corporativo. Consulte as seções específicas de dispositivo móvel para obter mais 
informações. 

Por fim, verifique se cada cliente atende aos requisitos mínimos de software e hardware, conforme especificado na 
Seção 2.3.

6.1.1 Usar certificados autoassinados

Se o servidor usar um certificado autoassinado, o certificado deverá ser importado para a raiz confiável do 
armazenamento de certificados do cliente. Para fazer isso, o certificado deve ser exportado do Portal do 
Administrador, salvo localmente e importado para um cliente. Esta seção descreve como exportar, salvar e 
importar certificados autoassinados em clientes compatíveis.

6.1.1.1 Exportar um certificado

As etapas para exportar certificados variam entre os navegadores. Esta seção descreve como exportar certificados 
no Chrome e no Internet Explorer.

6.1.1.1.1 Exportar um certificado usando o Chrome

Para exportar um certificado usando o Chrome:

1. Abra o Chrome e navegue até o Portal do Administrador (https://<FQDN do servidor>/intelunite/admin).

2. Clique com o botão direito no ícone de cadeado vermelho na barra de endereços e clique em Certificado.

3. Clique na guia Detalhes e clique em Copiar para arquivo. O Assistente para exportação de certificados é 
iniciado. 

4. No Assistente para exportação de certificados, clique em Avançar para ir para a tela de Formato de arquivo 
de exportação.

5. Escolha Codificação binária DER X.509 (.CER) e clique em Avançar.

6. Clique em Procurar e salve o arquivo no computador, usando um nome descritivo. 

7. Clique em Avançar e clique em Concluir para fechar o assistente.

6.1.1.1.2 Exportar um certificado usando o Internet Explorer

Para exportar um certificado usando o Internet Explorer:

1. Abra o Internet Explorer e navegue até o Portal do Administrador (https://<FQDN do servidor>/admin).
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2. Clique no ícone de cadeado na barra de endereços e clique em Visualizar certificado.

3. Clique na guia Detalhes e clique em Copiar para arquivo. O Assistente para exportação de certificados é 
iniciado. 

4. No Assistente para exportação de certificados, clique em Avançar para ir para a tela de Formato de arquivo 
de exportação.

5. Escolha Codificação binária DER X.509 (.CER) e clique em Avançar.

6. Clique em Procurar e salve o arquivo no computador, usando um nome descritivo. 

7. Clique em Avançar e clique em Concluir para fechar o assistente.

6.1.1.2 Importar certificados para clientes Windows*

A importação de certificados no Chrome e no Internet Explorer para clientes Windows é diferente, conforme 
descrito nesta seção.

6.1.1.2.1 Importar um certificado para um cliente Windows usando o Chrome

Para importar um certificado em um cliente Windows usando o Chrome:

1. Abra as configurações do Chrome, role até a parte inferior e clique em Avançado. 

2. Em Privacidade e segurança, clique em Gerenciar certificados.

3. Clique na guia Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis e clique no botão Importar. O Assistente de 
importação de certificados se abre. 

4. No Assistente para importação de certificados, clique em Avançar para ir para a tela Arquivo para 
importação.

5. Clique em Procurar, selecione o arquivo do certificado salvo anteriormente e clique em Avançar.

6. Selecione Colocar todos os certificados no repositório a seguir. O armazenamento selecionado deve ser 
Autoridades de certificação raiz confiáveis. Se não for, clique em Procurar e selecione-o. 

7. Clique em Avançar e em Concluir.

8. Clique em Sim no aviso de segurança.

6.1.1.2.2 Importar um certificado para um cliente Windows usando o Internet Explorer

Para importar um certificado em um cliente Windows usando o Internet Explorer:

1. Abra as Opções de Internet do Internet Explorer.

2. Clique na guia Conteúdo.

3. Clique no botão Certificados.

4. Clique no botão Importar para abrir o Assistente de importação de certificados e clique em Avançar.

5. Clique em Procurar, selecione o arquivo do certificado salvo anteriormente e clique em Avançar.

6. Selecione Colocar todos os certificados no repositório a seguir. O armazenamento selecionado deve ser 
Autoridades de certificação raiz confiáveis. Se não for, clique em Procurar e selecione-o. 

7. Clique em Avançar e em Concluir.

8. Clique em Sim no aviso de segurança.
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6.1.1.3 Importar certificados para clientes Mac*

Para importar um certificado autoassinado em um cliente Mac*:

1. Copie o certificado autoassinado para o Mac.

2. Clique duas vezes no certificado autoassinado para abri-lo no Acesso às chaves.

3. O certificado autoassinado é exibido no login. Copie o certificado autoassinado para o sistema. O 
certificado deve ser copiado para o sistema para garantir que ele seja confiável para todos os usuários e 
processos do sistema local, incluindo os processos de máquina virtual (.vmx) no Fusion Pro*.

4. Abra o certificado autoassinado no sistema, clique para expandir Confiança, selecione Usar padrão do 
sistema e clique em Salvar.

5. Reabra o certificado autoassinado no sistema, clique para expandir Confiança, selecione Sempre confiar e 
clique em Salvar.

6. Exclua o certificado autoassinado pelo login.

6.1.1.4 Importar certificados para clientes Linux*

Para importar um certificado autoassinado em um cliente Linux usando Fedora/Red Hat, abra um terminal e 
execute os seguintes comandos:

• sudo cp <o nome de arquivo do certificado> /etc/pki/ca-trust/source/anchors/

• sudo update-ca-trust extract.

Para importar um certificado autoassinado em um cliente Linux usando Ubuntu, abra um terminal e execute os 
seguintes comandos:

• sudo cp <o nome de arquivo do certificado> /usr/local/share/ca-certificates/

• sudo update-ca-certificates.

6.1.1.5 Importar certificados para clientes Chrome OS*

Para importar um certificado autoassinado em um cliente Chrome OS*:

1. Abra as configurações do Chrome, role até a parte inferior e clique em Avançado. 

2. Em Privacidade e segurança, clique em Gerenciar certificados.

3. Clique na guia Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis e clique no botão Importar. O Assistente de 
importação de certificados se abre. 

4. No Assistente para importação de certificados, clique em Avançar para ir para a tela Arquivo para importação.

5. Clique em Procurar, selecione o arquivo do certificado salvo anteriormente e clique em Avançar.

6. Selecione Colocar todos os certificados no repositório a seguir. O armazenamento selecionado deve ser 
Autoridades de certificação raiz confiáveis. Se não for, clique em Procurar e selecione-o. 

7. Clique em Avançar e em Concluir.

8. Clique em Sim no aviso de segurança.

6.1.1.6 Importar certificados para clientes iOS*

Para importar um certificado autoassinado em um cliente iOS*:

1. Envie o certificado por e-mail para uma conta acessível ao cliente iOS.

2. Abra o e-mail e selecione o arquivo de certificado.

3. Clique em Instalar.
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6.1.1.7 Importar certificados para clientes Android*

Para importar um certificado autoassinado para um cliente Android*:

1. Coloque o certificado no cartão SD do seu dispositivo Android (geralmente no cartão interno). Ele deve 
estar no diretório raiz.

2. Clique em Configurações, clique em Segurança, clique em Armazenamento de credenciais e selecione 
Instalar do armazenamento do dispositivo.

3. Quando o arquivo .crt for detectado, digite um nome de certificado.

4. Para localizar o certificado após importá-lo, clique em Configurações, clique em Segurança, clique em 
Armazenamento de credenciais, clique em Credenciais confiáveis e, em seguida, clique em Usuário.

6.1.2 Validação de certificado

Em determinados cenários, como nenhum acesso à Internet, é desejável desativar ou limitar a validação de 
certificados.

Para desativar a validação de certificado, defina a seguinte chave do registro para um valor REG_DWORD de 1.

 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Client\DisableCertificateChainValidation

Significado do valor:

1 = desativa a validação da cadeia de certificados

0 = ativa a validação da cadeia de certificados (comportamento padrão/também quando a chave não está 
presente)

Para garantir que os certificados SSL em uso sejam validados, defina a seguinte chave do registro para um valor 
REG_DWROD igual a 1.

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Client\EnforceSslCrlCheck

Significado do valor:

1 = aplica a verificação da SSL CRL

0 = não aplica a verificação SSL CRL (comportamento padrão/também quando a chave não está presente)

6.2 Download de cliente
O instalador do cliente Windows* e Mac* pode ser baixado do Portal do Administrador. Para baixar o aplicativo 
cliente do Portal do Administrador, navegue até https://<FQDN do servidor>/intelunite/download. Para baixar 
o cliente Windows*, clique no link Intel Unite® 4.0 para Microsoft® Windows®. Para baixar o cliente Mac* OS X, 
clique no link Intel Unite® para Apple® Mac® OS X®.

6.3 Instalar cliente
Apenas um único cliente da versão 4.0 da solução Intel Unite deve ser instalado em um dispositivo cliente. Ter 
mais de um único cliente instalado em um dispositivo não é suportado.
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6.3.1 Instalar cliente Windows*

Para instalar um cliente Windows*:

1. Localize o arquivo Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copiado para o armazenamento local ou no 
armazenamento em rede).

2. Execute o arquivo Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Clique em Avançar.

4. Aceite o contrato de licença, marcando a caixa Aceito os termos do Contrato de licença.

5. Clique em Avançar.

6. O caminho padrão para a instalação é C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Client <número da 
versão>, onde <número da versão> é o número da versão do software do cliente. Se preferir um local 
diferente, digite a nova localização na caixa de texto ou clique no botão Alterar para usar a caixa de 
diálogo Alterar pasta de destino para selecionar o local de instalação. Se for usar a caixa de diálogo Alterar 
pasta de destino, procure o local de instalação e clique em OK.

7. Clique em Avançar.

8. Clique em Instalar para iniciar outra instalação.

9. Ao concluir a instalação, clique em Finalizar.

Nota: o suporte para tela estendida requer a instalação do Intel_Unite_Extended_Display_<x.x.x.x>.mui.msi.

6.3.1.1 Instalação via linha de comando do cliente Windows* (opcional)

O instalador do aplicativo Intel Unite para o cliente tem suporte para instalações via linha de comando. O 
instalador do arquivo msi deve estar em um local conhecido no sistema local ou no compartilhamento de rede. 
Os seguintes parâmetros e comando para instalação via linha de comando do cliente Windows* devem ser 
executados como um administrador:

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q CLIENTINSTALLFOLDER="Value" ORGID="Value" 
PINSERVERURI="Value" ORGNAME="Value" ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes|no" 
REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" OTP="Value" USERMAIL="Value"

6.3.1.1.1 Parâmetros de instalação via linha de comando do cliente Windows*

Os parâmetros de instalação via linha de comando do cliente Windows* fazem distinção entre maiúsculas e 
minúsculas. O resultado da instalação pode ser determinado pela análise do arquivo de log. Aspas duplas são 
necessárias somente para valores de entrada que incluam um ou mais espaços. Em caso de dúvida, coloque os 
valores de entrada entre aspas duplas.

/i — o comando para instalar.

"Installer_Path.msi" — o caminho e o nome do arquivo msi, com as aspas duplas.

/l*v — o comando para gerar um arquivo de log (por exemplo, "c:\meus logs\clientinstallog.txt").

"Log_Path" — o caminho, incluindo o nome do arquivo de log e as aspas duplas (por exemplo, "c:\meus 
downloads\installer.msi").

/q — o comando para silencioso, sem interação do usuário.

CLIENTINSTALLFOLDER="Value" — o local especificando onde instalar o aplicativo de servidor. Substitua 
Value pelo caminho completo (por exemplo, "c:\meus aplicativos\unite server").
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ORGID="Value" — o ID da organização, substitua Value pelo ID da organização.

PINSERVERURI="Value": o URL do servidor de PIN, substitua Value com o URL do servidor do PIN que 
tem este formato: https://<FQDN do servidor hospedando o Portal do Administrador>/intelunite/api.

ORGNAME="Value" — o nome da organização, substitua Value pelo nome da organização.

ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes" — define a caixa de seleção da declaração de privacidade como 
aceita.

REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" — armazena a configuração do cliente 

OTP="Value" — o token OTP usado para registrar um cliente, substitua o Value pelo token OTP obtido a 
partir do Portal do Administrador.

USERMAIL="Value" — o e-mail do usuário que usa este cliente, substitua o Value com o e-mail do usuário 
que utiliza este cliente.

6.3.2 Instalar cliente Mac OS

É possível instalar o cliente Intel Unite tanto da Mac App Store como fazer o download direto da Intel, resultando 
em dois ou mais clientes Intel Unite 4.0 no dispositivo Mac OS. Não há suporte para vários clientes Intel 4.0 em um 
único dispositivo, e isso pode resultar no mau funcionamento da solução Intel Unite. 

O cliente Mac OS suporta a conexão a hubs 3.x e 4.0. É recomendável que somente o cliente Intel Unite 4.0 seja 
instalado em um dispositivo que precise se conectar aos hubs 3.x e 4.0. Para identificar se mais de um único 
cliente Intel Unite está instalado em um cliente, siga estas etapas:

1. Abra o Finder.

2. Digite Intel Unite na caixa de pesquisa localizada no canto direito superior e pressione voltar.

3. Toque com dois dedos na área de resultados e selecione Organizar por->Tipo.

4. Confirme se existe apenas um aplicativo Intel Unite. Se mais de um aplicativo Intel Unite é mostrado, 
remova todos os aplicativos Intel Unite, exceto um.

Para instalar um cliente Mac OS:

1. Localize o arquivo Intel Unite macOS X.X.X.X.dmg e faça o download do software no cliente Mac OS*.

2. Clique duas vezes no arquivo para extrair o aplicativo.

3. Depois de analisar o Acordo de licença do usuário final, clique em Concordo para continuar.

4. Arraste o arquivo extraído para a pasta Aplicativos. Se for solicitado que você substitua uma versão 
instalada existente do cliente Intel Unite 4.0, clique no botão Substituir.

5. Acesse a pasta Aplicativos, localize o aplicativo e clique nele para abri-lo. 

6.3.3 Instalar cliente iOS*

O aplicativo é compatível com todos os iPads*, exceto o iPad 2010 original. Para instalar um cliente iOS*:

1. Em um cliente iOS* (como um iPad), acesse o aplicativo App Store da Apple e faça o download do software 
Intel Unite para o cliente. 

2. Depois de concluído o download do aplicativo, abra-o. 

3. Clique na engrenagem Configurações (o ícone de engrenagem no canto superior direito) e digite as 
informações solicitadas.
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4. Em Configurações, preencha o Nome da tela e as informações do Servidor. Selecione Automático 
para localizar o servidor ou, para se conectar a um servidor específico, clique em Manual e digite as 
informações do servidor. Clique em Salvar. 

5. Para se conectar ao hub, digite o PIN exibido no monitor ou na tela e inicie o compartilhamento.

6. Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre recursos e informações do 
usuário.

6.3.4 Instalar cliente Android*

Para instalar um cliente Android*:

1. No dispositivo Android*, acesse a loja de aplicativos da Google e faça o download do software Intel Unite 
para o cliente.

2. Depois de concluído o download do aplicativo, abra-o.

3. Clique na engrenagem Configurações (o ícone de engrenagem) e digite as informações solicitadas.

4. Em Configurações, preencha o Nome da tela e as Informações do servidor. Selecione Automático 
para localizar o servidor ou, para se conectar a um servidor específico, clique em Manual e digite as 
informações do servidor. Clique em Salvar configurações.

5. Para se conectar ao hub, digite o PIN exibido no monitor ou na tela e inicie o compartilhamento.

6. Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre recursos e informações do 
usuário.

6.3.5 Instalar cliente Chrome OS*

Para instalar um cliente Chrome OS*:

1. Em um dispositivo Chromebook*, acesse a loja de aplicativos da Google e faça o download do software 
Intel Unite para o cliente.

2. Depois de concluído o download do aplicativo, abra-o.

3. Clique na engrenagem Configurações (o ícone de engrenagem no canto superior direito) e digite as 
informações solicitadas.

4. Em Configurações, preencha o Nome da tela e as Informações do servidor. Selecione Automático 
para localizar o servidor ou, para se conectar a um servidor específico, clique em Manual e digite as 
informações do servidor. Clique em Salvar configurações.

5. Para se conectar ao hub, digite o PIN exibido no monitor ou na tela e inicie o compartilhamento.

6. Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre recursos e informações do 
usuário.

6.3.6 Instalar cliente SO Linux*

Para instalar um cliente SO Linux*:

1. Obtenha o binário do cliente Linux* correspondente no site de suporte da solução Intel Unite®:

• Fedora*/Red Hat*—.rpm

• Ubuntu*—.deb

• Manual (usuários avançados)—.bz2

2. Instale o cliente usando os seguintes comandos:

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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• Red Hat Enterprise e Fedora:

sudo yum install /<rpm path>/<unite_pack.rpm>

• Ubuntu

sudo apt-get install ./<unite_pack.deb>

• Manual (usuários avançados)

Descompacte o arquivo .bz2 em um local especificado

3. Clique na engrenagem Configurações (o ícone de engrenagem no canto superior direito), preencha o 
Nome da tela, o E-mail e as Informações do Servidor. Na caixa de texto do Servidor corporativo, digite o 
servidor para a conexão (por exemplo, https://unite.yourorganization.com). 

4. Clique em Salvar configurações.

5. Para se conectar ao hub, digite o PIN exibido no monitor ou na tela e inicie o compartilhamento.

6. Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre recursos e informações do 
usuário.

6.4 Configurar o firewall cliente
Um firewall pode impedir que o cliente se comunique com o servidor do Intel Unite e com os dispositivos de hub. Abaixo 
estão as etapas para configurar o firewall de modo a permitir o acesso à rede do aplicativo cliente para a solução Intel Unite. 
Revise e consulte seu administrador de TI antes de fazer qualquer alteração no dispositivo.

6.4.1 Plataformas do Windows*

Abaixo estão as etapas para configurar o firewall nas plataformas Windows*.

6.4.1.1 Criar regra de entrada

1. Abra o Painel de controle.
2. Insira Windows Defender Firewall na caixa de pesquisa.
3. Clique em Windows Defender Firewall nos resultados da pesquisa. 
4. Clique em Configurações avançadas.
5. Clique em Sim na caixa de diálogo Controle de conta de usuário.
6. Selecione Regras de entrada.
7. Selecione Nova regra... no painel Ações.
8. Selecione Programa e clique em Avançar >.
9. Selecione Este caminho de programa: e navegue até o local do inicializador de aplicativo cliente. Nota: o caminho 

padrão do inicializador de aplicativo cliente é C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Client <número da 
versão>\Intel.Unite.ClientLauncher.exe.

10. Clique em Avançar > depois que o caminho do programa for definido.
11. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.
12. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.
13. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.
14. Repita as etapas 6 a 13 para adicionar uma regra de entrada para o aplicativo cliente localizado no seguinte 

caminho: %program data%/Intel/Intel Unite/Client/Current/Intel Unite Client.exe.
15. Selecione Regras de entrada.
16. Selecione Nova regra... no painel Ações.
17. Selecione Porta e clique em Avançar >.
18. Selecione TCP e Portas locais específicas:.
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19. Digite "443" no campo de texto ao lado de Portas locais específicas: e clique em Avançar >.
20. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.
21. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.
22. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.

6.4.1.2 Criar regra de saída

1. Abra o Painel de controle.
2. Insira Windows Defender Firewall na caixa de pesquisa.
3. Clique em Windows Defender Firewall nos resultados da pesquisa. 
4. Clique em Configurações avançadas.
5. Clique em Sim na caixa de diálogo Controle de conta de usuário.
6. Selecione Regras de saída.
7. Selecione Nova regra... no painel Ações.
8. Selecione Programa e clique em Avançar >.
9. Selecione Este caminho de programa: e navegue até o local do inicializador de aplicativo do hub. Nota: o caminho 

padrão do inicializador de aplicativo do hub é C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Client <número da versão>\
Intel.Unite.ClientLauncher.exe.

10. Clique em Avançar > depois que o caminho do programa for definido.
11. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.
12. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.
13. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.
14. Repita as etapas 6 a 13 para adicionar uma regra de entrada para o aplicativo cliente localizado no seguinte 

caminho: %program data%/Intel/Intel Unite/Client/Current/Intel Unite Client.exe.
15. Selecione Regras de saída.
16. Selecione Nova regra... no painel Ações.
17. Selecione Porta e clique em Avançar >.
18. Selecione TCP e Portas locais específicas:.
19. Digite "443" no campo de texto ao lado de Portas locais específicas: e clique em Avançar >.
20. Selecione Permitir conexão e clique em Avançar >.
21. Marque as caixas Domínio, Privado e Público e clique em Avançar >.
22. Insira um nome e uma descrição para essa regra e clique em Concluir.

6.4.2 Plataformas MacOS*

Abaixo estão as etapas para configurar o firewall nas plataformas Mac OS*.

1. Escolha Preferências do Sistema no menu Apple.
2. Clique em Segurança.
3. Clique na guia Firewall.
4. Clique no botão Opções do Firewall…. 
5. Clique no botão com o símbolo de adição para adicionar um aplicativo.
6. Selecione Intel Unite e clique no botão Adicionar.
7. Clique no botão OK.
8. Feche a janela Preferências do sistema.

A porta 443 geralmente fica aberta por padrão. Para verificar, abra um navegador e navegue até https://www.intel.com.br. Se 
o navegador não carregar a página da Web, entre em contato com o suporte de TI para abrir a porta 443 no dispositivo.

6.4.3 Plataformas Linux*

Em plataformas Linux, a porta de rede usada por hubs e clientes deve ser definida antes de configurar o firewall dos clientes 
para permitir o tráfego através dessa porta.
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6.4.3.1 Definir a porta de rede no Portal do Administrador para hubs

A porta de rede usada por um cliente é comunicada pelo hub. Para configurar a porta de rede usada pelo aplicativo Intel 
Unite em execução em um hub (que será comunicada aos clientes), siga as etapas abaixo.

1. Faça login no Portal do Administrador.
2. Selecione Hubs e clientes no menu Gerenciamento de dispositivos.
3. Clique na guia Hub.
4. Para cada grupo, defina a propriedade Porta de rede com o mesmo valor. Esse é o valor que será usado para 

configurar o firewall do cliente.
a. Selecione um grupo.
b. Selecione Detalhes do grupo no menu suspenso "selecionar ação".
c. Clique no botão Editar propriedades.
d. Insira um número para a propriedade Porta de rede e clique no botão Salvar alterações.

5. Todos os grupos são definidos para usar a mesma porta de rede

6.4.3.2 Configurar o firewall com valor de porta de rede

Depois que a porta de rede for definida para os hubs no Portal do Administrador, o firewall do cliente pode ser configurado 
para permitir o tráfego de rede através dessa porta.

1. No dispositivo cliente Linux, abra um terminal de comando.
2. Digite os seguintes comandos para permitir o tráfego de rede através de uma porta para as zonas internas, 

externas, públicas, confiáveis e de trabalho (substitua <porta de rede> pelo valor definido no Portal do 
Administrador):
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-port=<porta de rede>/tcp

firewall-cmd --permanent --zone=external --add-port=<porta de rede>/tcp

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=<porta de rede>/tcp

firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-port=<porta de rede>/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=work --add-port=<porta de rede>/tcp

firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-port=443/tcp

firewall-cmd --permanent --zone=external --add-port=443/tcp

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=443/tcp

firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-port=443/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=work --add-port=443/tcp

6.4.4 Configurações alternativas de firewall

As políticas de segurança de TI podem resultar em configurações exclusivas de firewall. Entre em contato com o 
administrador de TI para obter ajuda para permitir o tráfego interno e externo da rede para o aplicativo Intel Unite ou para 
definir portas específicas que podem ser usadas para o tráfego da rede do aplicativo Intel Unite. 

6.5 Registro de cliente
Antes que um cliente possa ser usado, ele deve ser registrado com um Portal do Administrador. Parte do 
processo de registro do cliente é a configuração de pré-registro do cliente, que define os valores OrganizationID, 
OrganizationName e ServerURL. 

6.5.1 Configuração de pré-registro do cliente

Os valores OrganizationID, OrganizationName e ServerURL podem ser obtidos de três maneiras: registro TXT do 
DNS, URL e configurações do cliente.
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O suporte para registro TXT do DNS e o URL personalizado varia de acordo com os SOs em execução nas 
plataformas dos clientes. Devido a essas diferenças, nem todos os métodos de configuração de cliente 
estão disponíveis para todas as plataformas de cliente. A tabela a seguir mostra os métodos de configuração 
compatíveis com cada SO de cliente.

Suporte à configuração de pré-registro do cliente por sistema operacional

Método de 
registro

Windows* Mac* Chrome OS* Linux* iOS* Android*

Registro TXT do 

DNS

Suportado Suportado Não suportado Suportado Suportado Suportado

URL Suportado Suportado Não suportado Suportado Suportado Não suportado

Manual Não suportado Não suportado Suportado Não suportado Não suportado Suportado

6.5.1.1 Registro TXT do DNS (Windows*, mac OS*, Linux*, Android e iOS)

Quando um cliente é iniciado pela primeira vez, ele verifica se o OrganizationID, OrganizationName e ServerURL 
estão definidos. Se os valores não estiverem definidos, o cliente tentará obtê-los procurando pelo registro TXT 
do DNS. Assim que o cliente encontra o registro TXT do DNS, ele analisa a sequência de texto para definir o 
OrganizationID, OrganizationName e o ServerURL.

6.5.1.2 URL (Windows, mac OS, Linux e iOS)

Durante a instalação do cliente no Windows*, Mac*, Linux* e iOS*, um manipulador de protocolo URL 
personalizado para intelunite4 está instalado. Esse manipulador inicia o aplicativo de cliente com o URL como um 
argumento, permitindo que o cliente analise o URL para obter o OrganizationID, OrganizationName e ServerURL. 
Para usar esse manipulador, navegue até a página de destino do Portal do Administrador (https://<FQDN do 
servidor que hospeda o Portal do Administrador>/intelunite/admin/landing) no cliente e clique no link.

6.5.1.3 Configurações do cliente (Chrome OS*)

Os valores OrganizationID, OrganizationName e ServerURL podem ser definidos manualmente por meio das 
configurações do cliente. Para usar este método:

1. Copie o URL da página inicial do Portal do Administrador (https://<FQDN do servidor que hospeda o 
Portal do Administrador>/intelunite/admin/landing).

2. Inicie o aplicativo Intel Unite.

3. Cole o URL quando for solicitado o fornecimento do URL de provisionamento. 

4. Clique em OK.

6.5.1.4 Google* Admin Console (Chrome OS*)

O valor ServerURL pode ser definido para plataformas do Chrome OS* por meio do Google Admin Console. 
Consulte o Apêndice A para detalhes sobre como usar o Google Admin Console.



Guia de implantação da solução Intel Unite® 58

6.5.1.5 Confirmar OrganizationID, OrganizationName e ServerURL

O processo para confirmar os valores definidos para OrganizationID, OrganizationName e ServerURL é diferente 
com base no SO em execução na plataforma do cliente. 

6.5.1.5.1 Plataformas do Windows*

Os valores OrganizationID, OrganizationName e ServerURL são armazenados nas seguintes chaves de registro 
nas plataformas Windows*:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\OrganizationID

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\OrganizationName

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\ServerURL

OrganizationID é um valor REG_SZ com o seguinte formato: 

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

em que X é um valor hexadecimal. Esse valor pode ser encontrado na página inicial do Portal do Administrador.

O OrganizationName é um REG_SZ com um valor de string determinado durante a instalação do servidor. 

O ServerURL é um REG_SZ com um valor de string de https://<FQDN do servidor do Portal do Administrador>/
intelunite/api, onde <FQDN do servidor do Portal do Administrador> é o nome do domínio totalmente 
qualificado do servidor que hospeda o website do Portal do Administrador.

Confirme se os três valores correspondem aos valores no URL da página de destino do Portal do Administrador 
(https://<FQDN do servidor que hospeda o Portal do Administrador>/intelunite/admin/landing).

6.5.1.5.2 Mac OS*, iOS*, Linux*, Android* e Chrome OS*

Os valores OrganizationID, OrganizationName e ServerURL são exibidos nas configurações do cliente. Inicie o 
cliente, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito, clique em Configurações e o OrganizationID, 
OrganizationName e ServerURL serão exibidos na página Configurações.

Confirme se esses três valores correspondem aos valores no URL da página de destino do Portal do Administrador 
(https://<FQDN do servidor que hospeda o Portal do Administrador>/intelunite/admin/landing).

6.5.2 Métodos de registro de cliente

Registrar um cliente pode ser feito de três maneiras:

• Método 1 — modo de emparelhamento automático

• Método 2 — modo de emparelhamento padrão (sem confirmação por e-mail)

• Método 3 — modo de emparelhamento avançado (confirmação por e-mail)

Nota: o modo de emparelhamento é definido durante a instalação do servidor. O valor dessa configuração pode 
ser exibido na página Propriedades do servidor do Portal do Administrador.



Guia de implantação da solução Intel Unite® 59

6.5.2.1 Método 1 – Modo de emparelhamento automático

As etapas para o modo de emparelhamento automático variam entre os sistemas operacionais suportados devido 
a diferentes níveis de suporte para manipuladores de URL personalizados. Suportado apenas nas plataformas 
Windows e mac OS.

6.5.2.1.1 Windows* e mac OS*

Estas etapas são aplicáveis em clientes com OrganizationID, OrganizationName e ServerURL já definidos. 
Confirme se os três valores estão definidos na plataforma antes de executar as seguintes etapas:

1. Faça login no Portal do Administrador.

2. Clique em Gerenciamento de dispositivos para abrir o menu Gerenciamento de dispositivos.

3. Na seção Emparelhamento automático, clique na caixa de texto Duração (horas) e digite o número de 
horas de validade do token.

4. Clique no botão Gerar token para exibir a caixa de diálogo Gerar token.

5. No dispositivo Cliente, abra um navegador da web e acesse o URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<endereço de e-mail>&machineName=<nome da máquina>, em que <token> 
é o valor da Etapa 4, <endereço de e-mail> é o endereço de e-mail que recebe o e-mail de registro e 
<nome da máquina> é o nome do sistema.

6.5.2.1.2 Chrome OS*

Estas etapas são aplicáveis em clientes com OrganizationID, OrganizationName e ServerURL já definidos. 
Confirme se os três valores estão definidos na plataforma antes de executar as seguintes etapas:

1. Faça login no Portal do Administrador.

2. Clique em Gerenciamento de dispositivos para abrir o menu Gerenciamento de dispositivos.

3. Na seção Emparelhamento automático, clique na caixa de texto Duração (horas) e digite o número de 
horas de validade do token.

4. Clique no botão Gerar token para exibir a caixa de diálogo Gerar token.

5. No dispositivo cliente, instale o aplicativo de cliente Intel Unite®.

6. Clique em Usar um URL de emparelhamento automático na parte inferior para exibir uma caixa de texto.

7. Copie e cole o URI a partir da caixa de diálogo Gerar token na caixa de texto e substitua o "machinename" 
e o endereço de e-mail pelos valores apropriados. O URI da caixa de diálogo Gerar token está no seguinte 
formato: intelunite4://localhost/pair?otp=<token>&email=<endereço de e-mail>&machineName=<nome 
da máquina>, em que <token> é o valor da Etapa 4, <endereço de e-mail> é o endereço de e-mail que 
recebe o e-mail de registro e <nome da máquina> é o nome do sistema.

6.5.2.2 Método 2 - Modo de emparelhamento padrão (sem confirmação por e-mail)

Estas etapas são aplicáveis em clientes com OrganizationID, OrganizationName e ServerURL já definidos. 
Confirme se os três valores estão definidos na plataforma antes de executar as seguintes etapas:

1. Inicie o aplicativo de cliente.

2. Quando o software do cliente é iniciado, uma declaração de privacidade pode ser exibida. Para continuar, 
clique em Concordo para aceitar a declaração de privacidade. 

Uma declaração de privacidade só aparece se a propriedade do servidor para a coleta de dados estiver 
configurada para Avisar o usuário para potencialmente compartilhar dados anônimos com a Intel no 
Portal do Administrador.
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Certifique-se de que há uma entrada de DNS para o servidor de e-mail na tabela de pesquisa de DNS e 
que medir o ping do servidor para o servidor de e-mail usando o FQDN e endereço IP é bem-sucedido. 
Isso pode exigir a limpeza do DNS se uma entrada de DNS for criada depois de tentar acessar um URL.

3. Após a inicialização do cliente, o software do cliente solicita um endereço de e-mail. Insira um endereço 
de e-mail para o usuário. Este endereço de e-mail é usado para habilitar o recurso de moderador para os 
dispositivos do usuário quando o Modo de emparelhamento padrão está definido.

O cliente agora está pronto para se conectar a um hub com o software Intel Unite®.

6.5.2.3 Método 3 – Modo de emparelhamento avançado (confirmação por e-mail)

Estas etapas são aplicáveis em clientes com OrganizationID, OrganizationName e ServerURL já definidos. 
Confirme se os três valores estão definidos na plataforma antes de executar as seguintes etapas:

1. Inicie o cliente.

2. Quando o software do cliente é iniciado, uma declaração de privacidade pode ser exibida. Para continuar, 
clique em Concordo para aceitar a declaração de privacidade. 

Uma declaração de privacidade só aparece se a propriedade do servidor para a coleta de dados estiver 
configurada para Avisar o usuário para potencialmente compartilhar dados anônimos com a Intel no 
Portal do Administrador. 

Certifique-se de que há uma entrada de DNS para o servidor de e-mail na tabela de pesquisa de DNS e 
que medir o ping do servidor para o servidor de e-mail usando o FQDN e endereço IP é bem-sucedido. 
Isso pode exigir a limpeza do DNS se uma entrada de DNS for criada depois de tentar acessar um URL.

3. Após a inicialização do cliente, o software do cliente solicita um endereço de e-mail. Digite um endereço 
de e-mail que possa receber o e-mail de registro do Portal do Administrador.

4. Clique em Enviar e verifique se o botão Enviar é substituído por um botão Reenviar.

5. Acesse a conta de e-mail e abra o e-mail do Portal do Administrador. Verifique a pasta de Lixo eletrônico 
se o e-mail não estiver na caixa de entrada.

6. Clique no link desse e-mail para registrar o cliente. 

O cliente agora está pronto para se conectar a um hub com o software Intel Unite®.

6.5.3 Suporte a várias organizações

Os dispositivos clientes Intel Unite® podem ser registrados com mais de um servidor. Geralmente, cada 
organização terá um servidor com suporte para a solução Intel Unite. Para usuários que viajam para diferentes 
organizações que implementam a solução Intel Unite, o dispositivo cliente pode se unir às sessões da solução Intel 
Unite nessas organizações diferentes se o dispositivo cliente estiver registrado no servidor para a solução Intel 
Unite para cada organização.

Quando o aplicativo cliente Intel Unite for iniciado, ele procurará um registro TXT do DNS para determinar o 
servidor da solução Intel Unite, o ID da organização e o nome da organização. Se não houver registro TXT do 
DNS ou se o uso do registro TXT do DNS para descoberta automática estiver desativado e o dispositivo tiver sido 
registrado com mais de um servidor para a solução Intel Unite, o cliente exibirá uma lista de nomes de organização 
que corresponde aos servidores com os quais o dispositivo cliente se registrou. A escolha de um nome de 
organização permitirá que o dispositivo cliente se conecte a todos os hubs pareados com o servidor dessa 
organização para a solução Intel Unite.
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6.6 Desinstalação do software do cliente
Esta seção fornece informações sobre como desinstalar o software do cliente no Windows* e no Linux*.

6.6.1 Windows*

Para desinstalar o aplicativo de cliente em um computador Windows*:

1. Localize o arquivo Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi (no armazenamento local ou no 
armazenamento em rede).

2. Inicie o instalador do cliente Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Clique em Remover e em Avançar.

Remover o aplicativo do cliente não remove o dispositivo do Portal do Administrador. O administrador precisa 
excluir manualmente o dispositivo pelo Portal do Administrador. Até ser removido, um cliente emparelhado com 
um nome de máquina idêntico será marcado como uma entrada "duplicada".

6.6.1.1 Desinstalação via linha de comando do software do cliente (opcional)

O instalador do aplicativo Intel Unite para o cliente tem suporte para desinstalação via linha de comando. O 
instalador do arquivo msi deve estar em um local conhecido no sistema local ou no compartilhamento de rede. Os 
seguintes parâmetros e comando para desinstalação devem ser executados como um administrador:

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*V "Log_Path" /q

6.6.1.2 Parâmetros de desinstalação via linha de comando do software do cliente

Os parâmetros de desinstalação via linha de comando do cliente fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. 
O resultado da desinstalação pode ser determinado pela análise do arquivo de log. Aspas duplas são necessárias 
somente para valores de entrada que incluam um ou mais espaços. Em caso de dúvida, coloque os valores de 
entrada entre aspas duplas.

/x — o comando para desinstalar.

"Installer_Path.msi" — o caminho e o nome do arquivo msi, incluindo as aspas duplas (por exemplo,  
"c:\meus downloads\installer.msi").

/l*v — o comando para gerar um arquivo de log (por exemplo, "c:\meus logs\hubuninstallog.txt").

"Log_Path" — o caminho, incluindo o nome do arquivo de log e as aspas duplas.

/q — o comando para silencioso, sem interação do usuário.

6.6.2 Linux*

Para desinstalar o aplicativo de cliente no Red Hat Enterprise, Fedora ou Ubuntu, use estes comandos:

• Red Hat Enterprise e Fedora

sudo yum remove intel-unite-client, sudo dnf remove intel-unite-client

• Ubuntu
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sudo apt-get remove intel-unite-client

6.7 Arquivo de log do cliente
O cliente salva um arquivo de log no seguinte caminho: 

C:\Users\<usuário>\AppData\Local\Temp, em que <usuário> é o usuário conectado

O nome do arquivo de log é Unite.sql.
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7 Guia do Portal do Administrador
O Portal do Administrador é o portal da web do administrador para o aplicativo Intel Unite. Ele permite que os 
administradores visualizem e gerenciem os dispositivos usando o aplicativo Intel Unite. O Portal do Administrador 
é um dos componentes instalados no servidor corporativo durante a instalação, juntamente com o serviço de 
PIN e o servidor web (para obter mais informações sobre a instalação do servidor corporativo, consulte a Seção 
4.3). O Portal do Administrador deve ser capaz de acessar o banco de dados, mas ele não precisa estar no mesmo 
servidor que o banco de dados.

7.1 Página de login do Portal do Administrador
A página de login consiste na área de login, no link de redefinição da senha e nos links de ação rápida. Veja a 
Figura 12.

Figura 12. Página de login do Portal do Administrador
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7.1.1 Acessar o Portal do Administrador

Para acessar o Portal do Administrador:

1. Abra um navegador e digite https://<FQDN do seu servidor>/intelunite/admin, em que <FQDN do seu 
servidor> é o FQDN do servidor do aplicativo Intel Unite.

2. Na página de login, digite um nome de usuário e uma senha e clique em Login. Os usuários do Active 
Directory não devem incluir domínio\ na caixa de texto de Nome do usuário. 

Nota: quando o administrador de TI executa o instalador do software, uma conta de administrador padrão é criada 
com o seguinte nome de usuário e senha:

• Nome de usuário: admin

• Senha: Admin@1

Na primeira vez em que a conta de administrador integrada for usada para fazer login no Portal do Administrador, 
o mesmo solicitará a alteração da senha admin. Defina uma nova senha e use-a para efetuar login no Portal do 
Administrador. Clique no botão i em um círculo cinza ao lado de regra de senha para ver mais informações sobre 
os requisitos de senha.

Depois de fazer login no Portal do Administrador, se não houver atividade por 30 minutos, o usuário será 
desconectado automaticamente e a página de login será exibida com uma mensagem indicando que o usuário foi 
desconectado devido a inatividade.

7.1.1.1 Usuários do Active Directory

Para os usuários do AD, a Intel recomenda usar o seguinte formato para fazer login:

<nome de usuário>@<domain>

Exemplo: joe@company.com.

7.1.2 Redefinir senhas de usuário

Um link de redefinição de senha é fornecido na página de login do Portal do Administrador. Para redefinir a senha 
de um usuário:

1. Clique no link Redefinir senha na página de login do Portal do Administrador.

2. Na caixa de diálogo, digite o endereço de e-mail do usuário que necessita de uma redefinição da senha e 
clique em Enviar.

3. Verifique se há um e-mail de redefinição do servidor da solução Intel Unite na caixa de entrada do 
endereço de e-mail.

4. Siga as instruções no e-mail para redefinir a senha do usuário.

7.1.3 Links de ações rápidas

Dois links de ações rápidas estão presentes na página de login:

• Criar reunião - clicar neste link exibe a caixa de diálogo Ingressar:, que inclui um URL. Enviar o URL aos 
participantes para que eles possam participar de uma sessão. Todos os participantes que usam o URL 
participarão da mesma sessão. Os participantes já devem ter o aplicativo Intel Unite® instalado no cliente 
registrado deles. Clique no botão Fechar para fechar a caixa de diálogo.
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• Obter URL de aprovisionamento — clicar neste link exibe a caixa de diálogo Dispositivo de 
provisionamento, que inclui o URL. O URL contém ServerURL e OrganizationID. Esse URL é usado 
para abrir o aplicativo Intel Unite em um hub ou cliente antes do emparelhamento do hub ou do 
registro do cliente. Esse URL é o mesmo que o URL exibido na página inicial do Portal do Administrador 
(https://<FQDN do servidor>/intelunite/admin/landing).

7.2 Portal do Administrador
Após o login, o Portal do Administrador exibe três menus principais, três links e a exibição padrão, que é a página 
Grupos. Os três menus são:

• Gerenciamento de dispositivos

• Gerenciamento de servidores

• Gerenciamento de usuários

Os links do Portal do Administrador, localizados no canto superior direito, são o ícone do usuário ( ), o ícone 
do idioma ( ) e o link Sobre. O ícone do usuário exibe o nome do usuário e duas opções — Fazer logoff e Editar 
perfil.

7.2.1 Fazer logoff

Para fazer logoff do Portal do Administrador:

1. Clique no ícone do usuário ( ).

2. Clique em Fazer logoff no menu.

7.2.2 Visualizar e editar um perfil de usuário

Para visualizar e editar o perfil de um usuário que está conectado no momento:

1. Clique no ícone do usuário ( ).

2. Clique em Editar perfil para abrir a página Conta.

3. Na página Conta, atualize ou altere o perfil do usuário ou a senha:

• Para atualizar o perfil do usuário, faça as alterações no perfil e clique em Atualizar perfil.

• Para alterar a senha do usuário, preencha as caixas de texto Senha atual, Nova senha e Confirmar 
nova senha e clique em Alterar senha.

Nota: o nome da conta de usuário Admin padrão não pode ser alterado.

7.2.3 Alterar o idioma de exibição

O ícone Idioma ( ) permite alterar o idioma exibido no Portal do Administrador. Os idiomas disponíveis são:

• Inglês

• Alemão

• Espanhol

• Francês

• Italiano

• Japonês
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• Coreano

• Português

• Chinês (simplificado)

• Chinês (tradicional)

Para alterar o idioma:

1. Clique no ícone do idioma ( ).

2. Escolha um idioma e clique em Aplicar.

7.2.4 Link Sobre no Portal do Administrador

O link Sobre no Portal do Administrador exibe a versão e outras informações sobre o aplicativo Intel Unite. Clique 
em Sobre no canto superior direito da página para exibir os detalhes do aplicativo Intel Unite.

Após o login, os detalhes em "Sobre" incluem o ID da organização.

7.3 Portal do Administrador – Menu de gerenciamento de dispositivos
O menu de Gerenciamento do dispositivo fornece links para as páginas de gerenciamento de dispositivos e Ações 
rápidas, que são descritos nesta seção.

As páginas de gerenciamento de dispositivos incluem:

• Hubs e clientes

• Configurações

• Recursos/aplicativos

• PINs reservados

• Metadados personalizados

• Dispositivo disponibilizado

• Gerenciamento de emparelhamento automático

As ações rápidas disponíveis são:

• Emparelhar hub

• Emparelhamento automático

• Carregar pacote

• Criar reunião

7.3.1 Gerenciamento de dispositivos – Páginas

Além das ferramentas de ações rápidas, o menu Gerenciamento de dispositivos fornece acesso às seguintes 
páginas:

• Hubs e clientes

• Configurações

• Recursos/aplicativos



Guia de implantação da solução Intel Unite® 67

• PINs reservados

• Metadados personalizados

• Dispositivo disponibilizado

• Gerenciamento de emparelhamento automático

As subseções a seguir descrevem as páginas de Gerenciamento de dispositivos.

7.3.1.1 Página Hubs e clientes

A página Hubs e clientes exibe a exibição Grupos de dispositivos, que é a exibição padrão após o login no Portal 
do Administrador. Um grupo fornece uma maneira de organizar os dispositivos que têm a mesma configuração. 

A página Grupos de dispositivos lista os grupos e dispositivos. Por padrão, os grupos e dispositivos de hubs são 
exibidos. Clique em Clientes para exibir os grupos e dispositivos de clientes. Para exibir os grupos e dispositivos 
de hubs, clique em Hubs.

Os grupos do Portal de Administração associados a um grupo do Active Directory são indicados por esse ícone 
 na coluna Unidade de organização do AD. Passe o mouse sobre o ícone para exibir o nome AD OU.

Os grupos do Portal do Administrador com uma configuração atribuída são indicados por este ícone  na 
coluna Configuração. Passe o mouse sobre o ícone para exibir o nome da configuração.

Use a caixa de pesquisa na parte superior da página para encontrar rapidamente os dispositivos. Digite uma string 
na caixa de pesquisa e clique no botão Pesquisar para encontrar dispositivos que contenham a string no nome. 
Use o botão Limpar para limpar os resultados da pesquisa.

7.3.1.1.1 Menu Selecionar ação

O menu Selecionar ação na página Grupos fornece ações que podem ser aplicadas a um grupo selecionado. A 
seguir, veja as descrições das ações disponíveis:

• Detalhes do grupo - veja e modifique os detalhes de um grupo. Para acessar a página de detalhes de um 
grupo, selecione um grupo clicando no nome dele, abra o menu Selecionar ação e selecione Detalhes 
do grupo. A página de detalhes do grupo exibe o nome do grupo e a Unidade organizacional do Active 
Directory associada ao grupo. Os grupos podem ser renomeados, adicionados e atualizados nessa página, 
da seguinte maneira:
• Para renomear um grupo, clique em Editar grupo ao lado do nome do grupo. O grupo raiz não pode 

ser renomeado. 

• Para adicionar ou atualizar uma associação de Unidade organizacional do Active Directory, clique no 
botão Atribuir, use a caixa de pesquisa para listar as Unidades organizacionais do Active Directory que 
contêm a string no nome, selecione a Unidade organizacional do Active Directory desejada e clique 
em Atribuir. Quando um grupo é associado a uma Unidade organizacional do Active Directory, os 
computadores na Unidade organizacional do Active Directory são adicionados ao grupo do Portal do 
Administrador. 

• Para remover uma associação com uma Unidade organizacional do Active Directory, clique no botão 
Cancelar atribuição. 

∘	 Se uma Unidade organizacional do Active Directory tiver subgrupos, os computadores em um 
subgrupo não serão reconhecidos e não serão adicionados ao grupo do Portal do Administrador.

∘	 Alguns dispositivos pertencem a dois grupos do Portal do Administrador - um grupo sem uma 
associação de Unidade organizacional do Active Directory e um grupo com uma associação de 
Unidade organizacional do Active Directory. A configuração atribuída ao grupo do Portal do 
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Administrador com a associação de Unidade organizacional do Active Directory é aplicada ao 
dispositivo. 

• Atribuir dispositivos - atribua dispositivos a um grupo selecionado. Para atribuir dispositivos a um grupo, 
selecione um grupo, abra o menu Selecionar ação, selecione Atribuir dispositivos, escolha os dispositivos 
para adicionar ao grupo marcando ao lado de cada dispositivo a ser adicionado ao grupo selecionado 
e clique no botão Atribuir dispositivo na parte superior da página para atribuir dispositivos ao grupo 
selecionado.

• Atribuir configuração - atribua uma configuração ao grupo selecionado. Para atribuir uma configuração 
a um grupo, selecione um grupo, abra o menu Selecionar ação, selecione Atribuir configuração, escolha 
uma configuração e clique no botão Atribuir para atribuir a configuração ao grupo selecionado.

• Remover configuração - remova uma configuração de um grupo selecionado. Para remover um grupo, 
selecione um grupo, abra o menu Selecionar ação, selecione Remover configuração e clique em Remover 
para confirmar a remoção da configuração do grupo selecionado.

• Criar grupo - crie um novo grupo no grupo selecionado. O novo grupo se tornará o secundário e o grupo 
selecionado se tornará o principal. Grupos secundários herdam a configuração atribuída ao grupo principal 
por padrão. A configuração de um secundário pode ser diferente daquela atribuída ao principal. Use a 
ação Atribuir configuração para atribuir uma configuração a um grupo secundário. Para criar um grupo, 
selecione um grupo, abra o menu Selecionar ação, selecione Criar grupo, insira um nome para o novo 
grupo e clique no botão Criar para criar o grupo.

• Excluir grupo - exclua um grupo selecionado. Quando essa ação é selecionada, uma caixa de diálogo 
Confirmar exclusão de grupo(s) aparece para confirmar a exclusão do grupo selecionado e de todos os 
grupos secundários. O grupo raiz não pode ser excluído.

• Mover grupo - mova um grupo. Para mover um grupo, selecione um grupo, abra o menu Selecionar ação, 
selecione Mover grupo, selecione um grupo principal e clique em Mover para confirmar a movimentação 
do grupo selecionado para o novo grupo principal.

7.3.1.1.2 Mover e excluir dispositivos

Os dispositivos podem ser movidos de um grupo para outro. Para mover um dispositivo, selecione um dispositivo 
marcando a caixa ao lado do nome do dispositivo, clique em , selecione um grupo e clique em Mover na caixa 
de diálogo Confirmar movimentação.

Os dispositivos podem ser excluídos. Para excluir um dispositivo, selecione um dispositivo marcando a caixa ao 
lado do nome do dispositivo, clique em  e clique no botão Excluir na caixa de diálogo Confirmar exclusão do 
dispositivo.

7.3.1.1.3 Configurar propriedades de grupo

Para auxiliar na configuração de hubs e clientes que têm as mesmas configurações, é possível colocar hubs e 
clientes em grupos. Todo dispositivo em um grupo herda as definições da configuração do grupo. 

7.3.1.1.3.1 Editar propriedades do grupo de hubs

As propriedades do grupo de hubs podem ser editadas seguindo estas etapas.

1. Na página Grupos, clique na guia Hubs.

2. Selecione um grupo de hubs, clicando no nome do grupo.

3. Selecione Detalhes do grupo no menu suspenso na parte superior.

4. Na página de detalhes do grupo, clique no botão Editar propriedades.
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5. Modifique as propriedades.

6. Clique em Salvar alterações para aplicar as modificações.

7.3.1.1.3.2 Substituir configuração do grupo de hubs

Às vezes, um dispositivo de hub em um grupo de hubs requer um conjunto diferente de configurações do que as 
herdadas do grupo. Para substituir a configuração de grupo de um dispositivo, siga estas etapas.

1. Na página Grupos, clique na guia Hubs.

2. Selecione o grupo de hubs que contém o dispositivo de hub clicando no nome do grupo.

3. Clique no nome do dispositivo para exibir a página de detalhes.

4. Clique no botão Editar dispositivo.

5. Modifique as propriedades.

6. Clique em Salvar alterações para aplicar as modificações.

7.3.1.1.3.3 Propriedades do grupo de hubs

A tabela nesta seção descreve as propriedades do grupo de hubs. Propriedades com um valor dinâmico de Sim 
significam que o valor da propriedade será aplicado na próxima vez em que o dispositivo se conectar ao servidor. 
O valor dinâmico de Não significa que o valor da propriedade será aplicado na próxima vez em que o aplicativo 
Intel Unite® do dispositivo for reiniciado.

Propriedades do hub da solução Intel Unite®

Nome da propriedade Descrição Dinâmico Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Monitores disponíveis Números separados por vírgulas, de 1 a x, em que 

o administrador pode especificar qual monitor está 

disponível para ser usado pela solução Intel Unite®. O 

primeiro número é o monitor principal. Defina o número 

de monitores físicos em que a solução Intel Unite será 

executada. Formato: 1,2,3 ou vazio para todos os monitores.

Não String

Tela de toque disponível Números separados por vírgulas, de 1 a x, em que o 

administrador pode especificar qual tela é sensível a toque. 

O primeiro número, 1, é a tela principal. Um valor de 0 

indica que nenhuma tela tem o recurso e um valor vazio 

indica que todas as telas são sensíveis ao toque.

Sim String

Cor de fundo Cor do número da paleta do plano de fundo. Sim HEX #0071C5

URL da imagem de plano de 

fundo

O URL para a imagem do plano de fundo. Pode ser uma 

imagem local.

Sim String

Instruções do plano de fundo As instruções exibidas no monitor da solução Intel Unite 

com as seguintes palavras reservadas: {PIN} - substitua por 

PIN 

{n} - nova linha 

{rn} - nova linha

Sim String Consulte a nota 

da tabela.

Cor das instruções do plano de 

fundo

Cor do número da paleta de instruções do plano de fundo. Sim HEX #FFFFFF

Fonte das instruções do plano 

de fundo

A fonte das instruções do plano de fundo. A fonte padrão é 

Intel Clear.

Sim String
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Nome da propriedade Descrição Dinâmico Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Título das instruções do plano 

de fundo

Título para as instruções do plano de fundo. Não há 

palavras reservadas.

Sim String Bem-vindo(a)

Desabilitar teclas de comando 

do teclado

VERDADEIRO: desabilita os comandos do teclado. 

FALSO: habilita os comandos do teclado.

Sim Boolean VERDADEIRO

Habilitar hub como 

apresentador

VERDADEIRO: permite que o hub seja um apresentador. 

FALSO: impede que o hub seja um apresentador.

Sim Boolean FALSO

Habilitar relatório de verificação 

do hub

VERDADEIRO: habilita a geração de relatórios de check-in. 

FALSO: desabilita a geração de relatórios de check-in.

Sim Boolean FALSO

Habilitar a atualização do PIN 

durante a sessão

VERDADEIRO: permite que o PIN seja atualizado durante 

uma sessão.  

FALSO: impede que o PIN seja atualizado durante uma 

sessão.

Sim Boolean VERDADEIRO

Habilitar TLS 1.1 VERDADEIRO: habilita o TLS 1.1. 

FALSO: desabilita o TLS 1.1.

Sim Boolean VERDADEIRO

Habilitar TLS 1.2 VERDADEIRO: habilita o TLS 1.2. 

FALSO: desabilita o TLS 1.2.

Sim Boolean VERDADEIRO

Torna relógio do plano de fundo 

visível

VERDADEIRO: mostra o relógio de plano fundo. 

FALSO: oculta o relógio de plano de fundo.

Sim Boolean VERDADEIRO

Tornar plano de fundo visível VERDADEIRO: mostra o plano de fundo.  

FALSO: oculta o plano de fundo.

Sim Boolean VERDADEIRO

Tornar a barra de ferramentas 

de conteúdo visível

VERDADEIRO: mostra a barra de ferramentas de conteúdo. 

FALSO: oculta a barra de ferramentas de conteúdo.

Sim Boolean VERDADEIRO

Tornar o PIN visível VERDADEIRO: mostra o PIN. 

FALSO: oculta o PIN.

Sim Boolean VERDADEIRO

Modo moderador 0 — Sem moderação (padrão) 

1 — Moderação de promoção automática 

2 — Modo Moderação restrita (apenas uma pessoa na lista 

branca pode ser um moderador)

Sim Inteiro 0

Porta de rede A porta em que o hub escuta os clientes. Padrão 0 — 

aleatório.

Não Inteiro 0

Cor do PIN Cor do número da paleta do PIN. Sim HEX #FFFFFF

Tamanho do PIN Tamanho da fonte do PIN com uma faixa de x e y. Sim Inteiro 48

Transparência do PIN A opacidade do PIN com uma faixa de 0 a 100 (padrão), em 

que 0 é transparente e 100 é sólido.

Sim Inteiro 100

Tamanho máximo da mensagem 

QoS

Tamanho máximo em bytes de uma mensagem. Sim Inteiro 65535

Taxa da fila de mensagens QoS O tamanho da fila de mensagens. Sim Inteiro 4

Definir senha para fechar o 

aplicativo.

Feche o aplicativo do hub quando essa senha for digitada. Sim String 

Mostrar o botão Alternar área de 

trabalho

Mostra um botão de alternância próximo ao PIN do hub 

que permite acesso à área de trabalho do hub durante a 

apresentação. Requer que a propriedade de hub Tornar 

o plano de fundo visível seja definida como FALSO, caso 

contrário, o botão não será mostrado.

Sim Boolean FALSO

Ampliar imagem do plano de 

fundo

VERDADEIRO: amplia a imagem do plano de fundo. 

FALSO: não amplia a imagem do plano de fundo.

Sim Boolean VERDADEIRO
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Nome da propriedade Descrição Dinâmico Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Tempo de visibilidade para 

mensagens de notificação

Tempo em segundos em que a mensagem de notificação 

fica visível.

Sim Inteiro 3

Notas da tabela: 1. Install Intel Unite® app{n}2. Enter PIN {pin}{n}3. Click Present.

Propriedades de recursos/aplicativos do hub

As tabelas desta seção descrevem as propriedades dos recursos e aplicativos do hub. 

Propriedades do módulo de compartilhamento de arquivo

Nome da propriedade Descrição Dinâmico Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Permitir que moderadores 

recebam arquivos

VERDADEIRO: permite que os moderadores recebam 

arquivos.  

FALSO: não permite que os moderadores recebam arquivos.

Sim Boolean VERDADEIRO

Permitir que moderadores 

compartilhem arquivos

VERDADEIRO: permite que os moderadores compartilhem 

arquivos.  

FALSO: não permite que os moderadores compartilhem 

arquivos.

Sim Boolean VERDADEIRO

Permitir que os apresentadores 

recebam arquivos

VERDADEIRO: permite que os apresentadores recebam 

arquivos.  

FALSO: não permite que os apresentadores recebam 

arquivos.

Sim Boolean VERDADEIRO

Permitir que os apresentadores 

compartilhem arquivos

VERDADEIRO: permite que os apresentadores compartilhem 

arquivos.  

FALSO: não permite que os apresentadores compartilhem 

arquivos.

Sim Boolean VERDADEIRO

Permitir que os visualizadores 

recebam arquivos

VERDADEIRO: permite que os visualizadores recebam 

arquivos.  

FALSO: não permite que os visualizadores recebam 

arquivos.

Sim Boolean VERDADEIRO

Permitir que os visualizadores 

compartilhem arquivos

VERDADEIRO: permite que os visualizadores compartilhem 

arquivos.  

FALSO: não permite que os visualizadores compartilhem 

arquivos.

Sim Boolean VERDADEIRO

Propriedades do módulo de visualização remota (Hub)

Nome da propriedade Descrição Dinâmico Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Experiência na sala apenas VERDADEIRO: desabilita a visualização remota. 

FALSO: habilita a visualização remota.

Sim Boolean FALSO

Compressão JPEG Permite ajustar a taxa de compressão para o 

compartilhamento de conteúdo não AV.

Sim Inteiro 85

Tamanho do quadro Permite ajustar o tamanho do quadro para o 

compartilhamento de conteúdo não AV.

Sim Inteiro 128
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Propriedades do módulo de compartilhamento de tela (Hub)

Nome da propriedade Descrição Dinâmico Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Suporte a transmissão de áudio/

vídeo

VERDADEIRO: habilita a apresentação de AV no hub.  

FALSO: desabilita a apresentação de AV no hub.

Sim Boolean VERDADEIRO

7.3.1.1.3.4 Editar propriedades do grupo de cliente

As propriedades do grupo de clientes podem ser editadas seguindo estas etapas.

1. Na página Grupos, clique na guia Cliente.

2. Selecione um grupo de clientes clicando no nome do grupo.

3. Selecione Detalhes do grupo no menu suspenso na parte superior.

4. Na página de detalhes do grupo, clique no botão Editar propriedades.

5. Modifique as propriedades.

6. Clique em Salvar alterações para aplicar as modificações.

7.3.1.1.3.5 Substituir configuração do grupo de clientes

Às vezes, um dispositivo do cliente em um grupo de clientes requer um conjunto diferente de configurações do 
que as herdadas do grupo. Para substituir a configuração de grupo de um dispositivo, siga estas etapas.

1. Na página Grupos, clique na guia Cliente.

2. Selecione o grupo de clientes que contém o dispositivo do cliente, clicando no nome do grupo.

3. Clique no nome do dispositivo para exibir a página de detalhes desse dispositivo.

4. Na página de detalhes do dispositivo, clique no botão Editar dispositivo.

5. Modifique as propriedades.

6. Clique em Salvar alterações para aplicar as modificações.

7.3.1.1.3.6 Propriedades do grupo de cliente

A tabela descreve as propriedades do grupo de cliente.

Propriedades da versão do cliente Intel Unite® 

Nome da 
propriedade

Descrição Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Permitir que aplicativos 

abram a pasta Download

VERDADEIRO: permite que aplicativos abram a pasta de Download do 

usuário. 

FALSO: não permite que aplicativos abram a pasta de Download do usuário.

Boolean VERDADEIRO

Permitir que aplicativos 

salvem arquivos

VERDADEIRO: permite que aplicativos salvem arquivos. 

FALSO: impede aplicativos de salvar arquivos.

Boolean VERDADEIRO

Autorizar a apresentação 

a partir do seu dispositivo

VERDADEIRO: permite que um cliente Intel Unite hospede uma seção de 

ponto a ponto. 

FALSO: impede que um cliente Intel Unite hospede uma seção de ponto a 

ponto.

Boolean VERDADEIRO

Extensões de arquivo 

bloqueadas

As extensões que o Gerenciador de arquivos filtrará. Várias extensões podem 

ser definidas, cada uma separada por uma vírgula.

String
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Nome da 
propriedade

Descrição Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Habilitar a atualização 

do PIN durante a sessão 

hospedada

VERDADEIRO: permitir que o PIN seja alterado durante uma sessão 

hospedada. 

FALSO: impedir a alteração do PIN durante uma sessão hospedada.

Boolean VERDADEIRO

Habilitar TLS 1.1 VERDADEIRO: habilita o TLS 1.1.  

FALSO: desabilita o TLS 1.1.

Boolean VERDADEIRO

Habilitar TLS 1.2 VERDADEIRO: habilita o TLS 1.2. 

FALSO: desabilita o TLS 1.2.

Boolean VERDADEIRO

Apresentar a partir da 

porta de escuta do seu 

dispositivo

A porta usada para o recurso ponto a ponto. Inteiro 0

Tamanho máximo do 

arquivo

O tamanho máximo do arquivo em bytes. Inteiro 214783648

Taxa da fila de 

mensagens QoS

Define o número de mensagens a serem removidas de uma fila em particular 

antes de passar para o processamento de mensagens na próxima fila.

Inteiro 4

7.3.1.1.3.7 Propriedades de recursos/aplicativos do cliente

As tabelas desta seção descrevem as propriedades dos recursos e aplicativos do cliente. 

Tabela de propriedades do módulo de visualização remota (cliente)

Atualmente, não há propriedades disponíveis para esse módulo.

Propriedades do módulo de compartilhamento de tela (cliente)

Nome da 
propriedade

Descrição Tipo de 
valor

Valor 
padrão

Compressão JPEG Permite ajustar a taxa de compressão para o compartilhamento de conteúdo 

não AV.

Inteiro 85

Tamanho do quadro Permite ajustar o tamanho do quadro para o compartilhamento de conteúdo 

não AV.

Inteiro 128

7.3.1.1.3.8 Modo de moderação do plug-in de cliente

Alguns plugins/aplicativos podem ser configurados para serem exibidos apenas para clientes moderadores 
e escondidos dos visualizadores e apresentadores em uma reunião moderada. Apenas plugins que têm a 
propriedade Desabilitar plugin para não moderadores do módulo definida como VERDADEIRA pode ser 
escondida. A propriedade do módulo pode ser encontrada em Detalhes do grupo de uma configuração.

Em reuniões não-moderadas, todos os participantes terão acesso aos plugins/aplicativos, mesmo quando a 
propriedade Desabilitar plugin para não moderadores estiver definida como VERDADEIRA para plugins/aplicativos.

7.3.1.2 Página Configurações

No menu Gerenciamento de dispositivos, clique em Configurações para navegar até a página Configurações. 
A página Configurações lista as configurações de hub e de cliente. Uma configuração são as definições de um 
dispositivo. Toda configuração consiste em pacotes. 

Quando um hub está pareado ou um cliente está registrado, a configuração atribuída determina como o 
dispositivo é configurado e quais recursos e aplicativos são carregados no dispositivo. 
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A página Configurações exibe uma lista de configurações. Por padrão, a lista exibe as configurações de hub. 
Para exibir uma lista de configurações do cliente, clique em Configurações de cliente. Para voltar a uma lista de 
configurações do hub, clique em Configurações do hub. Clique no ícone de bifurcação para a direita ( ) para ver 
os detalhes de um pacote. Clique no ícone de bifurcação para baixo ( ) para ocultar os detalhes de um pacote.

Use as caixas Pesquisar na parte superior da página Configurações para encontrar configurações. Digite uma string 
e clique em Pesquisar para exibir uma lista de configurações que têm a string em seu nome. Use o botão Limpar 
para limpar os resultados da pesquisa.

7.3.1.2.1 Criar configuração

As etapas a seguir descrevem como criar uma nova configuração:

1. Na página Configurações, clique em Criar configuração. A tela Criar configuração é exibida.

2. Substitua o nome da configuração pelo nome da nova configuração.

3. Selecione Hub ou Cliente ao lado do nome da configuração.

4. No menu suspenso do software Intel Unite®, selecione uma versão.

5. Para adicionar um recurso ou um aplicativo, clique no sinal de mais branco com o fundo azul ( ) 
 associado ao recurso ou ao aplicativo em Recursos/aplicativos disponíveis. Use o campo Filtro para 
encontrar recursos e aplicativos. Após adicionar um recurso ou aplicativo, ele é movido para Recursos/
Aplicativos selecionados.

6. Para remover um recurso ou um aplicativo, clique no símbolo de menos branco com fundo azul ( ) 
associado ao recurso ou aplicativo em Recursos/aplicativos selecionados. Após a remoção de um recurso 
ou um aplicativo, o recurso ou aplicativo é movido para Recursos/aplicativos disponíveis.

7. Depois de adicionar os recursos e aplicativos desejados ao pacote, clique no botão Criar configuração.

Nota: se você clicar em Cancelar antes de clicar em Criar configuração, o processo de criação de configuração 
será finalizado sem salvar as alterações e você retornará à página Configurações.

7.3.1.2.2 Editar configuração

Para editar uma configuração:

1. Na página Configurações, clique no botão Editar associado a uma configuração para exibir a página Editar 
configuração. Nessa página, os recursos e aplicativos podem ser adicionados ou removidos. 

2. Para alterar o nome da configuração, destaque o nome na caixa de texto Editar configuração e digite o 
novo nome.

3. Para selecionar uma nova versão, abra o menu Software Intel Unite®, clicando no ícone branco de seta 
para baixo com o fundo azul ( ), e selecione a versão desejada.

4. Para adicionar um recurso ou um aplicativo, clique no símbolo de mais branco com o fundo azul ( ) 
 associado ao recurso ou ao aplicativo em Recursos/aplicativos disponíveis. Após a adição, o recurso 
ou aplicativo será movido para Recursos/aplicativos selecionados. Use o campo Filtro para encontrar 
recursos ou aplicativos.

5. Para remover um recurso ou um aplicativo, clique no símbolo de menos branco com o fundo azul ( ) 
associado ao recurso ou ao aplicativo em Recursos/aplicativos selecionados. Após a remoção, o recurso ou 
aplicativo será movido para Recursos/aplicativos disponíveis. Use o campo Filtro para encontrar recursos 
ou aplicativos.

6. Clique no botão Salvar alterações para salvar as alterações.
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Nota: se você clicar em Cancelar antes de clicar em Salvar alterações, o processo será finalizado sem salvar as 
alterações e você retornará à página Configurações.

7.3.1.2.3 Excluir configuração

Para excluir uma configuração:

1. Na página Configurações, identifique a configuração a ser excluída.

2. Para que a configuração seja excluída, clique no botão Excluir ( ) para abrir a caixa de diálogo 
Confirmação de exclusão de configuração. 

3. Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim para excluir a configuração. Clique em Não para 
cancelar a exclusão.

Nota: apenas as configurações que não estão em uso podem ser excluídas. Quando uma configuração não é 
atribuída a nenhum grupo, ela não está em uso. Se a configuração estiver em uso, o botão Excluir ( ) não fica 
disponível.

7.3.1.3 Página Recursos/aplicativos

Para acessar a página Recursos/aplicativos, clique em Recursos/aplicativos no menu Gerenciamento de 
dispositivos. A página Aprovação do pacote mostra os pacotes carregados que não foram aprovados. O conteúdo 
do pacote não estará disponível para uso em uma configuração até que o pacote seja aprovado. Depois que 
um pacote é aprovado, os conteúdos são listados em Recursos/aplicativos do hub ou Recursos/aplicativos do 
cliente. Clique na guia Recursos/aplicativos do hub para exibir uma lista de módulos do hub. Clique na guia 
Recursos/aplicativos do cliente para exibir uma lista de módulos do cliente.

Recursos/aplicativos são módulos que oferecem funcionalidade básica ou recursos aprimorados para o hub e/
ou cliente. Um exemplo de uma funcionalidade básica é a capacidade de visualizar apresentações remotamente. 
Um exemplo de um recurso aprimorado é a capacidade de definir um plano de fundo personalizado. Para criar 
módulos e pacotes, consulte a documentação de SDK.

7.3.1.3.1 Carregar um pacote

Os recursos e aplicativos são distribuídos usando pacotes em formato de arquivo cab. Esses pacotes de aplicativos 
podem ser baixados a partir do website de exibição da Intel, e os pacotes de recursos podem ser baixados no 
Portal do Administrador da solução Intel Unite.

Para carregar um pacote, clique no botão Carregar pacote exibido no canto superior direito. Navegue até o local 
dos manifestos ou o diretório de aplicativos. Selecione o arquivo cab e clique no botão Abrir. Uma caixa de pop-
up verde com a palavra Sucesso indicará que o carregamento foi concluído.

7.3.1.3.2 Aprovar um pacote

Para aprovar um pacote na página Recursos/aplicativos, clique no botão Aprovar associado ao pacote. Clicar no 
botão Rejeitar faz com que o pacote fique indisponível.

7.3.1.3.3 Exibir Recursos/aplicativos do hub

Para ver uma lista de aplicativos e recursos do hub na página Recursos/aplicativos, clique na guia Recursos/
aplicativos do hub. Na guia Recursos/aplicativos do hub, clique no ícone de bifurcação para a direita ( ) para ver 
os detalhes do módulo. Clique no ícone de bifurcação para baixo ( ) para ocultar os detalhes de um módulo.

https://uniteappshowcase.intel.com/
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Para excluir um módulo de hub, clique em Excluir ( ). A caixa de diálogo Confirmação de exclusão de módulo é 
aberta. Clique em Sim para excluir o módulo. Clique em Não para cancelar a exclusão. Apenas módulos que não 
estão em uso podem ser excluídos.

7.3.1.3.4 Exibir Recursos/aplicativos do cliente

Para ver os aplicativos e recursos do cliente na página Recursos/aplicativos, clique na guia Recursos/aplicativos 
do cliente. Para ver os detalhes de um módulo, clique na divisa apontando para a direita ( ). Para ocultar os 
detalhes de um módulo, clique na divisa apontando para baixo ( ).

Para excluir um módulo de cliente, clique em Excluir ( ). A caixa de diálogo Confirmação de exclusão de módulo 
é aberta. Clique em Sim para excluir o módulo. Clique em Não para cancelar a exclusão. Apenas módulos que não 
estão em uso podem ser excluídos.

7.3.1.4 Página de PINs reservados

Selecionar o item de menu PINs reservados no menu Gerenciamento de dispositivos abre a página PIN reservado. 
Na página PIN reservado, uma lista de hubs é exibida e um PIN estático pode ser atribuído a um hub.

Use as caixas de Pesquisa na parte superior dos Hubs com PIN reservado e a seção Hubs para localizar os hubs. 
Digite uma string e clique em Pesquisar para exibir uma lista de hubs que têm a string em seu nome. Use o botão 
Limpar para limpar os resultados da pesquisa.

7.3.1.4.1 Atribuir um PIN estático a um hub

Um PIN estático pode ser atribuído a um hub de duas maneiras:

Método 1

Para definir manualmente cada PIN do hub:

1. Na lista, encontre o hub que será atribuído a um PIN estático e digite um número de seis dígitos no campo 
PIN. O número de seis dígitos pode ser gerado aleatoriamente ou definido especificamente pela pessoa ao 
digitar o PIN estático.

2. Clique em Salvar.

Método 2

Atribua PINs a um ou mais hubs usando um arquivo csv:

1. Baixe o modelo csv clicando no link Baixar modelo no canto superior direito da página.

2. Preencha o modelo csv com o FQDN do hub e o PIN.

3. Salve o arquivo csv.

4. Clique no botão Importar PINs reservados na parte superior da página.

5. Na caixa de diálogo Abrir, navegue até o local do arquivo csv, selecione-o e clique em Abrir.

7.3.1.4.2 Cancelar a atribuição de um PIN estático a um hub

É possível cancelar a atribuição de um PIN estático a um hub de duas maneiras:

Método 1

Para cancelar manualmente a atribuição de cada PIN do hub, localize o hub com o PIN estático atribuído na lista 
de hubs na página PIN reservado e clique em Não reservar.
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Método 2

Cancelar a atribuição de PINs para um ou mais hubs usando um arquivo csv.

1. Baixe o modelo csv clicando no link Baixar modelo no canto superior direito da página.

2. Preencha o modelo csv com o FQDN do hub e defina o valor do PIN.

3. Salve o arquivo csv.

4. Clique no botão Importar PINs reservados na parte superior da página.

5. Na caixa de diálogo Abrir, navegue até o local do arquivo csv e escolha o arquivo csv e clique em Abrir.

7.3.1.4.3 Usar um PIN aleatório como PIN estático

Para atribuir um PIN gerado aleatoriamente como um PIN estático para um hub:

1. Na lista da página PIN reservado, encontre o hub a ser associado ao PIN estático e clique no botão Gerar 
automaticamente.

2. Clique em Salvar.

7.3.1.5 Página Metadados personalizados

A página Metadados exibe uma lista de metadados definidos pelo usuário. As propriedades definidas nesta 
página tornam-se propriedades de todos os dispositivos de hub e cliente, permitindo que seja atribuído um valor 
diferente a todo dispositivo para cada propriedade.

Use a caixa Pesquisar na parte superior da página Metadados personalizados para localizar propriedades de 
metadados definidas. Digite uma string e clique em Pesquisar para exibir uma lista de propriedades de metadados 
que têm a string em seu nome. Use o botão Limpar para limpar os resultados da pesquisa.

7.3.1.5.1 Criar metadados

Para criar metadados.

1. Clique no botão Adicionar item na parte superior da página.

2. Insira um nome para o metadado.

3. Clique no botão Salvar na parte superior da página.

7.3.1.5.2 Excluir metadados

Para excluir metadados.

1. Marque a caixa de seleção ao lado do metadado a ser excluído.

2. Clique na guia Excluir na parte superior da página.

3. Clique em Excluir para confirmar a exclusão.

7.3.1.5.3 Editar o valor de metadados

Para editar uma propriedade de metadados.

1. Navegue até a página Hubs e clientes selecionando Hubs e clientes no menu Gerenciamento de 
dispositivos.

2. Clique no nome de um dispositivo para abrir os detalhes dele.

3. Clique no botão Editar dispositivo na parte superior da página.
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4. Digite um valor de string na caixa de texto da propriedade de metadados.

5. Clique em Salvar alterações na parte superior da página.

7.3.1.6 Página Dispositivo disponibilizado

A página Dispositivo disponibilizado exibe um URL. Esta é a página inicial do Portal do Administrador. O URL pode 
ser usado para emparelhar hubs e registrar clientes.

O URL contém duas informações importantes — o URL do servidor e a OrgID. Ambos são necessários para 
emparelhar os hubs e registrar os clientes e são determinados durante a instalação do software do servidor. 
A OrgID é gerada aleatoriamente. Os valores de URL do servidor e OrgID podem ser encontrados ao acessar 
https://<FQDN do seu servidor>/intelunite/admin/landing. A string de URL não faz distinção entre maiúsculas e 
minúsculas.

7.3.1.7 Página Gerenciamento de emparelhamento automático

A página Gerenciamento de emparelhamento automático exibe uma lista de tokens de emparelhamento 
automático e seu tempo de expiração. Nesta página, você pode gerar e excluir os tokens.

7.3.1.7.1 Gerar Token

Digite o número de horas que o token será válido na caixa de texto duração (horas) no canto superior direito. 
Clique no botão Gerar token. A janela Gerar token de emparelhamento automático é aberta com instruções 
sobre como usar o token. Clique no botão Fechar para ignorar a janela. O novo token é adicionado à lista de 
tokens.

7.3.1.7.2 Apagar token

Para excluir um token, marque a caixa ao lado dele. Clique no botão Excluir tokens no canto superior direito. A 
janela Confirmar exclusão do token é aberta, clique no botão Excluir para excluir o token ou o botão Cancelar 
para mantê-lo. Mais de um token pode ser excluído, marcando as caixas de todos os tokens a serem excluídos 
antes de clicar no botão Excluir tokens.

7.3.2 Gerenciamento de dispositivos – Ações rápidas

Esta seção fornece informações sobre emparelhar hub, emparelhamento automático, carregar pacote e ações 
rápidas de links de reunião, localizadas no menu Gerenciamento de dispositivos.

7.3.2.1 Emparelhar hub

A ação rápida Emparelhar hub é usada durante os procedimentos de configuração do hub. Para utilizar um hub, é 
necessário emparelhá-lo com o Portal do Administrador. Consulte a Seção 5.4 para obter mais informações sobre 
emparelhamento de hub.

7.3.2.2 Emparelhamento automático

A ação rápida Emparelhamento automático permite a geração de um token que pode ser usado para emparelhar 
vários dispositivos de hub e registrar vários dispositivos de cliente. As duas próximas seções descrevem os 
processos de Emparelhamento automático.

7.3.2.2.1 Emparelhamento de hub

Para emparelhar dispositivos usando o token de emparelhamento automático:
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1. No menu Gerenciamento de dispositivos, clique na caixa de texto duração (horas) e digite o número de 
horas de validade do token.

2. Clique no botão Gerar token para exibir a caixa de diálogo Gerar token de emparelhamento automático, 
que contém o token de emparelhamento e as instruções sobre como usá-lo.

3. No dispositivo do hub, abra um navegador da web e acesse o URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>, em que <token> é o valor da Etapa 2.

4. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerar token de emparelhamento automático.

7.3.2.2.2 Registro de cliente

Para registrar dispositivos de cliente usando o token de emparelhamento automático:

1. No menu Gerenciamento de dispositivos, clique na caixa de texto duração (horas) e digite o número de 
horas de validade do token.

2. Clique no botão Gerar token para exibir a caixa de diálogo Gerar token de emparelhamento automático, 
que contém o token de emparelhamento e as instruções sobre como usá-lo.

3. No dispositivo cliente, abra um navegador da web e acesse o URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<endereço de e-mail>&machineName=<nome da máquina>, em que <token> 
é o valor da Etapa 2, <endereço de e-mail> é o endereço de e-mail que receberá o e-mail de registro e 
<nome da máquina> é o nome do sistema do cliente.

4. Clique no botão Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerar token de emparelhamento automático.

7.3.2.3 Carregar pacote

Para utilizar a ação rápida Carregar pacote:

1. No menu Gerenciamento de dispositivos, clique no botão Carregar pacote. A caixa de diálogo Abrir é 
exibida.

2. Use a caixa de diálogo Abrir para selecionar o arquivo a ser carregado e clique em Abrir. O arquivo do 
pacote deve estar no formato .cab.

Quando um pacote é carregado, o conteúdo do pacote não está disponível. O pacote requer aprovação antes que 
seu conteúdo possa ser usado em uma configuração.

7.3.2.4 Criar reunião

A ferramenta de acesso rápido Criar reunião no menu Gerenciamento de dispositivos exibe a caixa de diálogo 
Participar. Essa ferramenta cria um URL de reunião para os participantes que não podem instalar ou usar o atual 
complemento da solução Intel Unite para Microsoft* Office. 

O URL da reunião pode ser enviado para os usuários que participarão de uma sessão usando a solução Intel Unite. 
Os destinatários podem ingressar em uma reunião usando a janela de comando Executar (clientes Windows*, Mac* 
e iOS*) ou um navegador da web (clientes Windows*, Mac* e iOS*).

7.3.2.4.1 Participar de uma reunião usando a janela de comando Executar (Windows*, Mac* e iOS*)

Para participar de uma reunião usando a janela de comando Executar em um dispositivo Windows*:

1. Copie o URL.

2. Abra uma janela de comando Executar ou uma janela de terminal.
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3. Cole o URL na caixa de texto de comando ou janela do terminal Executar e pressione Enter.

7.3.2.4.2 Participar de uma reunião usando um navegador da web (Windows*, Mac* e iOS*)

Para participar de uma reunião usando um navegador da web em um dispositivo Windows* ou Mac*:

1. Copie o URL.

2. Abra um navegador da web.

3. Cole o URL na barra de endereços e pressione Enter.

7.4 Portal do Administrador – Menu Gerenciamento de servidor
O menu Gerenciamento de servidor inclui os seguintes itens de menu:

• Telemetria

• Logs

• Propriedades do servidor

7.4.1 Página Telemetria

A página Telemetria inclui gráficos que mostram informações de telemetria. Os seguintes tipos de informações são 
apresentados como dados de telemetria:

• Conexões por dia (todas as salas) — eventos de conexão por dia

• Segundos de uso por dia (todas as salas) — tempo de uso por dia.

• Contagem de participantes por sessão — o número de participantes por sessão.

• Duração de participantes conectados (segundos) — tempo de conexão do participante por sessão.

• Informações da CPU (hub) — CPUs funcionando em hubs associados ao servidor e a contagem de cada 
CPU.

• Contagem de SO (hub) — sistemas operacionais em execução nos hubs associados ao servidor e a 
contagem de cada sistema operacional.

• Contagem de SO (cliente) — sistemas operacionais em execução nos clientes emparelhados com o 
servidor e a contagem de cada sistema operacional.

• Uso de plug-ins (hub) — nomes dos aplicativos usados nos hubs e a contagem de cada aplicativo.

• Uso de plug-in (cliente) — nomes dos aplicativos utilizados nos clientes e a contagem de cada aplicativo.

A faixa pode ser modificada alterando os campos Data de início e/ou Data de término. Essa faixa se aplica 
a todos os dados de telemetria. 

7.4.1.1 Redefinir dados

Na parte superior da página Telemetria, clique no botão Redefinir para redefinir os dados de telemetria e apagar 
os gráficos.

7.4.1.2 Atualizar dados

Na parte superior da página Telemetria, clique no botão Atualizar para obter as informações mais recentes e 
atualizar os gráficos.
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7.4.1.3 Exportar dados

Os dados de telemetria podem ser exportados para um arquivo formatado separado por vírgulas (.csv). Para 
exportar dados de telemetria, clique no botão Exportar na parte superior da página Telemetria. O arquivo é salvo 
no diretório de downloads do usuário.

7.4.2 Página Logs

A página Logs exibe uma lista de logs. Cada entrada de log inclui estas informações:

• Nome do dispositivo — o nome de domínio totalmente qualificado do dispositivo que gerou a entrada de 
registro.

• Nível — a gravidade da entrada de registro. A tabela a seguir descreve os níveis de gravidade.

• Origem — a origem de uma entrada de log.

• Marca de data e hora — o horário em que uma entrada de log foi gerada.

• Mensagem — informações específicas para a entrada de log.

O botão Redefinir apaga os logs.

Use a caixa Pesquisar na parte superior da página Registros para localizar as entradas de registro. Digite uma string 
e clique em Pesquisar para exibir uma lista de registros que têm a string associada ao seu nome de dispositivo. 
Use o botão Limpar para limpar os resultados da pesquisa.

Nível de gravidade do log

Nível de 
gravidade 

do log

Nome da 
gravidade

Descrição

1 Crítico Erros críticos que não podem ser recuperados. Isso resulta em travamentos de programa, perda de 

dados e assim por diante.

2 Erro Erro grave que ainda é recuperável.

3 Aviso Evento que é tratado, mas que ainda deve ter algum tipo de análise para ocorrências em andamento.

4 Informações Status informativo.

5 Depurar Mensagens de depuração de nível inferior que podem ajudar a diagnosticar um problema.

6 Rastrear Menor nível de log, pode incluir todas as entradas/saídas de função, além de estados internos para 

vários módulos.

Altere a Data de início e a Data de término para ampliar ou restringir a lista de registros gerados entre as duas 
datas, inclusive.

7.4.3 Página Propriedades do servidor

A página Propriedades do servidor exibe uma lista de propriedades do servidor, o nome da organização e a 
descrição da organização. O número total de propriedades é exibido no canto inferior esquerdo. Na parte inferior 
central da página, há controles de navegação para as diferentes páginas, a seta de avançar e de retroceder. 

Para editar e alterar as propriedades do servidor, o nome da organização ou a descrição da organização, clique no 
botão Editar propriedades. Depois de fazer uma alteração, clique em Salvar alterações para aplicar as alterações. 
A tabela a seguir descreve as propriedades do servidor.



Guia de implantação da solução Intel Unite® 82

Propriedades do servidor

Nome da 
configuração

Descrição Tipo de 
valor

Valor padrão

E-mail do administrador O endereço de e-mail do administrador. String Em branco

Caminho do Portal do 

Administrador

O URL no Portal do Administrador. String Em branco

Lista negra Lista de endereços de e-mail que não permitem emparelhar com 

o servidor. Os endereços de e-mail são separados por vírgulas. O 

caractere curinga * corresponde a qualquer string. (Exemplo: *@

acme.com, @perigo.com impedirá o emparelhamento de todos os 

endereços de e-mail de acme.com e perigo.com.)

String Em branco

Atualizações do cache de 

configuração

VERDADEIRO: permite atualizações de cache de configuração para 

dispositivos e grupos.

FALSO: impede atualizações de cache de configuração para 

dispositivos e grupos.

Boolean FALSO

Remoção do token 

de emparelhamento 

automático expirado

O número de minutos após o tempo de expiração antes dos Tokens de 

emparelhamento automático expirados serem apagados.

Inteiro 1440

Remoção de log expirado O número de minutos após o tempo de expiração antes da exclusão 

dos registros

Inteiro 1440

Remoção da reunião 

expirada

O número de minutos após o tempo de expiração antes da exclusão 

das reuniões expiradas.

Inteiro 1440

Remoção do código 

de emparelhamento 

expirado

O número de minutos após o tempo de expiração antes da exclusão 

dos códigos de emparelhamento expirados.

Inteiro 1440

Remoção de PIN expirado O número de minutos após o tempo de expiração antes que os PINs 

expirados sejam excluídos.

Inteiro 1440

Remoção de dados de 

telemetria expirados

O número de minutos após o tempo de expiração antes que os dados 

de telemetria sejam excluídos.

Inteiro 1440

Limite do hub inativo O número máximo de dispositivos inativos ao mesmo tempo antes que 

um e-mail de aviso seja enviado ao endereço de e-mail especificado 

pela propriedade de servidor de e-mail do administrador.

Inteiro 1

Intervalo de notificação 

inativo

O intervalo de tempo em minutos para enviar e-mails repetidos de 

notificação de hub inativo.

Inteiro 1440

Duração da inatividade Número máximo de minutos desde o último check-in antes de um hub 

ser considerado inativo.

Inteiro 60

Política de retenção de 

logs

O número de dias em que os logs são mantidos na coleta de logs do 

Portal do Administrador.

Inteiro 30

Geração de cache de 

Unidade Organizacional 

do AD de serviço de 

manutenção

Minutos entre as atualizações de cache do Active Directory. Inteiro 5

Intervalo do serviço de 

manutenção

O intervalo de tempo para execuções dos serviços de manutenção. Inteiro 5
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Nome da 
configuração

Descrição Tipo de 
valor

Valor padrão

Idioma do serviço de 

manutenção

O idioma usado para as notificações por e-mail do Portal do 

Administrador. As opções são:

• ch - Chinês (simplificado)

• ch - Chinês (tradicional)

• de — Alemão

• en — Inglês

• es — Espanhol

• fr — Francês

• it — Italiano

• jp — Japonês

• ko — Coreano

• pt — Português

String en

Expiração da reunião Uma reunião é definida para expirar quando o número de minutos 

definido aqui tiver acabado.

Inteiro 5

Política de retenção de 

métricas

Número de dias em que os dados de telemetria são mantidos no 

servidor.

Inteiro 365

Atualizações OTA 

habilitadas

VERDADEIRO: permite atualizações automáticas de dispositivos de 

clientes e hubs.

FALSO: os dispositivos cliente e de hub requerem atualizações 

manuais e todos os recursos e aplicativos (plugins) devem ser 

instalados usando o msi de instalação em cada dispositivo.

Boolean VERDADEIRO

Modo de 

emparelhamento

Modo de emparelhamento avançado: exige a confirmação do registro 

do cliente por meio do e-mail do usuário.

Modo de emparelhamento padrão: não requer confirmação do 

registro do cliente por meio de e-mail do usuário e não exige o 

emparelhamento de hubs. Exige que o e-mail do usuário ative o 

recurso de moderador nos dispositivos do usuário. 

String Este valor é 

definido durante 

a instalação do 

servidor.

Mensagem HTML de 

redefinição de senha

O texto do e-mail enviado a um usuário do Portal do Administrador 

com instruções sobre como redefinir a senha.

String Aqui está o link 

para a redefinição 

de senha {0}. Lá 

você pode criar 

sua nova senha.

Tempo de expiração de 

PIN

Minutos entre atualizações de PIN. Inteiro 5
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Nome da 
configuração

Descrição Tipo de 
valor

Valor padrão

Modo de privacidade Coletar localmente e compartilhar dados anônimos com a Intel: os 

dados de telemetria são coletados e encaminhados para a Intel.

Coletar localmente e NÃO compartilhar dados anônimos com a Intel: 

os dados de telemetria são coletados e armazenados no Portal do 

Administrador, mas não são encaminhados para a Intel.

Não coletar: nenhum dado de telemetria é coletado.

Avisar o usuário para potencialmente compartilhar dados anônimos 

com a Intel: pede ao usuário para permitir ou restringir a coleta de 

dados de telemetria e o encaminhamento dos dados de telemetria 

para a Intel.

String Este valor é 

definido após o 

primeiro login 

no Portal do 

Administrador.

Lista de funções 

protegidas

As funções de usuário do Portal do Administrador que não podem ser 

editadas nem excluídas.

String Administrador, 

Gerenciador de 

emparelhamento 

de dispositivos, 

Gerenciador do 

moderador, Sem 

permissões

Link de suporte Definir o URL do site de suporte. Se for deixado em branco, o usuário 

é direcionado para https://www.intel.com/support/uniteappsupport 

quando o link de suporte dentro da página de Configurações do 

cliente é clicado.

String Em branco

Mensagem HTML de 

ativação de conta de 

usuário

O texto do e-mail enviado a um novo usuário do Portal do 

Administrador com instruções sobre como concluir a ativação da 

conta.

String Link de ativação 

<a href="{0}"> 

Ative sua conta</

a>

Verificar plugins VERDADEIRO: verifica os módulos de recursos e aplicativos antes de 

carregar.

FALSO: não verifica os módulos de recursos e aplicativos antes de 

carregar.

Boolean VERDADEIRO

Lista branca Os endereços de e-mail permitidos para emparelhar clientes Intel 

Unite com o servidor. O curinga "*" é permitido (por exemplo, *domain.

com). É possível inserir vários valores separados por vírgula.

Array de strings *

Além das propriedades do servidor, estão disponíveis dois botões na parte superior da página Propriedades do 
servidor:

• Testar conexão do AD - clique para verificar se as configurações do Active Directory estão definidas 
corretamente no IIS. Quando as configurações estão corretas, uma mensagem de sucesso é exibida. 

• Limpar cache de função do usuário do AD - clique para atualizar os dados do usuário do Active Directory 
imediatamente. Quando são feitas alterações no Active Directory (como adicionar um usuário a um grupo 
do AD), as alterações não têm efeito imediato. O tempo de atualização de dados do Active Directory tem 
como base a propriedade do servidor de Geração de cache de Unidade Organizacional do AD de serviço 
de manutenção.
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7.5 Portal do Administrador – Menu Gerenciamento de usuário
O menu Gerenciamento de usuário inclui estas páginas:

• Usuários

• Moderadores

• Funções

7.5.1 Página Usuários

A página Usuários do Portal do Administrador exibe uma lista de todos os usuários do Portal do Administrador. 
A página Usuários do Portal do Administrador permite que os administradores adicionem, editem, excluam e 
atribuam novamente uma função de usuário, conforme descrito nas próximas seções. Use as caixas Pesquisar na 
parte superior da página Usuários do Portal do Administrador para encontrar usuários. Digite uma string e clique 
em Pesquisar para exibir uma lista de usuários que têm a string em seu nome. Use o botão Limpar para limpar os 
resultados da pesquisa.

7.5.1.1 Adicionar um usuário

Para adicionar um novo usuário:

1. Na página Usuários do Portal do Administrador, clique no botão Adicionar usuário. A página Adicionar 
usuário é exibida.

2.  Preencha as seguintes opções na página Adicionar usuário:

• Nome de usuário — o nome do usuário. A Intel recomenda usar apenas caracteres alfanuméricos.

• Endereço de e-mail — o endereço de e-mail do usuário.

• Número de telefone — o número de telefone do usuário.

• Senha — a senha do usuário. A senha deve ter pelo menos um número (0-9), uma letra maiúscula, 
uma letra minúscula, um caractere especial (como !@#$%^&*._+) e pelo menos oito caracteres.

• Selecionar função — a função do usuário. É possível atribuir ao usuário do Portal do Administrador 
local uma função que esteja vinculada a um grupo de usuários do Active Directory. Conectar um grupo 
de usuário do Active Directory a uma função não restringe qual usuário pode ser atribuído à função 
em questão.

3. Após preencher as informações do usuário, clique em Salvar para adicionar o usuário.

Nota: para usuários do Active Directory, adicione o usuário do AD ao grupo do AD apropriado que tenha as 
permissões desejadas definidas pela respectiva função criada para esse grupo do AD. Consulte a Seção 7.5.3.1 
para obter mais detalhes sobre como criar uma função para um grupo do AD. Os usuários do AD não são 
adicionados ao Portal do Administrador e são gerenciados pelo Active Directory.

7.5.1.2 Editar propriedades do usuário

As propriedades do usuário existentes podem ser editadas na página Detalhes do usuário. Para editar os detalhes 
de um usuário:

1. Na página Usuários do Portal do Administrador, clique no botão Editar ou clique em um nome. A página 
Detalhes do usuário respectivo é exibida. Do lado direito da página Detalhes do usuário é exibida a atual 
função atribuída ao usuário e as permissões associadas à função.

2. Altere qualquer uma destas propriedades na página Detalhes do usuário:

• E-mail — para alterar o endereço de e-mail, realce-o e digite outro endereço de e-mail. 
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• Número de telefone — para alterar o número de telefone, selecione-o e digite outro número de 
telefone.

• Função — para definir uma nova função para o usuário, clique no ícone de seta branca para baixo com 
o fundo azul ( ) para exibir uma lista de funções disponíveis. Selecione uma função na lista e clique 
em Salvar. 

• Status da conta de usuário — se o status estiver definido como Desabilitado, a conta não estará 
ativa. Para desabilitar a conta, marque a caixa Desabilitado. Para habilitar a conta, desmarque a caixa 
Desabilitado.

• Excluir usuário — abre a caixa de confirmação de exclusão de usuário. Clique em Sim para excluir ou 
clique em Não para cancelar a exclusão. Os usuários também podem ser excluídos da página Usuários 
do Portal do Administrador, conforme descrito na próxima seção.

3. Clique em Salvar.

7.5.1.3 Ações do usuário

Os administradores podem usar a página Usuários do Portal do Administrador para excluir usuários e atribuir 
usuários a funções diferentes:

• Excluir usuário — marque a caixa ao lado de um nome de usuário. No menu Selecionar ação, na parte 
superior da página, clique em Excluir. Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida. Clique em Sim 
para excluir o usuário ou clique em Não para fechar a caixa de diálogo de confirmação sem excluir o 
usuário.

• Atribuir função diferente — marque a caixa ao lado do nome do usuário. No menu Selecionar ação, na 
parte superior da página, selecione Atribuir função diferente. A caixa de diálogo Selecionar função é 
exibida. Escolha a nova função e clique em Atribuir.

7.5.2 Página Moderadores

A página Moderadores exibe uma lista de usuários com privilégios de moderador. Esta página permite que os 
administradores adicionem, gerenciem e excluam moderadores.

Os administradores gerenciam a lista de moderadores pelo Portal do Administrador. Os moderadores são 
autenticados usando uma chave associada aos seus endereços de e-mail. 

Em ambientes em que o Modo de emparelhamento padrão está habilitado, quando um usuário é promovido 
a moderador, o Portal do Administrador envia um e-mail que contém um URL para o endereço de e-mail do 
moderador. O moderador abre o e-mail no cliente usado para conectar-se a uma sessão moderada. O moderador 
clica no link do e-mail para instalar um token no cliente, permitindo que o moderador use o cliente para moderar 
a sessão por meio da solução Intel Unite. Se um moderador tiver vários dispositivos clientes e quiser moderar as 
sessões usando-os, o token do moderador deverá estar instalado em todos os dispositivos clientes.

Para ambientes em que o Modo de emparelhamento avançado está habilitado, os tokens de moderador não são 
usados.

Para enviar e-mails de registro aos moderadores, a TI precisa configurar um retransmissor de SMTP. Consulte a 
Seção 4.4.3 para obter mais detalhes sobre a configuração do SMTP.

Use as caixas de pesquisa na parte superior da página para encontrar usuários que tenham privilégios de 
moderador. Digite uma string e clique em Pesquisar para exibir uma lista de usuários que têm a string em seu 
nome. Use o botão Limpar para limpar os resultados da pesquisa.
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7.5.2.1 Adicionar um moderador

Na página Moderadores, os moderadores podem ser adicionados de duas formas (individualmente ou em grupo):

• Adicionar um moderador individualmente — clique em Adicionar moderador, digite o nome e o 
endereço de e-mail dele e clique em Salvar.

• Importar moderadores em grupo — clique em Importar moderadores, selecione o arquivo CSV que 
contém a lista de moderadores e clique em Abrir. 

7.5.2.2 Excluir um moderador

Na página Moderadores, marque a caixa ao lado do nome do usuário e selecione Excluir. Uma caixa de diálogo de 
confirmação será exibida. Clique em Sim para excluir o usuário. Clique em Não para fechar a caixa de diálogo de 
confirmação sem excluir o moderador.

7.5.2.3 Enviar token

Em ambientes que permitem o Modo de emparelhamento padrão, para que o usuário seja reconhecido como 
moderador em uma sessão moderada, o dispositivo que o usuário usa para participar da sessão deve ter um token 
de moderador instalado. 

Para instalar um token de moderador em um dispositivo.

1. Marque a caixa ao lado do usuário para enviar o token do moderador.

2. Clique em Enviar token para enviar um e-mail para o usuário com um URL que instala o token do 
moderador.

3. No dispositivo do usuário, instale o software cliente Intel Unite®.

4. No dispositivo do usuário, abra o e-mail e clique no link. O link abrirá o cliente Intel Unite para instalar o 
token de moderador no dispositivo.

7.5.2.4 Sessões moderadas

Para moderar uma sessão, o modo de funcionalidade do moderador precisa ser definido na configuração do grupo 
de hubs ou do dispositivo de hub. Consulte a Seção 7.3.1.1.3.3 para obter mais informações sobre as propriedades 
do grupo. Os modos do moderador são:

• 0 - Sem moderação — Modo padrão. Não há moderadores na reunião/sessão e todos os participantes têm 
direitos iguais de visualização e apresentação.

• 1 - Promoção automática — a reunião/sessão não é moderada até que alguém promova a si mesmo 
como moderador. O moderador designa quem vai apresentar durante a sessão e pode promover outros 
participantes para serem moderadores. Nota: tornar-se um moderador durante a reunião não faz com que 
o usuário seja adicionado à lista de permissões de moderadores.

• 2 - Estrito — a reunião/sessão é moderada apenas pelos usuários que estão na lista de permissões de 
moderadores. Quando o moderador ingressa na sessão, ele é promovido automaticamente a essa função 
de moderador. Um participante pode pedir para se tornar um moderador, o que gera um e-mail para o 
administrador, que por sua vez pode adicionar o participante à lista de permissões de moderadores no 
Portal do Administrador.
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7.5.3 Página Funções

Clicar em Funções no menu Gerenciamento de usuário abre a página Todas as funções. A página Todas as 
funções exibe uma lista de funções e o número de usuários atribuídos a cada função. Por padrão, cinco funções 
são listadas — Administrador, Emparelhamento, Gerenciamento de funções, Gerenciamento de usuários e 
Gerenciamento de dispositivos. Cada função integrada tem um conjunto específico de permissões. As permissões 
são ações/acessos permitidos ao Portal do Administrador.

Para mostrar permissões para uma função, clique na divisa apontando para a direita ( ). Clique na divisa 
apontando para baixo ( ) para ocultar as permissões. A tabela a seguir mostra as permissões integradas para 
cada função. Permissões de gravação têm todas as permissões de leitura com recursos adicionais. As tabelas 
subsequentes mostram as ações e os acessos permitidos para as permissões definidas

Permissões de funções integradas

Função Permissão de 
gerenciamento 
de dispositivos

Permissão de 
gerenciamento 

de 
emparelhamento 

de dispositivo

Permissão de 
gerenciamento 

de funções

Permissão de 
gerenciamento 

de usuários

Permissão de 
gerenciamento 
de servidores

Permissão de 
gerenciamento 

de 
moderadores

Administrador Ler e gravar Ler e gravar Ler e gravar Ler e gravar Ler e gravar Ler e gravar

Gerenciador de 

emparelhamento 

de dispositivos

Ler e gravar

Gerenciador de 

moderadores

Ler e gravar

Permissões de gerenciamento de dispositivos

Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (Visualizar dispositivos, Grupos, 
Recursos/aplicativos, Configurações, 

Propriedades de dispositivos)

Gravação (Ler e editar/Excluir esses itens, 
Carregar pacotes)

Login x x

Dispositivos • Pesquisar Unidades Organizacionais (AD)

• Obter todos as Unidades Organizacionais 

secundárias de uma Unidade Organizacional 

principal (AD)

• Testar conexão do AD

• Obter todos os detalhes de configurações e 

dispositivos

• Obter detalhes sobre uma configuração ou um 

dispositivo selecionado

• Limpar cache do AD

• Obter domínios do AD

• Excluir uma configuração

• Atribuir módulos à configuração

• Criar configurações e atribuir módulos

• Habilitar/desabilitar dispositivo

• Excluir dispositivo

• Obter propriedades de dispositivo

• Obter configuração atribuída ao dispositivo escolhido

Configurações, 

Recursos/aplicativos, 

Pacotes

• Obter lista de recursos/aplicativos

• Excluir recursos/aplicativos

• Instalar pacote

• Obter recursos/aplicativos não aprovados

• Aprovar recursos/aplicativos

• Excluir recursos/aplicativos não aprovados 
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Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (Visualizar dispositivos, Grupos, 
Recursos/aplicativos, Configurações, 

Propriedades de dispositivos)

Gravação (Ler e editar/Excluir esses itens, 
Carregar pacotes)

PINs reservados Obter dispositivos com PIN reservado • Reserva de PIN

• Reserva de PIN em lote

• Obter o PIN de dispositivo livre aleatório

• Não reservar PIN

Emparelhar hub

Emparelhamento 

automático

Telemetria

Logs

Propriedades do 

servidor

Usuários

Moderadores

Funções

Árvore de dispositivos • Obter árvore de dispositivos

• Obter dispositivos de cada grupo de árvore

• Obter propriedades de cada grupo de árvore

• Criar um grupo de árvore

• Atualizar um grupo de árvore

• Mover um grupo de árvore

• Exclusão de grupo de árvore em lote

• Atribuir dispositivos a um grupo de árvore

• Atribuir configuração a um grupo de árvore

• Remover configuração de um grupo de árvore

• Substituir propriedades de um grupo de árvore 

secundário

Permissões de gerenciamento de emparelhamento de dispositivo

Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (apenas direitos de login) Gravação (emparelhar hub, criar/gerenciar 
tokens de emparelhamento automático)

Login x x

Dispositivos

Configurações, 

Recursos/aplicativos, 

Pacotes

PINs reservados

Emparelhar hub Aprovar o hub para emparelhamento

Emparelhamento 

automático

Criar tokens OTP

Telemetria

Logs

Propriedades do 

servidor

Usuários

Moderadores

Funções
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Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (apenas direitos de login) Gravação (emparelhar hub, criar/gerenciar 
tokens de emparelhamento automático)

Árvore de dispositivos

Permissões de gerenciamento de funções

Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (ver funções e permissões) Gravação (criar/gerenciar funções)

Login x x

Dispositivos

Configurações, 

Recursos/aplicativos, 

Pacotes

PINs reservados

Emparelhar hub

Emparelhamento 

automático

Telemetria

Logs

Propriedades do 

servidor

Usuários

Moderadores

Funções • Obter lista de funções

• Obter detalhes de função

• Obter lista de permissões

• Criar função

• Atualizar função

• Excluir função

• Exclusão de função em lote

Árvore de dispositivos

Permissões de gerenciamento de usuários

Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (ver usuários) Gravação (criar/gerenciar usuários)

Login x x

Dispositivos

Configurações, 

Recursos/aplicativos, 

Pacotes

PINs reservados

Emparelhar hub

Emparelhamento 

automático

Telemetria

Logs

Propriedades do 

servidor
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Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (ver usuários) Gravação (criar/gerenciar usuários)

Usuários • Obter uma lista de usuários

• Obter detalhes de usuário

• Registrar usuário

• Atualizar usuário

• Excluir usuário

• Exclusão de usuário em lote

• Atribuição de função a usuários em lote

• Alterar senha de usuário

Moderadores

Funções

Árvore de dispositivos

Permissões de gerenciamento de servidores

Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (ver propriedades de logs, 
telemetria e servidor)

Gravação (editar propriedades de servidor)

Login x x

Dispositivos

Configurações, 

Recursos/aplicativos, 

Pacotes

PINs reservados

Emparelhar hub

Emparelhamento 

automático

Telemetria • Obter relatórios de métricas

• Exportar métricas

Logs Obter logs

Propriedades do 

servidor

Obter lista de propriedades de servidor Atualizar propriedades do servidor

Usuários

Moderadores

Funções

Árvore de dispositivos

Permissões de gerenciamento de moderador

Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (ver moderadores) Gravação (criar/gerenciar moderadores)

Login x x

Dispositivos

Configurações, 

Recursos/aplicativos, 

Pacotes

PINs reservados

Emparelhar hub
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Recurso do Portal 
do Administrador

Leitura (ver moderadores) Gravação (criar/gerenciar moderadores)

Emparelhamento 

automático

Telemetria

Logs

Propriedades do 

servidor

Usuários

Moderadores Obter lista de moderadores e detalhes • Criar e excluir moderadores

• Importar do CSV

Funções

Árvore de dispositivos

7.5.3.1 Criar uma função nova

Ao criar uma nova função, é definido o seguinte:

• Nome da função — o nome da nova função.

• Grupo do Active Directory — vincule essa função a um grupo de usuários do Active Directory. Se um 
grupo do Active Directory tiver subgrupos, os usuários nos subgrupos não serão reconhecidos pelo Portal 
do Administrador.

• Permissões — as permissões aplicadas a uma nova função. É possível aplicar diversas permissões ou 
todas elas.

As etapas a seguir descrevem como criar uma nova função:

1. Na página Funções, clique no botão Criar nova função.

2. Substitua o Nome da função pelo nome da nova função.

3. Se estiver criando uma nova função para um grupo de usuários do AD, clique no botão Atribuir ao lado da 
caixa de texto do grupo do Active Directory. Para encontrar um grupo de usuários do AD, use a caixa de 
diálogo Pesquisar Active Directory para digitar o nome completo ou parcial do grupo do AD na caixa de 
texto Inserir strings de pesquisa de grupo AD e clique em Pesquisar. Escolha o grupo do AD na lista de 
grupos encontrados.

4. Adicione e remova permissões conforme necessário:

• Adicionar permissões — clique no sinal de mais branco com o fundo azul ( ) associado à permissão 
em Permissões disponíveis. Depois da adição, a permissão será exibida em Permissões aplicadas. Para 
adicionar todas as permissões disponíveis, clique no sinal de menos azul com o fundo branco ( ) ao 
lado de Permissões aplicadas. Use o campo Filtro para ajudar a encontrar as permissões.

• Remover permissões — clique no sinal de menos branco com o fundo azul ( ) associado à permissão 
em Permissões aplicadas. Depois da remoção, a permissão será exibida em Permissões disponíveis. Para 
remover todas as permissões disponíveis, clique no sinal de mais azul com o fundo branco ( ) ao lado 
de Permissões aplicadas. Use o campo Filtro para ajudar a encontrar as permissões.

5. Depois de adicionar as permissões desejadas, clique em Criar nova função. A função recém-criada é 
listada em Todas as funções na página Funções.

Várias funções podem ser criadas e conectadas ao mesmo grupo de usuários do Active Directory e ter diferentes 
permissões. Os usuários que são membros do grupo de usuários do Active Directory têm uma união de todas as 
permissões para todas as funções conectadas ao grupo de usuários do Active Directory.
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8 Alertas e monitoramento
O Portal do Administrador pode ser configurado para notificar o administrador de TI quando certo número de 
hubs não responder. As seguintes propriedades do servidor permitem que um administrador de TI personalize o 
comportamento de alerta:

• E-mail de administrador — o endereço de e-mail para o qual as mensagens de alerta são enviadas.

• Intervalo do serviço de manutenção — o número de minutos entre os eventos do serviço de 
manutenção, que inclui a verificação dos dispositivos inativos.

• Intervalo de hub inativo — o número de hubs inativos ao mesmo tempo antes que um e-mail seja 
enviado para o administrador.

• Intervalo de notificação de inatividade — intervalo de tempo para o envio de e-mails de notificação 
repetidos de hubs inativos.

• Duração da inatividade — o número de minutos desde o último check-in de um hub antes que ele seja 
considerado inativo.
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9 Controles de segurança

9.1 Padrões mínimos de segurança (MSS)
É recomendável que todos os dispositivos que estejam executando o aplicativo Intel Unite cumpram os padrões 
de MSS da organização, tenham um agente instalado para a aplicação de patches e tenham um antivírus/IPS/IDS 
e outros controles necessários de acordo com a especificação MSS (o suíte McAfee* para Anti Malware, IPS e IDS 
foram testados quanto à compatibilidade).

9.2 Proteção da máquina
A UEFI (Unified Extensible Firmware Interface - Interface de Firmware Extensível Unificada) da máquina pode ser 
bloqueada para inicializar apenas o carregador de inicialização do Windows* (assegurando que a inicialização a 
partir de um USB ou DVD não funcionará). O bit de desativação de execução pode ser habilitado, a tecnologia 
Intel® Trusted Execution pode ser habilitada e as configurações podem ser bloqueadas com uma senha.

Para o sistema operacional Windows*, como linha de base, o sistema é executado com direitos de usuário não 
elevados. A Intel também recomenda remover qualquer software não utilizado do SO, incluindo software pré-
instalado e componentes do Windows* desnecessários (PowerShell, serviços de Impressão e documentos, 
provedor de localização do Windows*, serviços de XPS e assim por diante). Aplique as políticas de grupo 
remanescentes de quiosques ou sinalização digital.

Quanto ao bloqueio do subsistema de GUI, para sistemas que usam telas sem touchscreen sem um teclado ou 
mouse, invadir o subsistema de GUI é mais difícil. Para evitar que um invasor ataque usando dispositivo HID 
(teclado/mouse USB), a Intel recomenda bloquear programaticamente usando Alt+Tab, Ctrl + Shift + Esc e a barra 
Charms.

9.3 Outros controles de segurança
A Intel recomenda bloquear a conta de usuário da máquina em cada conta de máquina específica no Active 
Directory. Se a implantação incluir um número elevado de unidades, as contas de usuário podem ser bloqueadas 
por um determinado andar de um edifício específico.

É recomendável que cada máquina tenha um proprietário identificado. Caso a máquina fique off-line por um 
período prolongado, o proprietário identificado será notificado.

Além dos mecanismos de segurança fornecidos pela plataforma Intel® vPro™ e pelo software Intel Unite®, a 
Intel recomenda proteger o SO Microsoft* Windows* de acordo com as diretrizes da Microsoft para proteção 
da máquina. Para referência, consulte o Microsoft Security Compliance Manager* (SCM) (inclui uma ferramenta 
de proteção baseada em assistente, além dos métodos mais conhecidos de proteção (BKMs) e documentação 
relevante).

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc677002.aspx
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10 Manutenção
Cada organização e administradores de TI determinam um programa de manutenção regular. Além disso, as 
tarefas de manutenção a seguir são recomendadas:

• Reinicialização todas as noites — reinicie os hubs diariamente (preferencialmente à noite). Antes da 
reinicialização, execute tarefas de manutenção, como excluir os arquivos temporários de cache e iniciar o 
procedimento de aplicação de patches padrão.

• Estratégia de aplicação de patches — se disponível, execute o mecanismo padrão de aplicação de 
patches em modo automático (sem prompts de GUI), de preferência antes da reinicialização todas as 
noites.

• Relatório — registros capturados e que podem ser acessados no Portal do Administrador na guia 
Gerenciamento do sistema.

• Monitoramento de back-end — utilize ferramentas padrão de monitoramento de servidor virtual para 
gerar e enviar alertas para suporte de segundo nível.
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Apêndice A. Guia de provisionamento para o Google 
Admin*

Aplicar a instalação automática de aplicativos Intel Unite
As etapas a seguir descrevem como configurar a aplicação da instalação automática do aplicativo Intel Unite.

1. Abra um navegador, acesse https://admin.google.com e faça login no Google Admin Console.

2. No menu no canto superior esquerdo do painel do Administrador, escolha Dispositivos > Gerenciamento 
do Chrome no menu deslizante.

3. Role para baixo e clique em Gerenciamento de aplicativos.

4. Clique no menu de três pontos Configurações logo abaixo da barra de cabeçalho no canto superior direito.

5. Escolha Adicionar aplicativo personalizado.

6. Digite o ID e o URL do aplicativo Intel Unite para o Chrome*. Atualmente, esses valores são:

• cphbmldgllfddfdnjgfclcpckpbcliai

• https://chrome.google.com/webstore/detail/intel-unite%C2%AE/cphbmldgllfddfdnjgfclcpckpbcliai

Nota: o aplicativo Intel Unite está oculto em navegadores de desktop devido às novas políticas do Google 
em relação ao navegador Chrome que não oferece mais suporte a aplicativos Chrome. Você ainda pode 
acessar a página da loja com o link acima.

7. Você será enviado para as configurações de gerenciamento do aplicativo. Clique em Configurações do 
usuário e, em seguida, na sua organização na lista de opções.

8. Alterne Aplicar instalação para Ativado.

9. Clique em Salvar ao terminar.

Para que os Chromebooks usem essas configurações, talvez seja necessário usar o Powerwashed. Se a sua frota 
não estiver associada à sua conta corporativa, poderá ser necessário um Powerwash (exceto os novos sistemas 
OOB). Caso contrário, se a sua frota já estiver conectada, não há necessidade de Powerwash. A primeira conta de 
usuário utilizada no dispositivo deve ser um usuário do diretório de usuários da sua organização. Esses usuários 
podem ser encontrados clicando no botão de menu » Diretório » Usuários. 

Configuração do Google Admin* para configuração do cliente
As etapas descritas a seguir mostram como configurar o software Intel Unite® usando o Administrador Google* 
quando os clientes do Intel Unite estiverem em gerenciamento de domínio.

1. Abra um navegador, acesse https://admin.google.com e faça login no Google Admin Console.

2. No Google Admin, clique em Gerenciamento de dispositivos.

3. Clique em Gerenciamento do Chrome.

4. Clique em Gerenciamento de aplicativos.

5. Selecione o ícone do software Intel Unite®.

6. Selecione Configurações de usuários.

7. Selecione a organização na lista Organizações.

8. Faça as alterações de configuração desejadas ou carregue um arquivo de configuração, clique em Carregar 
arquivo de configuração.
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9. O arquivo de configuração está no formato JSON*. Um exemplo do que contém um arquivo de 
configuração é exibido abaixo:

{

"managedEnterpriseServer": {"Value" : "unite.parthenonsoftware.com"},

"managedEnableWebrtc": {"Value" : true},

"managedLandingUrl": {"Value": "intelunite4://localhost/register?serverUrl=https://unite4.
parthenonsoftware.com/intelunite/api&orgId=7A810B3F-0608-4A1C-BF42-C06A338EF877" },

"managedPairingUrl": {"Value": "intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<email>&machineName=<name>" },

"managedOrganizationSecret": {"Value": "thisisyourpassword"}

}

10. As configurações a seguir podem ser definidas usando o arquivo de configuração:

• managedEnterpriseServer — um campo de texto nomeado como Servidor corporativo. Se não for 
deixado em branco, é usado como o servidor da solução Intel Unite® para o aplicativo e substitui e 
desabilita o campo de servidor corporativo nas configurações.

• managedEnableWebrtc — uma alteração booleana nomeada como Ativar WebRTC. Se definido como 
verdadeiro, o aplicativo usa WebRTC (se disponível no hub) em vez de RFT.

• managedLandingUrl — se for definido, é usado como o serviço para a solução Intel Unite® e o ID da 
organização para os Chromebooks associados*, substituindo as configurações locais. O formato do 
URL é o seguinte: intelunite4://localhost/register?serverUrl=<url>&orgId=<guid>

• managedPairingUrl — se for definido, estabelece o endereço de e-mail, o nome da 
máquina e o token de emparelhamento para os Chromebooks associados, substituindo as 
configurações locais. O formato do URL é o seguinte: intelunite4://localhost/pair?otp=<OTP_
GUID>&email=<EMAIL>&machineName=<NAME>, onde <EMAIL> e <NAME> são preenchidos 
automaticamente, e o <OTP_GUID> é o token criado no portal de administração da solução Intel 
Unite. Abaixo, estão os passos para obter o <OTP_GUID> :

i. Abra um navegador, o Google Chrome ou o Microsoft Internet Explorer, e navegue até o portal de 
administração da solução Intel Unite®.

ii. Digite o nome de usuário e a senha para fazer login.
iii. Selecione Gerenciamento de pareamento automático do menu Gerenciamento de dispositivo 

para exibir uma lista de GUIDs de OTP.
• managedOrganizationSecret - um valor de string que age como uma senha exclusiva que criptografa 

os dados de cada aplicativo cliente armazenados no armazenamento do Google Sync. Qualquer valor 
de string funcionará, e não há requisitos para tamanho ou complexidade.

11. Clique em Salvar.

Conceder acesso às informações do usuário confiável da solução Intel Unite
O aplicativo Intel Unite consulta a Conta do Google Plus do usuário em busca de e-mail, nome e avatar, sem a 
necessidade de entrada do usuário, se o aplicativo tiver sido colocado na lista de permissões da conta do Google 
Admin de sua organização. As etapas a seguir descrevem como configurar a concessão do acesso às informações 
do usuário confiável do aplicativo Intel Unite.

1. Abra um navegador, acesse https://admin.google.com e faça login no Google Admin Console. 

2. No menu no canto superior esquerdo do painel do administrador, escolha Segurança > Configurações.

3. Role até o final da página Segurança e clique em Permissões da API.
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4. Na subseção "Acesso à API", você verá uma lista de aplicativos. Role até o final desta lista, onde você verá 
dois links: "Aplicativos instalados" e "Aplicativos confiáveis". Clique em Aplicativos confiáveis.

5. Clique no botão amarelo "+" no canto inferior direito desta página, que abrirá a caixa de diálogo Adicionar 
aplicativo à lista confiável.

6. Na lista suspensa, selecione Aplicativo da Web. Como o aplicativo do Google Chrome usa uma chave de 
API do Google, ele é tratado como qualquer outro website.

7. Cole o OAuth2 "client_id" na entrada do ID do cliente OAuth2, esse valor é:

401030424932-jvglhh0pen7vdjd96vr5g2g2dnknfpf6.apps.googleusercontent.com

8. Clique em Segurança no canto superior esquerdo do navegador para navegar de volta para a página de 
configurações de segurança e clique em Configurações avançadas.

9. Clique em Gerenciar acesso ao cliente da API

10. Cole o ID OAuth2 de cima no campo Nome do cliente

11. Cole a seguinte string em um ou mais escopos de API: 

https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email,https://www.googleapis.com/auth/

userinfo.profile

12. Clique no botão Autorizar.

O aplicativo Intel Unite consultará googleapis para recuperar o perfil do Google Plus de cada usuário e receberá 
um endereço de e-mail, um nome e uma imagem de perfil exclusivos. Estes serão utilizados para substituir os 
valores gerados no URL de pareamento e para configurar o e-mail, o nome, as iniciais e a imagem do usuário do 
usuário automaticamente, sem a entrada do usuário.

Suporte para certificado autoassinado de servidor de Pin
As etapas a seguir descrevem como configurar o servidor de PIN da solução Intel Unite para usar certificados 
autoassinados.

1. Usando um navegador, faça uma cópia do certificado autoassinado do servidor PIN.

• No Microsoft Edge, clique no ícone de cadeado que aparece ao lado de URLs https. Clique em 
Visualizar certificado na lista suspensa. Uma caixa de diálogo deslizante aparece no lado direito da 
janela do navegador. Clique no botão Exportar para arquivo.

• No Chrome, clique no ícone de cadeado Segurança que aparece ao lado de URLs https. Clique em 
Certificado e, em seguida, escolha a guia Detalhes e clique no botão Exportar no canto inferior direito.

• No Firefox, clique no ícone de cadeado que aparece ao lado de URLs https. Clique no botão ">" à 
direita da área de conexão segura do menu. Clique em Mais informações. Clique no botão Visualizar 
certificado e, em seguida, alterne para a guia Detalhes da janela pop-up. Clique em Exportar para 
salvar uma cópia do certificado. 

2. Abra um navegador, acesse https://admin.google.com e faça login no Google Admin Console.

3. No manu do Google Admin, no canto superior direito do painel, escolha Gerenciamento de dispositivos > 
Redes.

4. Na página Redes, escolha Certificados.

5. Clique em Adicionar certificado e escolha o certificado salvo na etapa 1.
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Apêndice B. Códigos de erro

Códigos de erro do cliente
A lista a seguir fornece informações sobre códigos de erro que podem ocorrer no aplicativo de cliente. Para entrar 
em contato com o suporte da solução Intel Unite®, clique neste link.

O cliente salva um arquivo de log no seguinte caminho: 

C:\Users\<usuário>\AppData\Local\Temp, em que <usuário> é o usuário conectado

O nome do arquivo de log é Unite.sql.

Código de erro: 0x00000

Texto do erro: Empty server response.

Descrição do erro: este erro aparece quando uma resposta da parte do servidor está errada.

Correção de erro: erro interno, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x00001

Texto do erro: Missing parameter server response.

Descrição do erro: este erro aparece quando uma solicitação incorreta é feita

Correção de erro: erro interno, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x00002

Texto do erro: Invalid OrganizationId server response.

Descrição do erro: OrganizationId não foi encontrado na API DataBase.

Correção do erro: verifique se há chaves válidas nos caminhos de registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Exclua chaves incorretas ou corrompidas e acesse a página inicial do Portal do Administrador para 
criar novas chaves.

Código de erro: 0x00535

Texto do erro: Error while attempting to get request.

Descrição do erro: a instância do servidor está incorreta.

Correção de erro: erro interno, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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Código de erro: 0x00536

Texto do erro: Unknown server response.

Descrição do erro: resposta não compatível.

Correção de erro: erro interno, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x00537

Texto do erro: Unknown state of GetAuthorizationToken.

Descrição do erro: o servidor respondeu com um código desconhecido para o token de autorização.

Correção do erro: remova todas as chaves do ID da organização nos caminhos de registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Acesse o Portal do Administrador e verifique se o dispositivo com o nome do host existe. Em 
caso afirmativo, remova-o e depois acesse a página inicial para criar novas chaves. Se o problema 
persistir, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x00538

Texto do erro: Error while attempting to set version.

Descrição do erro: erro ao tentar definir a versão ou a configuração está vazia.

Correção do erro: verifique se o nó raiz apresenta uma configuração atribuída no Portal do 
Administrador. Verifique se a configuração é válida com os módulos central e de aplicativos corretos.

Código de erro: 0x0053A

Erro do texto: Error in PairingManagerOnPairingProcessFinished.

Descrição do erro: erro ao instalar o aplicativo atual.

Correção do erro: desinstale e exclua o dispositivo no Portal do Administrador e tente instalar o 
aplicativo e registrar o cliente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte 
e forneça o arquivo Unite.sql.
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Código de erro: 0x0053B

Texto de erro: Pre-requirements OrganizationId and/or ServerUrl and/or OrganizationName are 
missing.

Descrição do erro: chaves ou valores no registro TXT do DNS estão ausentes.

Correção do erro: verifique se o registro TXT do DNS apresenta a configuração correta (com o 
protocolo https). Confirme se as chaves no registro estão corretas:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Verifique se você tem as propriedades necessárias. Caso as chaves estejam incorretas ou 
corrompidas, exclua-as e acesse a página inicial do Portal do Administrador para criar novas 
chaves.

Código de erro: 0x0053D

Texto do erro: Unable to launch client app because the file was not found.

Descrição do erro: não foi possível encontrar o arquivo central do aplicativo.

Correção do erro: verifique se o caminho existe nos dados do programa. Se existir, confira as 
permissões.

Código de erro: 0x0053E

Texto do erro: Unable to launch client app.

Descrição do erro: não é possível iniciar o aplicativo cliente.

Correção do erro: desinstale e exclua o dispositivo no Portal do Administrador e tente instalar o 
aplicativo e registrar o cliente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte 
e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x0053F

Texto do erro: Error downloading client core file.

Descrição do erro: erro ao baixar/descompactar o arquivo central do cliente.

Correção do erro: exclua o aplicativo central atribuído no Portal do Administrador e faça upload 
novamente.

Código de erro: 0x00540

Texto do erro: Error downloading client module file.

Descrição do erro: erro ao baixar/descompactar o arquivo do módulo do cliente.

Correção do erro: excluir o módulo atribuído no Portal do Administrador e fazer upload novamente



Guia de implantação da solução Intel Unite® 102

Códigos de erro do hub
A lista a seguir fornece informações sobre códigos de erro que podem aparecer no aplicativo do hub: para entrar 
em contato com o suporte da solução Intel Unite®, clique neste link.

O hub salva um arquivo de log no seguinte caminho: 

C:\Users\<usuário>\AppData\Local\Temp, em que <usuário> é o usuário conectado

O nome do arquivo de log é Unite.sql.

Código de erro: 0x0053B

Texto de erro: Pre-requirements OrganizationId and/or ServerUrl and/or OrganizationName are 
missing.

Descrição do erro: chaves faltando no registro ou valores errados no registro TXT do DNS.

Correção do erro: acesse o Portal do Administrador e crie uma chave ServerUrl com o protocolo 
https (semelhante ao registro TXT do DNS)

Código de erro: 0x00002

Texto do erro: OrganizationId does not exist server response

Descrição do erro: OrganizationId não encontrado na API DataBase.

Correção do erro: verifique se você tem chaves válidas nos caminhos do registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Exclua chaves incorretas ou corrompidas e acesse a página inicial do Portal do Administrador para 
criar novas chaves.

Código de erro: 0x00536

Texto do erro: Unknown server response.

Descrição do erro: resposta não compatível.

Correção de erro: erro interno, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html


Guia de implantação da solução Intel Unite® 103

Código de erro: 0x00541

Texto do erro: UnknownResponse on CheckShortCodeTokenStatus procedure.

Descrição do erro: erro ao tentar obter o status do código curto.

Correção do erro: remova todas as chaves do ID da organização nos caminhos de registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Acesse o Portal do Administrador e verifique se o dispositivo com o nome do host existe. Em 
caso afirmativo, remova-o e depois acesse a página inicial para criar novas chaves. Se o problema 
persistir, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x00542

Texto do erro: Error at looking manifest assigned in the admin portal.

Descrição do erro: erro ao tentar definir a versão ou a configuração está vazia.

Correção do erro: verifique se o nó raiz apresenta uma configuração atribuída no Portal do 
Administrador. Verifique se a configuração é válida com os módulos central e de aplicativos 
corretos.

Código de erro: 0x00544

Texto do erro: Error updating manifest progress bar.

Descrição do erro: erro na verificação do thread da interface do usuário.

Correção de erro: erro interno, entre em contato com o suporte e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 00x00545

Texto do erro: Error downloading core Manifest.

Descrição do erro: erro ao baixar/descompactar o arquivo do módulo do hub.

Correção do erro: exclua o aplicativo central atribuído no Portal do Administrador e faça upload 
novamente.

Código de erro: 0x00546

Texto do erro: Error downloading module Manifest.

Descrição do erro: erro ao baixar/descompactar o arquivo central do hub.

Correção do erro: excluir o módulo atribuído no Portal do Administrador e fazer upload novamente.
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Código de erro: 0x00547

Texto do erro: Error launching app, the file was not found.

Descrição do erro: não foi possível encontrar o arquivo central do aplicativo.

Correção do erro: verifique se o caminho existe nos dados do programa. Se existir, confira as 
permissões.

Código de erro: 0x00548

Texto do erro: Exception launching app.

Descrição do erro: não é possível iniciar o aplicativo cliente.

Correção do erro: desinstale e exclua o dispositivo no Portal do Administrador e tente instalar o 
aplicativo e registrar o cliente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte 
e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x0054A

Texto do erro: Exception while attempting to CheckLongPairingTokenStatus / Unable to connect to 
server.

Descrição do erro: não é possível conectar-se ao servidor.

Correção do erro: ocorre quando o servidor não pode responder ou quando ocorre uma exceção 
de soquete. Tente emparelhar novamente, se o problema persistir, entre em contato com o suporte 
e forneça o arquivo Unite.sql.

Código de erro: 0x0054B

Texto de erro: Exception while attempting to CheckLongPairingTokenStatus SMTP server 
configuration missing.

Descrição do erro: configuração de envio de e-mail SMTP do IIS não definida.

Correção do erro: configurar a propriedade do servidor SMTP do IIS no Portal do Administrador
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Apêndice C. Solução de problemas

Lentidão ao acessar o Portal do Administrador ou iniciar o software de cliente/hub 
sem estar conectado à Internet
Pode haver lentidão ao acessar o Portal do Administrador ou iniciar o software de cliente/hub devido a tempos 
limites quando o sistema operacional tenta verificar a revogação de certificado, o que requer acesso à Internet. 
Para evitar esse comportamento, defina as chaves de registro a seguir em seu cliente/hub.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"CertificateRevocation"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\
Software Publishing]

"State"=dword:00023e00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download]

"CheckExeSignatures"="no"

Variação de horário de hub
O horário do hub pode variar e ficar diferente de outros hubs, o que pode causar uma confusão sobre quando 
uma reunião termina ou sobre quem é o proprietário da reunião. Para resolver isso, configure o horário de 
sincronização de hubs com o domínio regularmente. Use um mecanismo de pesquisa em um navegador da web 
para pesquisar sobre como configurar um sistema de domínio para sincronizar o horário com a controladora de 
domínio.

Depois de configurar o hub para sincronizar o horário com a controladora do domínio regularmente, use as etapas 
a seguir para confirmar a configuração:

1. Abra uma janela de linha de comando (pressione a tecla Windows + R, digite cmd e pressione Enter ou 
Return).

2. Digite w32tm.exe /query /status.

3. Confirme se a origem não está definida como Local CMOS Clock.

Erro do cliente 0x00535 - não é possível conectar-se ao servidor
Erro do cliente 0x00535 - não poder conectar-se ao servidor pode ocorrer devido a ausência do certificado SHA2 
instalado no sistema do cliente.

Para resolver esse problema, importe o certificado SHA2 do Portal do Administrador para a raiz confiável do 
sistema cliente. Consulte a Seção 6.1.1 para obter detalhes sobre a importação de um certificado no cliente.

O servidor não consegue processar a solicitação; Falha de login para o usuário 
“UniteServiceUser”
Isto pode ocorrer se houver um erro de login do SQL ou se a senha do banco de dados for corrompida porque um 
usuário tentou instalar o Servidor Corporativo múltiplas vezes. A solução/solução alternativa é verificar os modos 
de autenticação usados durante a instalação do Microsoft SQL. Para alterar o tipo de login/autenticação, vá até o 
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Microsoft SQL Management Studio e conecte-se ao servidor SQL, clique com o botão direito no servidor do SQL 
e selecione Propriedades. Selecione a página Segurança e certifique-se de que o modo de autenticação do SQL 
Server e do Windows estejam selecionados. Veja a Figura 13.

Figura 13. Propriedades de segurança do Microsoft SQL Server

Se o erro persistir, redefina a senha do api_user. Use o Microsoft SQL Management Studio e conecte-se ao SQL 
Server, vá para Segurança > Logins e clique com o botão direito no api_user para abrir uma janela de Propriedades 
de login. Insira uma nova senha e clique em OK para salvar as alterações.

O usuário pode observar tempos de conexão mais longos que o normal ou 
lentidão na atualização periódica da tela
Isso pode ocorrer quando a U-APSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery - Entrega de economia de 
energia automática não programada) está habilitada com alguns pontos de acesso sem fio. Consulte http://www.
intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005615.html. Isso pode ser 
resolvido com uma atualização do firmware do ponto de acesso sem fio. Na maioria das organizações, esta não é 
uma tarefa fácil; a última solução pode ser desativar o U-APSD no cliente, nas propriedades avançadas do driver 
do adaptador de rede. Veja a figura.

Figura 14. Propriedades do driver sem fio

http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005615.html
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005615.html


Guia de implantação da solução Intel Unite® 107

Apêndice D. Lista de verificação de segurança

A Intel recomenda várias configurações de segurança de servidor, hub e cliente.

Servidor
A Intel recomenda as configurações a seguir para aprimorar a segurança de servidor usada com a solução Intel 
Unite®:

• Verifique se o SSL está habilitado no IIS (sites https devem funcionar). Isso pode exigir trabalho com o 
departamento de TI da organização para instalar um certificado SHA-2 com uma raiz de confiança válida. 
(Altamente recomendado)

Nota: o hub pode fixar o hash do certificado no registro para simplificar a verificação do certificado.

• Criptografar strings de conexão. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Rede de 
desenvolvedores da Microsoft* (MSDN).

• Criptografe a comunicação entre o portal da web e o banco de dados SQL.

• Se for usar a autenticação de SQL, proteja as credenciais do SQL. Para obter mais informações, consulte a 
página da Web do MSDN, Como: Conectar-se ao SQL Server usando a autenticação SQL no ASP.NET 2.0.

• Remova a ligação da porta 80 para o site da web padrão no IIS.

Hub
A Intel recomenda as configurações a seguir para aprimorar a segurança usada para dispositivos de hub usados 
com a solução Intel Unite:

• Fixe certificado de servidor corporativo no registro. Consulte o artigo sobre fixação de certificado 
empresarial da Microsoft.

• Proteja fisicamente o hub para impedir acesso não autorizado ou roubo.

• Desabilite as portas de entrada/saída não usadas ou desnecessárias para impedir o acesso não autorizado 
ou a alteração do comportamento do hub.

• Consulte especialistas em segurança de TI para obter mais recomendações de segurança.

Cliente
A Intel recomenda a configuração a seguir para aprimorar a segurança de dispositivos de cliente usados com a 
solução Intel Unite:

• Fixe certificado de servidor corporativo no registro. Consulte o artigo sobre fixação de certificado 
empresarial da Microsoft.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178372.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178372.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/ff648340(v=pandp.10)
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
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Apêndice E. Considerações para a transição de um 
ambiente 3.x

Esta seção descreve algumas considerações para a instalação da solução Intel Unite® 4.0 em um ambiente atual 3.x.

• Os componentes do servidor da solução Intel Unite 4.0 podem ser instalados em um servidor que já tem 
os componentes do servidor da solução Intel Unite 3.x instalados.
∘	 Os componentes do banco de dados do servidor 4.0 podem ser instalados no mesmo servidor que 

apresenta os componentes do banco de dados do servidor 3.x instalado. Isso ocorre porque o 4.0 e o 
3.x criam tabelas de banco de dados diferentes.

∘	 O Portal da Web do Administrador 4.0 pode ser instalado no mesmo servidor que apresenta 
um Portal da Web do Administrador 3.x instalado. Os recursos da Web para o Portal da Web do 
Administrador 4.0 são instalados em um caminho diferente do Portal da Web do Administrador 3.x.

∘	 Os componentes do servidor 4.0 API Admin, Serviço de telemetria e Serviço de manutenção podem 
ser instalados em um servidor que tenha os componentes do servidor 3.x instalados.

• Os clientes 4.0 podem se conectar a hubs 4.0 e 3.x. Nota: para que o cliente Windows 4.0 conecte-se a 
um hub 3.x, o dispositivo deve ter um cliente 3.x instalado, bem como o cliente 4.0. O cliente 4.0 deve ser 
instalado após o cliente 3.x já estar instalado.

• A solução Intel Unite 3.x usa um registro DNS SRV para a detecção automática, enquanto a solução Intel 
Unite 4.0 usa um registro TXT do DNS. Isso permite que ambos sejam executados em uma organização.

Instale a sequência ao passar da solução Intel Unite 3.x para 4.0:

1. Primeiro, instale o software Intel Unite 4.0 no servidor de PIN e crie o registro TXT do DNS.

2. Ao longo de todo período de transição, mantenha as versões 3.x e 4.0 do servidor. Nota: você pode 
executar os servidores da solução Intel Unite 3.x e 4.0 simultaneamente no mesmo sistema operacional. 

3. Comece a instalação do aplicativo cliente 4.0 em todos os seus dispositivos baseados no Windows, 
mantendo o aplicativo cliente 3.x instalado. Tudo que não seja Windows pode ser atualizado para 4.0. 
Quando o aplicativo é iniciado, o cliente 4.0 tentará se conectar a um hub 4.0 e voltar para uma conexão 
3.x, conforme necessário. 

4. Uma vez que você tenha todos os dispositivos clientes na versão 4.0, comece a migrar os hubs para a 
versão 4.0. 
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Apêndice F. Backup e restauração do servidor PIN para 
a solução Intel Unite® 4.0

Use as etapas mostradas para fazer backup e restaurar um servidor PIN da solução Intel Unite® 4.0.

Etapas de backup mínimo:

1. Faça backup do banco de dados SQL 'unite_server' usando seu método de backup de preferência.

2. Faça backup dos seguintes diretórios como parte de sua rotina normal de backup:

• C:\Intel\Manifests

• C:\Intel\TempManifest

Etapas de restauração:

1. Recrie o servidor ou restaure a VM e instale todos os pré-requisitos para o servidor da solução Intel Unite.

2. Instale o servidor para a solução Intel Unite e deixe-o criar o banco de dados. Na página Configuração 
personalizada, selecione Será instalado no disco rígido local para o item Banco de dados.

3. Após a instalação do servidor da solução Intel Unite, interrompa os seguintes Serviços na ordem listada: 

• Unite Maintenance

• Unite Telemetry

• WWW

4. Restaure os backups de manifesto para C:\Intel\TempManifests e C:\Intel\Manifests , respectivamente.

Nota: o diretório de destino não existe atualmente.

5. Use seu método de preferência para restaurar o banco de dados "unite_server" e associe o "api_user" ao 
banco de dados "unite_server".

Exemplo de código para associar o usuário:

USE unite_server

GO

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'api_user'

6. Inicie os seguintes serviços na ordem listada: 

• Unite Maintenance

• Unite Telemetry

• WWW

7. Confirme se o servidor está funcionando, fazendo login no Portal do Administrador
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Apêndice G. Opções de configuração de 
balanceamento de carga

A solução Intel Unite suporta várias configurações de balanceamento de carga. Um exemplo que usaria o 
balanceamento de carga do DNS Round Robin é mostrado abaixo:

Diagrama 2. Configuração de carga balanceada

Este exemplo mostra vários servidores front-end do IIS, todos conectados a um banco de dados hospedado em 
uma infraestrutura SQL existente, como um farm SQL, etc.

Os componentes de instalação serão distribuídos em uma arquitetura como essa. A seção abaixo define como 
selecionar componentes individuais a serem instalados usando o servidor para o instalador da solução Intel Unite.

Distribuir os componentes do servidor corporativo em uma configuração de 
balanceamento de carga
Para a instalação de um servidor corporativo em uma configuração de carga balanceada, o recurso Banco 
de dados deve estar instalado em um servidor, enquanto a API Web, o Portal do Administrador, o Serviço de 
telemetria e o Serviço de manutenção podem ser instalados em vários servidores:
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Figura 15. Recursos do servidor

Figura 16. Opções de instalação de recursos do servidor

As seguintes etapas descrevem como configurar a instalação do software do servidor corporativo para uso com 
um balanceador de carga. Consulte a Figura 15 e a Figura 16:

1. Após concluir o procedimento na Seção 4.3.1 até a etapa 9, configure as seguintes opções de instalação 
para recursos de Banco de dados, API da web, Portal do administrador, Serviço de telemetria e Serviço de 
manutenção a serem configurados no servidor corporativo com um balanceador de carga:

• Para instalar o Banco de dados no servidor, escolha Será instalado no disco rígido local ou Todo o 
recurso será instalado no disco rígido local.

• Para não instalar o Banco de dados no servidor, escolha O recurso inteiro estará indisponível.

• Para instalar a API da web no servidor, escolha Será instalado no disco rígido local ou Todo o 
recurso será instalado no disco rígido local.

• Para não instalar a API da web no servidor, escolha O recurso inteiro estará indisponível.

• Para instalar o Portal do Administrador no servidor, escolha Será instalado no disco rígido local ou 
Todo o recurso será instalado no disco rígido local.
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• Para não instalar o Portal do Administrador no servidor, escolha O recurso inteiro estará 
indisponível.

• Para instalar o Serviço de telemetria no servidor, escolha Será instalado no disco rígido local ou 
Todo o recurso será instalado no disco rígido local.

• Para não instalar o Serviço de telemetria no servidor, escolha O recurso inteiro estará indisponível.

• Para instalar o Serviço de manutenção no servidor, escolha Será instalado no disco rígido local ou 
Todo o recurso será instalado no disco rígido local.

• Para não instalar o Serviço de manutenção no servidor, escolha O recurso inteiro estará indisponível.

Nota: atualmente, não há suporte para as opções Será instalado para ser executado da rede  e O recurso 
inteiro será instalado para ser executado da rede . Escolher essas opções faz com que o recurso não seja 
instalado no servidor.

2. Depois de selecionar os recursos a instalar, clique em Avançar.

3. Na caixa de texto Nome da organização, digite um nome de organização e, na caixa de texto Descrição da 
organização, digite uma descrição. O nome da organização é usado para criar um grupo de hubs raiz e um 
grupo de clientes raiz.

4. Selecione o Modo de emparelhamento avançado ou o Modo de emparelhamento padrão.

• Modo de emparelhamento avançado - esse modo requer confirmação por e-mail ao registrar um 
dispositivo cliente.

• Modo de emparelhamento padrão - esse modo não requer confirmação por e-mail ao registrar um 
dispositivo cliente.

Nota: o modo de emparelhamento não pode ser alterado depois de definido. Ele requer uma reinstalação 
do servidor para alterar o modo de emparelhamento.

5. Clique em Avançar.

6. Clique em Instalar para iniciar a instalação. Quando o processo de instalação for concluído, o servidor 
corporativo estará instalado.

Além disso, o servidor corporativo distribui os arquivos de manifesto. Eles precisarão residir em um local comum 
a todos os servidores front-end IIS. Os arquivos web.config especificam os locais dos diretórios Manifest e 
TempManifest que hospedam esses arquivos. Reposicione os arquivos destes diretórios para uma localização 
central, como, por exemplo, um compartilhamento do Windows e edite os arquivos web.config para refletir a nova 
localização. Execute as etapas a seguir para editar a configuração para refletir os novos locais:

Opção 1: editar manualmente o Web.config

1. Usando um editor de texto, abra o web.confg localizado em c:\Arquivos de Programas (x86)\Intel\Intel 
Unite\IntelUnite\Api.

2. Adicione as duas linhas seguintes à seção <AppSettings> (substitua "server" e "share" por valores 
apropriados):

a. <add key="ManifestFolder" value="\\\\server\\share\\Manifests" />

b. <add key="UnapprovedManifestFolder" value="\\\\server\\share\\TempManifests" />

3. Salve o arquivo web.confg modificado.

Opção 2: gerenciador do IIS

1. Abra o gerenciador IIS.

2. Navegue até Site padrão no painel Conexão.

3. Abra as Configurações do aplicativo no painel do meio.
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4. Se ManifestFolder e UnapprovedManifestFolder não estiverem listados, crie-os usando as seguintes etapas:

a. Clique em Adicionar no painel Ações.

b. Digite ManifestFolder como o nome.

c. Para o valor, insira o caminho UNC dos arquivos de manifesto (\\\\server\\share\\Manifests)

d. Clique em OK.

e. Clique em Adicionar no painel Ações.

f. Digite UnapprovedManifestFolder como o nome.

g. Para o valor, insira o caminho UNC dos arquivos de manifesto não aprovados  
(\\\\server\\share\\TempManifests)

h. Clique em OK.

5. Se ManifestFolder e UnapprovedManifestFolder já existirem, atualize os valores usando as seguintes etapas:

a. Clique duas vezes no nome ManifestFolder.

b. Modifique o valor inserindo o caminho UNC para os arquivos de manifesto  
(\\\\server\\share\\Manifests)

c. Clique em OK.

d. Clique duas vezes no nome UnapprovedManifestFolder.

e. Modifique o valor inserindo o caminho UNC para os arquivos de manifesto não aprovados  
(\\\\server\\share\\TempManifests)

f. Clique em OK.
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