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Isenções legais e direitos autorais 
Todas as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contato 

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

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

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

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

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

intel.com. 

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

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

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

redigida posteriormente que inclua o assunto divulgado aqui. 

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

de propriedade intelectual é concedida por este documento. 

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

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

disponíveis erratas caracterizadas atualizadas a pedido. 

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

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

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

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

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

Intel, o logotipo Intel, Intel Unite, Intel Core e Intel vPro são marcas comerciais da Intel Corporation ou 

de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. 

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

*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas 

© 2017 Intel Corporation. Todos os direitos reservados. 
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1 Introdução 
O software Intel Unite® proporciona espaços de reunião seguros e conectados que simplificam a 

colaboração. Ele foi projetado para conectar todos os participantes de uma reunião, de modo rápido e fácil. 

A solução Intel Unite é uma solução simples e de colaboração instantânea disponível atualmente, além de 

ser uma base de recursos adicionais e inovação para o futuro. 

Este documento pode ser usado para instalar o software Intel Unite no modo empresarial, saber mais sobre 

recursos e auxiliar na solução de problemas. 

1.1 Público 
Este documento destina-se ao uso de profissionais de TI em um ambiente empresarial e para outros 

públicos que implementarão a solução Intel Unite em um ambiente empresarial. 

1.2 Terminologia e definições da solução Intel Unite 

Servidor corporativo (Servidor) – Este termo refere-se ao servidor web e ao 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. 

Cliente – Este termo refere-se a um dispositivo (Windows*, MacOS*, iOS*, Android* ou Chromebook*) que 

será usado para se conectar ao hub. 

Hub – Este termo refere-se a um mini PC com fator de forma e tecnologia Intel® vPro™ conectado a um 

monitor em uma sala de conferência executando o aplicativo Intel Unite. 

FQDN – Esta sigla refere-se a um domínio completamente expressado (Fully Qualified Domain Name). 

Plug-in – Este termo refere-se a um componente de software que é instalado no hub, ampliando a 

funcionalidade da solução Intel Unite. 

IIS – Esta sigla se refere aos Serviços de Informações da Internet (Internet Information Services), que é um 

servidor da Web fornecido pela Microsoft*. 
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1.3 Novidades da solução Intel Unite  

Para ajudá-lo a identificar o que foi adicionado ao software Intel Unite, do ponto de vista da implantação, a 

tabela a seguir resume os recursos adicionados a este guia de implantação. 

A nova funcionalidade para os dispositivos Cliente está documentada no Guia do usuário da solução Intel 

Unite. 

 

 

 

  

v 2.0 v 3.0 v 3.0 MR v 3.1 v 3.2 

Visualização estendida Transmissão de 
áudio/vídeo acelerada 
por HW para Windows 

(1080 a 20-30 fps) 

Suporte do iOS para 
apresentação 

Melhor experiência do 
usuário para o Portal do 
Administrador, uma 

aparência diferente, 
incluindo a adição de 
caixas de diálogo para 

facilitar a seleção da 
configuração  

Foi adicionada uma 
configuração ao Portal do 
Administrador no 

instalador do servidor. A 
WebAPI Web.Config foi 
atualizada para incluir o 

URL do Portal do 
Administrador 

Suporte a Windows 10   Plug-in para Acesso de 
Convidado Protegido 

 Portal do Administrador: 
agendar reunião 

A funcionalidade do plug-
in Whiteboard foi 
adicionada à lista de plug-

ins Intel. 

Plug-in de login de 
Usuário Convidado 

Reuniões agendadas 
(sala individual) 

 Portal do Administrador: 
modo Moderador 

Agora, a versão mínima do 
iOS necessária é 10.1 

Plug-in do Skype for 
Business  

Bloqueio de reunião Portal do Administrador: 
PIN estático 

 

 Suporte do iOS para 
exibição 

Portal do Administrador: 
reserva de PIN 

 

 Portal do Administrador: 
transparência de PIN 

 

Portal do Administrador: 

desativar exibição remota 

 

Suporte para o SO Chrome   

Suporte para Android  
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2 Requisitos da solução Intel Unite 

2.1 Requisitos do Servidor Empresarial 

 Microsoft Windows* Server 2008 ou superior 

 Microsoft Internet Information Services (Serviços de Informações da Internet) com SSL habilitado 

 Isso exigirá um certificado de servidor web baseado em SHA2 com uma raiz de confiança 

interna ou pública 

 Servidor de e-mail SMTP configurado nos Microsoft Internet Information Services (Serviços de 

Informações da Internet da Microsoft) 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 ou superior 

 Nível de patch mais recente recomendado  

 Microsoft .NET* 4,5 ou superior 

 4 GB de RAM 

 32 GB de armazenamento disponível 

NOTA: O servidor da web IIS e o servidor de banco de dados do Microsoft SQL podem ser 

instalados em máquinas separadas 

2.2 Requisitos do Hub 

 Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 ou 10 (32 e 64 bits) 

 Nível de patch mais recente recomendado 

 Microsoft .NET 4,5 ou superior 

 SKU compatível1, mini PC com a 4a geração de processadores Intel® Core™ vPro™ ou mais recente 
 Conexão com ou sem fio com a rede 

 4 GB de RAM 

 32 GB de armazenamento disponível 

2.3 Requisitos do Cliente 

 Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 ou 10 (32 e 64 bits) 

 Nível de patch mais recente recomendado 

 Microsoft .NET 4,5 ou superior 

 Sistema Operacional X * 10.10.5 e superior 

 iOS 10.1 ou superior 

 Conexão com ou sem fio com a rede 

  

                                                                            
1 Para SKUs compatíveis, consulte o OEM de sua preferência ou um representante da Intel  
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2.4 Considerações de TI e requisitos de rede 
A instalação do hub e do cliente deve ser gerenciada com o processo estabelecido pelo seu departamento 

de TI para a distribuição do software. 

Para assegurar a confiabilidade, recomenda-se enfaticamente que o hub utilize uma conexão de rede com 

fio. Isto evitará saturação de largura de banda sem fio, principalmente em áreas congestionadas. 

Outra consideração é que você precisará permitir que o software Intel Unite aceite conexões de entrada. 

Pode ser necessário adicionar uma exceção ao firewall instalado no hub. Entre em contato com o 

fornecedor do firewall para obter detalhes específicos sobre como criar exceções para o aplicativo. 

Em um ambiente de produção, é altamente recomendável que você use um domínio completamente 

expressado (FQDN - Fully Qualified Domain Name) e configure um registro de serviço de DNS, que aponta 

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 aceita apenas certificados SHA-2 ou superior. Isso pode 

exigir atualização dos certificados no seu servidor Web. Trabalhe com a sua equipe de segurança de TI para 

obter os certificados SHA-2 durante a configuração. 

 

2.4.1 Dispositivos móveis de clientes 

Se sua organização for implantar dispositivos móveis de cliente como parte de sistemas operacionais do 

cliente Intel Unite, esteja ciente do seguinte: 
Para ser capaz de conectar-se à solução Intel Unite, todos os dispositivos de clientes precisam estar 

conectados à rede corporativa ou usar uma VPN configurada adequadamente, incluindo dispositivos iOS e 

Android. Ao usar tablets e telefones, normalmente destinados a uso pessoal, que não estejam conectados à 

rede corporativa, mas à sua própria operadora, é provável que eles não consigam se conectar à sessão do 

aplicativo Intel Unite, já que pode haver um firewall corporativo que não permitirá essas conexões. 

 
Para administradores de TI: 

 Se os usuários do aplicativo Intel Unite estiverem utilizando seus próprios dispositivos móveis, 

certifique-se de que estejam na rede da empresa para que possam se conectar ao Intel Unite ou crie 

uma maneira de permitir essas conexões. 

 Certifique-se de ter as ferramentas necessárias para gerenciar adequadamente esses dispositivos e 

manter a rede segura. 
 Tenha uma estratégia adequada definida para gerenciar esses dispositivos que podem acrescentar 

risco de segurança adicional. 

 Tenha uma política de gerenciamento de dispositivo móvel definida para dispositivos pessoais ou 

dispositivos móveis para fins de trabalho. 
 A segurança deve ser adaptada para fornecer a quantia de segurança adequada de acordo com a 

confidencialidade dos dados a serem protegidos. A personalização depende de quais dados sua 

empresa considera críticos e o quanto você deseja detalhar para aplicar proteções. 
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3 Visão geral da implantação 

A solução Intel Unite tem três componentes: um Servidor corporativo, um Hub e um Cliente. 

O Servidor Corporativo é o primeiro componente que você precisará configurar. Quando os aplicativos 

forem iniciados no Hub e Cliente, eles utilizarão o Servidor Corporativo para trocar informações de conexão 

e receber atribuições de PINs. 

O Hub é o mini PC com processador Intel Core vPro que, em geral, é conectado a um projetor ou monitor 

em uma sala de conferência. 

Clientes seguem as instruções mostradas no hub para fazer o download do software do cliente e conectar-

se ao hub, introduzindo o PIN indicado. Uma vez conectado, um Cliente pode apresentar conteúdo, 

visualizar e fazer anotações, e compartilhar arquivos com outros participantes conectados ao mesmo Hub, 

além de interagir com plug-ins instalados no Hub. 

Este diagrama proporciona uma visão geral dos componentes instalados. 

 

 

3.1 Recursos para implantação 
Para completar a instalação, você precisará do seguinte: 

 Direitos de administrador no banco de dados 

 Direitos de administrador no Servidor Corporativo 

 Direitos de administrador no Hub 

Você também pode precisar de: 

 O administrador de segurança de TI emite o certificado SHA-2 

 Administrador de segurança de TI para políticas de firewall 

 Administrador de TI para criar um registro de serviço de DNS, que é utilizado pelo hub e pelos 

clientes para localizar o Servidor Corporativo (altamente recomendado) 
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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 contém 4 componentes: 

1) Banco de dados Microsoft SQL: mantém todas as informações de status da infraestrutura da 

solução Intel Unite. 

2) Serviço da Web: é um serviço de mensagens padronizado que se comunica com o banco de dados, 

os Hubs e Clientes. 

3) Site do Administration Portal: gerencia os Hubs e Clientes, gera estatísticas e permite o 

monitoramento e alertas. 

4) Página de download do cliente: contém o software Intel Unite para o cliente. 

Além disso, é importante saber que os hubs e clientes localizam o Servidor Corporativo na sua 

infraestrutura de rede através de um dos dois métodos seguintes: arquivo ServerConfig.xml ou registro de 

serviço DNS. 

É recomendável que você use o registro de serviço de DNS, pois isso permite a configuração Zero-Touch 

para o cliente e o hub. Consulte a seção em Criação de um registro de serviço DNS. No entanto, se não for 

capaz de adquirir um registro de serviço DNS, o Servidor Corporativo pode ser configurado no arquivo 

ServerConfig.xml. Consulte o apêndice B para Exemplo de arquivos ServerConfig.xml. 

4.2 Pré-Instalação do Servidor Corporativo 
 Verifique se o servidor cumpre os requisitos mínimos de software e hardware especificados. 

 Verifique se o IIS versão 8.0 ou posterior está instalado no seu servidor. O instalador do servidor 

requer que o IIS esteja habilitado; caso contrário, a instalação falhará. Para obter ajuda para ativar 

e configurar o IIS, consulte a seção Como ativar IIS. 

 Para configurar o servidor de e-mail SMTP no IIS Manager, consulte a seção  

 Configurações do servidor de e-mail 

 Verifique se você instalou e ativou o ASP.NET 4.5. 

 Verifique se o SSL está habilitado no IIS (sites https devem funcionar). NOTA: Isso pode exigir que 

você trabalhe com o seu departamento de TI para instalar um certificado SHA-2 com uma raiz de 

confiança válida. 

 Verifique se você tem acesso administrativo ao MS SQL através de autenticação do Windows ou 

do SQL, consulte a seção Instalar Microsoft SQL Server. 

 Adicione um registro do serviço DNS para permitir pesquisa automática do Servidor Corporativo. 

Consulte a seção em Criação de um registro de serviço DNS. 

 

4.2.1 Upgrade de software 

Se sua organização estiver executando um upgrade de software: 

 Faça o backup do banco de dados, porque as alterações não podem ser desfeitas. 
 Todas as conexões com o banco de dados devem ser fechadas antes do upgrade (desconectar-se 

do Portal do Administrador)  
 Durante o upgrade, a opção Banco de dados será selecionada por padrão, tanto para a instalação 

local quanto para a remota, quando o arquivo Intel Unite server.msi for executado no servidor Pin.  
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4.3 Instalação do Servidor Corporativo 
Assim que você tiver verificado todas as etapas na seção anterior (Pré-instalação do Servidor Corporativo), 

prossiga com os instaladores do software Intel Unite (esse processo precisa ser executado no servidor que 

é o host do ambiente IIS). 

 Localize o arquivo Intel Unite Server.mui.msi e clique duas vezes para instalar no(s) servidor(es) 

de destino. 

 O assistente de instalação fornece a opção de instalar estes componentes: um banco de dados, 

serviço da web, página de download do cliente e portal de administração. 

 Depois de executar o arquivo Intel Unite Server.mui.msi, aceite o contrato de licença, marcando a 

caixa Aceito os termos do Contrato de Licença. 

 
  

 Clique em Avançar para continuar para a janela do servidor do banco de dados. 

 Na janela do servidor do banco de dados, selecione Detalhes da conexão do servidor do banco 

de dados. As opções disponíveis são: 

 A caixa Nome do host SQL (local) é o valor padrão para o servidor SQL. Você pode alterá-la 

editando seu nome de host ou deixar o valor padrão (deixe (local) se o SQL estiver instalado no 

mesmo servidor). 

 O valor padrão para o servidor é Confiável (Autenticação do Windows), (se você já estiver 

conectado), ou selecione Especifique o nome de usuário e senha (Autenticação SQL) se tiver 

credenciais válidas que tenham acesso ao banco de dados e opte pela autenticação SQL. Se você 

optar pelo último, certifique-se de TESTAR a conexão do banco de dados clicando em Testar 

conexão. 

 Há uma nova configuração para o Portal da web do administrador; o valor ou espelho do Host 

(FQDN) deve ser inserido aqui. O instalador obterá o FQDN do servidor onde ele é executado. 

 Na seção Detalhes da configuração/conexão, você precisará criar uma senha para o usuário 

UniteServiceUser que é utilizado para acessar o novo banco de dados chamado UniteServer. 

Confirme a senha na caixa a seguir. 



 

 

 

Guia de implantação empresarial da solução Intel Unite® v3.2.2 15 de 91 

 A senha deve conter, no mínimo, 8 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, uma letra 

minúscula, um dígito e um símbolo. 

                            
 

 Clique em Avançar para seguir para a janela Instalação Personalizada para a seleção de recursos. 

Expanda o recurso Banco de dados e selecione um dos recursos de banco de dados: Será 

instalado no disco rígido local ou O recurso inteiro será instalado no disco rígido local. Isso 

criará o Banco de dados no servidor SQL informado na etapa anterior. 

 

  
 

 Clique em Avançar para verificar a seleção de recurso e iniciar a instalação, clicando em Instalar. 

 Clique em Concluir para finalizar a configuração. 

 Você concluiu a instalação do Servidor Corporativo. Continue para a próxima seção para instalar o 

hub. 
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Opcional: 

 Se quiser verificar se o banco de dados do UniteServer foi criado utilizando SQL 

Management Studio, abra o SQL Management Studio em seu servidor e conecte-se ao 

servidor SQL. Expanda os bancos de dados no painel da esquerda e verifique se o banco 

de dados do Unite Server foi criado. 

 

 
 

 Verifique se a instalação foi bem-sucedida, acessando o Portal do Administrador (se ele 

estiver instalado no servidor junto com o banco de dados e servidor PIN), no link: 

https://<yourservername>/admin 

 

Você pode efetuar login com sua conta, caso tenha uma. Caso esta seja a instalação de 

um novo software, você pode usar a conta padrão de administrador. O sistema solicitará 

que você altere a senha antes de continuar. 

Usuário padrão: admin@server.com 

Senha padrão: Admin@1 

 

 
 

 

Nota: se um erro aparecer ao acessar o Portal do Administrador, consulte a seção Solução de 

problemas. 
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4.4 Desinstalar o aplicativo Intel Unite 
Se você precisar desinstalar o aplicativo, também é necessário excluir o banco de dados do UniteServer e o 

login do UniteServiceUser criado anteriormente para evitar conflito dentro do aplicativo. Antes de fazer 

isso, crie um backup do banco de dados.  

 

1. Inicie o instalador Intel Unite Server.mui. 

2. Clique em Remover e, em seguida, em Avançar para continuar. 

 

 
3. Acesse Microsoft SQL Server Management Studio e exclua manualmente o banco de dados SQL 

UniteServer e a conta UniteServiceUser. Consulte as áreas realçadas na imagem abaixo. 
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5 Instalação do hub 

5.1 Pré-instalação do hub 
O aplicativo Intel Unite precisa de uma autorização no firewall do hub para fazer o check-in e se comunicar 

com o Servidor Corporativo uma vez que o hub precisa ser capaz de localizar e fazer o check-in com o 

Servidor Corporativo. 

Ao executar o instalador do Hub, ele irá solicitar detalhes da conexão do servidor e fornecer a opção de 

ignorar a pesquisa manual (chamada Especificar servidor no processo de instalação) para de recuperar 

informações do registro de serviço DNS. Quando o instalador do hub for executado, ele editará o arquivo 

ServerConfig.xml. 

Dependendo do método escolhido para a pesquisa de PIN, você precisará saber se irá utilizar a seleção 

Encontrar servidor automaticamente ou Especificar servidor ao executar a instalação. 

Se souber da existência do registro do serviço DNS, você pode selecionar Localizar servidor 

automaticamente. Se não tiver certeza, use a opção Especificar servidor (pesquisa manual), onde será 

necessário conhecer o nome do host do Servidor Corporativo. 

Se você tiver editado ServerConfig.xml com a chave pública (consulte a próxima seção Chave pública), não 

será necessário inserir a chave novamente para os instaladores do cliente e do hub. 

Nota: Se um servidor for definido no ServerConfig.xml, ele terá precedência sobe o registro de serviço DNS. 

5.1.1 Chave pública   

A chave pública é opcional. O que ela faz é especificar como o hub ou cliente irá se comunicar com o 

Servidor Corporativo. Se deixada em branco ou não especificada, o Hub e o Cliente irão validar a raiz da 

confiança. Se o aplicativo não aceitar o certificado, ele irá solicitar ao usuário. 

A chave pública seria usada ao executar a instalação do Hub e do Cliente. Você irá precisar dessa chave ao 

executar os instaladores para o Hub e o Cliente. Para obter a chave pública, vá até: 

https://yourservername/unite/ccservice.asmx 

 

Na barra de endereços, clique no cadeado e veja as informações do certificado. Vá até detalhes, clique em 

exibir tudo, role o campo para baixo até "Chave pública" e, então, clique em chave pública para visualizar. 

Opcionalmente, você pode copiar o valor ali e colar ele no arquivo ServerConfig.xml. 

Certifique-se de remover os espaços da string após colar no arquivo ServerConfig. Caso tenha editado o 

ServerConfig.xml com a chave pública, não será necessário inseri-la novamente para os instaladores do 

cliente e do hub. Consulte o Apêndice B para obter um exemplo de ServerConfig.xml. 
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5.2 Instalação do hub 
 Localize a pasta do instalador e execute o arquivo para o hub: Intel Unite Hub.mui.msi 

 

 Clique em Avançar para continuar. 

 

 
 

 Clique em Avançar após verificar a caixa Aceito os termos do Contrato de licença. 

 

 
 

 Selecione Corporativas e clique em Avançar. 
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 Nessa janela, você deverá especificar as configurações de conexão do servidor do PIN. Suas opções 

são: 

 Localizar o servidor automaticamente: essa é a opção recomendada (padrão). 

 Especificar servidor: nessa etapa, você precisa saber o nome do host para o Servidor 

Corporativo. 

o Insira o nome de host do servidor PIN. 

o Insira a chave pública do certificado se você tiver marcado a caixa Eu sei a chave 

pública do certificado. 

Selecione sua opção e clique em Avançar. 

 

 
 

 A janela Pasta de Destino aparecerá com a pasta padrão onde o Hub será instalado. Você pode alterar 

a pasta de destino se desejar. Caso contrário, mantenha o local padrão. Nessa etapa, você também 

pode criar um ícone do desktop. Clique em Avançar para continuar. 

 

 
 

 Nessa etapa, você pode voltar para revisar suas configurações ou clicar em Instalar para prosseguir. 
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 Assim que a instalação for concluída, você verá a janela Concluído o assistente para instalação do 

software Intel Unite®. Clique em Concluir para encerrar o processo de instalação. 

 

 
 

 Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, você verá a Declaração de privacidade do aplicativo Intel 

Unite®.  

 
 

 A função da Declaração de privacidade do aplicativo Intel Unite® é coletar dados de uso anônimos. 

A Intel está sempre buscando aprimorar seus produtos e gostaria de coletar dados para continuar 

com esse aprimoramento. Selecione Sim ou Não e marque a caixa se não desejar exibir essa caixa 

de diálogo novamente. 

 Agora, você verá um PIN exibido em sua tela ou monitor. Este é o PIN necessário para os clientes 

conectarem-se ao hub. (Consulte a seção Solução de problemas se o PIN não for exibido.) 
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5.3 Configuração do Hub 
As opções de configuração para hubs que executam o software Intel Unite® podem ser modificadas através 

do Portal do Administrador. O Portal do Administrador contém um perfil padrão com configurações padrão 

que são aplicadas a todos os hubs que fizerem check-in com o Servidor Corporativo. As opções de 

configuração são enviadas para os hubs depois que uma conexão do Hub ao Servidor Corporativo é 

estabelecida. As configurações são atualizadas toda vez que o Hub faz check-in. A maioria das 

configurações do Hub pode ser personalizada de acordo com as necessidades da organização. Por 

exemplo, cada Hub pode exibir diferentes cores, imagens, tamanhos do PIN, conter plug-ins diferentes etc.  

Consulte a seção Guia do Portal do Administrador para saber mais sobre a configuração do Hub. 

5.4 Práticas recomendadas referentes ao Hub 
De forma a assegurar a sua 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 que apareçam na tela 

sejam suprimidos. As práticas recomendadas incluem o seguinte: 

 O Windows deve fazer login automaticamente no domínio ou usuário que o aplicativo Intel Unite 

executará. 

 Os protetores de tela devem ser desabilitados. 

 O sistema deve ser configurado para nunca entrar no modo de espera. 

 O sistema deve ser configurado para nunca efetuar logoff. 

 O monitor deve ser configurado para nunca desligar. 

 Os alertas de sistema devem ser suprimidos. 

5.5 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. 

5.6 Plug-ins 
O aplicativo Intel Unite aceita o uso de plug-ins. Plug-ins são elementos de software que estendem os 

recursos e as capacidades do aplicativo, implementando as modalidades de experiência do usuário. Os 

plug-ins podem ser exclusivos para cada Hub. Se você desejar instalar ou saber mais sobre cada plug-in, 

consulte o guia específico do plug-in. Os seguintes plug-ins estão atualmente disponíveis para o aplicativo 

Intel Unite: 
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Plug-in para Acesso de Convidado Protegido: esse plug-in permite que o computador se conecte a um Hub, 

sem a necessidade de estar na mesma rede corporativa e sem a validação do PIN do servidor corporativo. O 

Hub cria uma rede ad-hoc/hospedada (ponto de acesso) à qual um cliente Intel Unite pode se conectar. 

Plug-in para Skype for Business: este plug-in é uma solução para incluir pessoas de uma reunião on-line do 

Skype em uma sessão do aplicativo Intel Unite.  O plug-in é executado no Hub do software Intel Unite e 

gerencia uma conta de e-mail específica para cada instância. 

 

Plug-in para Telemetria (versão de software 3.x): este plug-in adiciona a capacidade do Enterprise Server de 

aceitar e exibir dados do Hub. O requisito mínimo é o Enterprise Server v3.0 (Build # 3.0.38.44). Observe 

que, na versão de software 4.0, esta funcionalidade foi incorporada na solução. Portanto, não é necessário 

um plug-in. 

 

Plug-in para Whiteboard: ao utilizar um monitor sensível ao toque, este plug-in permite que o monitor no 

qual o aplicativo Intel Unite está em execução se torne um quadro branco para os usuários presentes na 

sala, permitindo que eles rabisquem a tela e enviem o conteúdo final por e-mail para os outros 

participantes da sessão.  

 

Além disso, há um SDK usado para gravar plug-ins: 

Software Development Kit (SDK - Kit de Desenvolvimento de Software): guia de Interface do Aplicativo para 

ajudar desenvolvedores de software ou aqueles que procuram desenvolver funcionalidades adicionais para 

o aplicativo Intel Unite. 

 

5.6.1 Notas de instalação do plug-in 

Por padrão, cada plug-in é instalado no diretório de plug-ins, dentro do diretório de instalação [Arquivos de 

Programas(x86)\Intel\Intel Unite\Hub\Plugins\PluginName (Plugin.dll)]. Os plug-ins são enumerados na 

inicialização do aplicativo. Se um novo plug-in for adicionado, o aplicativo precisará ser reiniciado. 

Antes de instalar o plug-in, verifique a compatibilidade com sua versão de destino da solução Intel Unite 

[consulte o guia do plug-in específico, já que os requisitos variam entre os plug-ins]. 

É necessário obter e adicionar um valor hash do Certificado do plug-in no portal da web do administrador 

para cada plug-in usado. 

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

para um ambiente de produção. 

5.6.2 Valor hash para o certificado do plug-in 

Siga estas etapas para localizar o valor da chave hash do certificado para o seu plug-in: 

o Localize o plug-in na pasta Plug-ins, clique com o botão direito do mouse em *Plug-in.dll e 

escolha Properties (Propriedades) (por exemplo, GuestAccessClientPlugin.dll) 

o Quando a janela Properties (Propriedades) do plug-in for exibida, abra a guia Digital Signatures 

(Assinaturas Digitais). 

o Selecione Intel Unite Plugin (Plug-in do Intel Unite) e clique em Details (Detalhes). 

o Na janela Digital Signatures (Assinaturas Digitais), clique em View Certificate (Exibir certificado). 

o Na janela Certificate (Certificado), selecione a guia Details (Detalhes) e role para baixo, até 

visualizar a opção Thumbprint (Impressão digital). 

o Selecione Thumbprint (Impressão digital). Quando o valor for exibido, copie e cole-o em um 

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

o Esse valor de chave será utilizado ao criar o perfil do plug-in. O valor de chave pode ser criado e 

inserido após o perfil ter sido criado. Vá para a próxima seção para saber mais sobre ele.  



 

 

 

Guia de implantação empresarial da solução Intel Unite® v3.2.2 24 de 91 

                 
 

          
 

5.6.3 Como adicionar o hash de certificado a um plug-in no Portal da web do 
administrador 

Acesse o Portal da web do administrador. Em Grupos, selecione o perfil no qual deseja habilitar o plug-in.   

Na janela Perfil, clique em Adicionar propriedade de perfil e digite o seguinte: 

 

 
 

 Chave: PluginCertificateHash_XXX 
o XXX é o nome do plug-in para o qual o hash está sendo adicionado como, por exemplo, 

GuestAccessPlugin. Para fins de identificação, é recomendável usar o nome do plug-in 

que corresponde ao hash. 
 Tipo de dados: String  

 Unidade: Texto 

Copie e cole o valor em um 

bloco de notas ou arquivo de 

texto, remova os espaços e 

salve. 

Use o valor salvo no 

bloco de notas ou 

arquivo de texto 

descrito na seção 

anterior.  Confira o 

valor correto (sem 

espaços) 
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 Valor: use o valor da impressão digital salvo no bloco de notas ou arquivo de texto mencionado na 

seção Valor hash para o certificado do plug-in. O valor da chave também pode ser inserido depois 

de criá-la.  

 

Clique em Salvar. Você pode atualizar os valores mais tarde selecionando o link Editar. 

A nova chave será exibida na janela Perfil. 

 
Também é preciso ativar a chave Hash do certificado do plug-in de verificação, configurando-o como True 

(Verdadeiro). O valor padrão é False (Falso). 

 
Você pode selecionar se pretende ativar ou desativar o plug-in alternando a opção de verdadeiro para 

falso, e vice-versa. Lembre-se de que os valores de chave garantem a validade do plug-in. 
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Clique no link Editar para alterar o valor para Verdadeiro (True) e Salvar. 

 

 

 
As configurações do plug-in foram ativadas. 
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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 permissão no firewall do cliente para fazer o check-in e se comunicar com o Servidor 

Corporativo. 

Ao executar o instalador do cliente, ele solicitará detalhes da conexão do servidor e fornecerá a opção de 

ignorar a pesquisa manual (chamada Especificar servidor no processo de instalação) para poder recuperar 

informações do registro de serviço DNS. Ao executar o instalador do Cliente, ele irá editar o 

ServerConfig.xml. 

 

Dependendo do método escolhido para a pesquisa de PIN, você precisa saber se irá utilizar a seleção 

Encontrar servidor automaticamente ou Especificar servidor ao executar a instalação. 

Se souber que o Registro de serviço DNS existe, você pode, então, selecionar Encontrar servidor 

automaticamente. Recomenda-se usar a pesquisa automática para evitar erros de digitação. Se você não 

tiver certeza, use a opção Especificar servidor (pesquisa manual), onde é necessário saber o nome do host 

para o Servidor Corporativo. 

 

Nota: Se um servidor for definido no ServerConfig.xml, ele terá precedência sobe o registro de serviço DNS. 

 

Dispositivos móveis de clientes: todos os dispositivos de clientes precisam estar conectados à rede 

corporativa ou usar uma VPN configurada adequadamente, incluindo dispositivos iOS e Android. Ao usar 

tablets e telefones, normalmente destinados a uso pessoal, que não estejam conectados à rede 

corporativa, mas à sua própria operadora, é provável que eles não consigam se conectar à sessão do 

aplicativo Intel Unite, já que pode haver um firewall corporativo que não permitirá essas conexões, consulte 

a seção Dispositivos móveis de clientes para mais informações. 

 

6.2 Instalação do Cliente Windows 
 

 Localize a pasta do instalador e execute o instalador do cliente: Intel Unite Client.mui.msi. Clique 

em Avançar para continuar. 

 
 

 Marque a caixa Aceito os termos do Contrato de licença e clique em Avançar. 
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 Selecione Corporativas e clique em Avançar 

 

 
 

 Nessa janela, você deverá especificar as configurações de conexão do servidor do PIN. As opções 

são: 

 Localizar o servidor automaticamente: essa é a opção mais conveniente (padrão). 

 Especificar servidor: nessa etapa, você precisa saber o nome do host para o Enterprise 

Server. 

o Insira a chave pública do certificado: essa opção só será habilitada ao 

selecionar Especificar servidor. 

o Insira a chave pública do certificado se a possuir e se tiver escolhido esse 

método. 

 Selecione sua opção e clique em Avançar para continuar. 
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 A janela Pasta de Destino será aberta com a pasta padrão onde seu aplicativo Intel Unite está instalado 

no cliente. Você pode alterar a pasta de destino se desejar, caso contrário, mantenha o local padrão.  

 
 

 

 Você pode voltar para revisar suas configurações ou clicar em Instalar para prosseguir. 

 

 
 

 Assim que a instalação for concluída, você verá a janela Concluído o assistente para instalação do 

software Intel Unite®. Clique em Concluir.  
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 A janela Conecte-se a uma tela é exibida: 

 

 
 

 Para se conectar ao Hub, insira o número PIN mostrado no monitor ou na tela. Por padrão, o PIN 

muda a cada cinco minutos. 

 Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre as funções e 

informações do usuário.  
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6.3 Instalação do Cliente macOS 
 Localize o arquivo Intel Unite macOS X,X.dmg e faça o download do software no Cliente Mac. 

Clique duas vezes no arquivo para extrair o aplicativo.  

 Você precisará aceitar um Contrato de Licença de Usuário Final. Clique em Concordar para 

continuar. 

 

 
 

 Quando extraído, arraste-o e solte-o na pasta Aplicativos. 

 

 
 

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

 A tela Inserir PIN e conectar-se a uma tela será aberta. Você pode se conectar ao Hub inserindo o 

PIN exibido no monitor ou na tela e iniciar o compartilhamento. 

 

 
 

 Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre as funções e 

informações do usuário. 

 

Nota: o aplicativo utilizará a pesquisa automática de DNS (registro de serviço DNS) para localizar o 

Servidor Corporativo. Um Servidor Corporativo padrão pode ser especificado alterando as 

configurações para com.intel.Intel-Unite.plist localizado na pasta ~/Biblioteca/Preferências do usuário:  
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defaults write com.intel.Intel-Unite EnterpriseServer meuServidor.meudomínio.meuTLD. Para obter 

mais informações, consulte a seção Solução Intel Unite® para macOS deste guia. 

Você também pode alterar o Servidor Corporativo ao qual o aplicativo se conectará. Clique no ícone de 

engrenagem no canto inferior direito da tela Conectar tela para acessar as Configurações. 

Duas guias estarão disponíveis: 

      
 

Geral: você pode inserir o nome, e-mail e o avatar do usuário. Você também pode selecionar se essa 

máquina cliente se conectará ao Servidor Corporativo automaticamente (padrão) ou inserindo um 

caminho definido para o servidor.  

Avançado: nessa guia, você pode Habilitar depuração ou selecionar se permitirá apenas Certificados 

confiáveis. 

6.4 Instalação do Cliente iOS 
O aplicativo é compatível com todos os iPads exceto o iPad 2010 original. 

 

 No seu cliente iOS (ou seja, no seu dispositivo iPad ), acesse o aplicativo App Store da Apple e faça 

o download do software Intel Unite para o seu cliente.  

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

 Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar as Configurações e digite 

as informações solicitadas. 

                                                
 

 Nas Configurações, insira o nome da tela e as informações do servidor. 

 Você pode selecionar Automático para localizar o servidor ou, se quiser se conectar a um servidor 

específico, clique em Manual e insira o servidor ao qual deseja se conectar.  

 Clique em Salvar.  

 Você pode se conectar ao Hub inserindo o PIN exibido no monitor ou na tela e iniciar o 

compartilhamento. 
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 Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre as funções e 

informações do usuário. 

 

6.5 Instalação do cliente Android 
 

 No dispositivo Android, acesse a loja de aplicativos do Google e faça o download do software Intel 

Unite® para o cliente. 

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

 Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar as Configurações e digite 

as informações solicitadas. 

 

   
 

 Nas Configurações, insira o nome da tela e as informações do servidor. 

 Você pode selecionar Automático para localizar o servidor ou, se quiser se conectar a um servidor 

específico, clique em Manual e insira o servidor ao qual deseja se conectar.  

 Clique em Salvar configurações. 

                      
 

 Você pode se conectar ao Hub inserindo o PIN exibido no monitor ou na tela e iniciar o 

compartilhamento. 

 Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre as funções e 

informações do usuário. 
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6.6 Instalação do Cliente Chrome OS 
 

 No dispositivo Chromebook, acesse a loja de aplicativos do Google e faça o download do software 

Intel Unite® para o cliente. 

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

 Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar as Configurações e digite 

as informações solicitadas. 

 

 
 

 

 Em Configurações, insira o nome da tela, o e-mail e as informações do servidor. Você pode 

selecionar Automático para localizar o servidor ou, se quiser se conectar a um servidor específico, 

clique em Manual e insira o servidor ao qual deseja se conectar.  

 Clique em Salvar configurações. 

 

Você pode se conectar ao Hub inserindo o PIN exibido no monitor ou na tela e iniciar o compartilhamento. 

Consulte o Guia do usuário da solução Intel Unite® para saber mais sobre as funções e informações do 

usuário. 

 

6.7 Configuração do cliente 
As definições de configuração do cliente podem ser alteradas no Portal do Administrador. O Portal do 

Administrador contém um perfil padrão com configurações padrão que são aplicadas a todos os clientes 

que fizerem check-in com o servidor. As opções de configuração são enviadas ao cliente depois que a 

conexão entre cliente e o Servidor Corporativo for estabelecida. As configurações são atualizadas toda vez 

que o cliente faz o check-in. 

Consulte a seção Configuração do perfil para entender suas opções de configuração. 
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7 Instalação avançada 

7.1 Instaladores com script 
Esta seção fornece informações para executar os instaladores silenciosamente, sem qualquer menu ou 

janela. Dessa forma, parâmetros de propriedade serão passados para o instalador através da linha de 

comando. 

Para executar os instaladores silenciosos, abra o prompt de comando e use a seguinte linha de comando: 

msiexec /i "CAMINHO_PARA_MSI_CLIENTE" PARAMETER=VALUE PARAMETER=VALUE … /qn /l* 

“CAMINHO_PARA_LOG” 

 O /i sinaliza o MSI especificado para a instalação. “PATH_TO_CLIENT_MSI” é o nome de 

arquivo do instalador que você está chamando. 

 “PARAMETER=VALUE PARAMETER=VALUE …” é uma lista dos parâmetros especificados na 

tabela abaixo. 

 O sinalizador /qn executará o instalador no modo silencioso. 

 O sinalizador /l* registrará os envios para o arquivo de registro que você especificar. 

NOTA: Você pode ver todas as opções para msiexec executando o comando: msiexec /? 

Abaixo está a lista completa dos parâmetros de propriedade que podem ser passados para cada instalador: 

 

Parâmetros de instalação de servidor Descrição 

DBHOSTNAME = “local” ou “{IP}” ou “{server},{port}” 

(local, por padrão) 

 

Nome do host do Microsoft SQL Server. Este 
será o local onde o instalador criará o banco de 
dados UniteServer e adicionará uma conta de 
serviço do banco de dados. Caso instale o 
banco de dados na máquina atual, você não 
precisa incluir esse parâmetro, uma vez que seu 
padrão é para o local. 

DBLOGONTYPE = “WinAccount” ou “SqlAccount”  
muda para o valor padrão WinAccount 

 

Especifica o tipo de login para acessar o 
Microsoft SQL Server. As opções são a 
autenticação do Windows e a autenticação do 
SQL. 

 

DBUSER = “{nome de usuário SQL}” 

DBPASSWORD = “{senha SQL}” 

 

Se o tipo de login for SqlAccount, informe o 
nome de usuário e a senha. 

NOTA: Essa conta deve ter permissões para 
adicionar o banco de dados e criar a conta de 
serviço do banco de dados. 

DBLOGONPASSWORD = “{senha da conta de serviço}” 

 

A senha que será utilizada pela conta de serviço 
para conexão com o banco de dados do 
UniteServer. 

DBLOGONPASSWORDCONF = “{senha da conta de 
serviço}” 

 

Esta variável deve ter o mesmo valor, conforme 
especificado em DBLOGONPASSWORD 

Parâmetros de seleção de recurso do servidor Descrição 
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ADDLOCAL = “TODOS” 

 

Há somente duas opções: TODOS (ALL) = 
Instala o banco de dados E servidor de PIN, 
Portal do Administrador e página de download. 

(não especifique esta variável) (do not specify 
this variable) = Instala o servidor de PIN, Portal 
do Administrador e página de download. 

 

Parâmetros de instalação de cliente e hub Descrição 

PINSERVERLOOKUPTYPE = “Busca” (Lookup) ou 
“Manual” 

 Padrão para Busca 

 

Especifica como o aplicativo encontrará o 
servidor de PIN. A Busca irá utilizar o registro de 
serviço DNS, enquanto Manual requer a 
inserção dos parâmetros PINSERVER. 

 

PINSERVER = “{nome do host}” 

 

O nome do host do servidor para se conectar. 

 

CERTKEYCHECKED = “1” ou “0” 

O padrão é 0 

Este parâmetro é opcional. 

0 = Não verificar hash da chave do certificado 

1= Verificar hash da chave do certificado, 
CERTKEY também deve ser especificada. 

CERTKEY = “{chave de certificado}” 

 

Este parâmetro é opcional. 

Insira a chave pública do certificado do servidor 
PIN. 

ATALHOS 

 

Opcional. Defina para "1" para criar ícones na 
área de trabalho.  

INSTALLTYPE = dois valores possíveis: "Corporativo” 
(Enterprise) e "Autônomo” (StandAlone). 

Se INSTALLTYPE for definido como 
“Corporativo” (Enterprise), o cliente/hub será 
instalado como corporativo. Se INSTALLTYPE 
for definido como “Autônomo” (StandAlone), o 
cliente/hub será instalado como autônomo. 

 

SKIP_EXTENDED_DISPLAY=  “1” ou “0” 

O padrão é 0 

0 = Falso 

1= Verdadeiro 

7.2 Chaves de registro 
As chaves de registro são gravadas no registro ao executar os instaladores e o aplicativo. Os valores em 

algumas destas chaves podem ser ajustados de acordo com o resultado desejado. Consulte a lista abaixo 

para entender as chaves que são gravadas pelo aplicativo Intel Unite: 

Chaves de registro: (usuário atual) Valor Disposi
tivo 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ ActiveConnection (DWORD)  [0 = nenhum 
usuário 
conectado 

1= usuários 
conectados] 

Hub 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ PublicKey (String)  [chave 
pública de 
certificado 
de conexão] 

Ambos 
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HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ CurrentPin (string)  [PIN atual 
deste 
sistema] 

Hub 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ DoNotShowPrivacyStatement 
(DWORD)  

 

[0 = 
declaração 
de 
privacidade 
na 
inicialização 

1 = não 
mostrar 
declaração 
de 
privacidade] 

Ambos 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ HWThumbprint (String)  [hash de HW] Ambos 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ ServicePort (DWORD)  [porta onde 
o servidor 
está 
executando] 

Hub 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ ActivePresenter [1 = o cliente 
está fazendo 
a 
apresentação 

0 = nenhum 
cliente está 
fazendo a 
apresentação
] 

Hub 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\PinPadWindows (DWORD) [1 = o 
aplicativo 
está pronto 
para inserir 
um PIN  

0 = caso 
contrário] 

Cliente 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\GuestAccess\SSID 

Referência: Guia do plug-in para acesso de convidado 

Configurar 
um valor 
padrão 
reduzirá a 
segurança no 
acesso do 
convidado 

Hub 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\GuestAccess\PSK 

Referência: Guia do plug-in para acesso de convidado 

Configurar 
um valor 
padrão 
reduzirá a 
segurança no 
acesso do 
convidado 

Hub 

HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\GuestAccess\Download 

Referência: Guia do plug-in para acesso de convidado 

O link de 

download 

padrão é 

http://192.16

8.173.1/dow

nload 

Hub 
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HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\ShowAvToggle (DWORD) = 1 

 

(A/V Modo da opção de Ativar/Desativar) 

Modo aero 

do Win7. 

Permite ao 

usuário 

alternar 

entre RTF e 

WebRTC.  

Cliente 

Chaves de registro: (máquina) Valor Dispo-
sitivo 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\ HubUnlockPassword (String)  [senha para 
sair do 
aplicativo do 
Hub] 

Hub 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\ DisableCheckCertificateChain 
(DWORD) 

[Definido 
para 
certificados 
autoassinado
s, onde 1 = 
não verifica 
cadeia de 
certificados 
Corporativos 
(Certificado 
de servidor)] 

Ambos 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\ DisableUsageCollection 
(DWORD) 

[1 = Desativa 
a coleta de 
dados de 
telemetria] 

Ambos 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\WindowedMode (DWORD) 

 

(só funciona no modo Pequenas empresas, e não no modo Corporativo) 

[1 = o 
usuário 
deseja que o 
hub inicie o 
modo de 
janelas (com 
botões 
minimizar, 
maximizar e 
sair) 

0 = caso 
contrário] 

Hub 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\AllowInsecureCertificates 
(DWORD) 

[1 = a 
verificação 
do algoritmo 
do 
certificado 
deve ser 
ignorada 

0 = o 
certificado 
corporativo é 
forçado a 
usar um 
certificado 
SHA2] 

Ambos 
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HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\ShowOnlyInOneMonitor 
(DWORD)  

[Esta tecla só 
funciona se o 
modo de 
janela estiver 
definido 
como 1.  

1= só 
mostrará 
uma janela 
de PIN, 
mesmo que 
tenha mais 
monitores 
conectados] 

Hub 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Unite\S4BPlugin 

Keywords (String) = lista,de,palavras-chave,separadas,por,vírgula 

Chave usada 
para o plug-
in do Skype 
for Business 

Hub 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\ LogFile (String)  [caminho 
para o nome 
de arquivo 
com acesso 
de gravação 
para registrar 
mensagens 
de 
depuração 
de tempo de 
execução] 

Ambos 
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8 Guia do Portal do Administrador 
O Portal do Administrador é o portal da web do administrador para o aplicativo Intel Unite que permitirá 

que você visualize e gerencie os dispositivos nos quais ele está instalado. Ele é um dos componentes 

instalados no Enterprise Server (Servidor corporativo), junto com o serviço de PIN e servidor da Web. 

(Consulte a seção sobre Instalação do Servidor Corporativo). O Portal do Administrador não precisa estar 

no mesmo servidor do banco de dados, desde que ele tenha acesso ao banco de dados. 

 

Além dos novos recursos, o Portal do Administrador tem um novo visual. Foram adicionados menus de 

ajuda e informações de recursos, para facilitar a configuração dos Hubs e dispositivos Cliente. 

 

 Para acessar o Portal do Administrador, abra o navegador e siga o link atribuído ao portal. O link é 

https://<yourservername>/admin, onde <yourservername> é o nome atribuído ao Intel Unite 

Server (nome padrão = UniteServer, ou seja, https://uniteserver/admin) 

 

Quando o administrador de TI executa os instaladores do software, uma conta de administrador padrão é 

criada com o seguinte nome de usuário e senha: 

 Nome de usuário: admin@server.com 

 Senha: Admin@1 

Essa conta tem acesso total ao Portal do Administrador e permitirá o seu login, mas, o sistema solicitará 

que você a mude. Se você já tiver registrado uma conta, digite suas informações de login para acessar o 

Portal do Administrador. 

8.1 Página de boas-vindas do Portal da Web do Administrador  

A página de boas-vindas será exibida assim que você se conectar ao Portal do Administrador. Para acessar 

a página inicial, é preciso fazer login com a conta padrão criada durante a instalação ou com as informações 

da sua conta.  
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8.1.1 Registrar uma conta 

Para registrar uma conta, desconecte-se do Portal do Administrador. 

 

 Clique no link Registrar na parte superior direita da barra de navegação. 

 Preencha o formulário com o endereço de e-mail desejado e a senha e clique em Registrar. 

 

 
 

 Como alternativa, você pode adicionar/registrar os usuários por meio da guia Gerenciamento 

depois de fazer o login no Portal do Administrador.  

8.1.2 Fazer login com uma conta existente 

Você pode fazer login com uma conta registrada ou usar a conta padrão criada durante a instalação. Vale 

lembrar que essa conta tem acesso total ao Portal do Admistrador e você será solicitado a mudar a senha 

para garantir o acesso restrito ao portal. 
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8.2 Página inicial do Portal do Administrador 
 

A página inicial contém uma mensagem de boas-vindas e oferece uma visão geral rápida de todos os 

sistemas ativos (clientes e hubs) que fizeram check-in no servidor. A tabela exibe o nome de cada Sistema, 

o Perfil atribuído a cada sistema, o status ATIVADO (ON) ou DESATIVADO (OFF), e a data e a hora do 

último check-in. 

 

 
 

As entradas da tabela podem ser filtradas usando a caixa de pesquisa com várias palavras-chave e cada 

palavra-chave irá procurar em todas as colunas.  Você pode selecionar quantas entradas deseja exibir nessa 

janela clicando na opção Exibir <número de> entradas. Você pode exibir 10, 25, 50 ou até 100 entradas. 

 

8.2.1 Barra de navegação 

A barra de navegação direcionará você para as diferentes áreas do portal da web e também exibirá o 

usuário conectado no momento ou o Registro, se não houver usuário conectado.  

 

 
 

As páginas e subpáginas do portal da Web são: 

 Dispositivos 

 Grupos 

 Grupo de dispositivos 

 Perfis 

 Gerenciamento 

 Propriedades do servidor 

 Usuários 

 Funções 

 Moderadores 

 PIN reservado 

 Telemetria 

 Agendar reunião 
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Para saber mais sobre elas, vá para a seção atribuída a cada tópico neste capítulo do Portal do 

Administrador. 

 

 

8.2.2 Nomenclatura de ícones e links 

No Portal do Administrador, você verá os seguintes ícones ou links de maneira consistente: 

 

 Editar 

 Exibir detalhes 

 Exibir dispositivos 

 Excluir 

 Caixa de diálogo que contém informações sobre um valor específico 

 

Se colocar o cursor sobre o ícone, você verá as informações sobre o respectivo item.   

8.3 Página de dispositivos 
A página de Dispositivos contém todos os dispositivos atualmente no banco de dados. Você pode 

selecionar um dispositivo específico e Exibir, Editar, Atualizar ou Remover de maneira apropriada. 

 

 
 

 Na página Dispositivos, você encontrará: 

 FQDN do sistema é o nome de domínio totalmente qualificado do Cliente/Hub 

 Perfil contém as configurações que são aplicáveis ao dispositivo 

 Grupo é o nome do grupo ao qual um dispositivo foi atribuído 

 Status mostra se o dispositivo está ativo - ATIVADO (verde) - ou inativo - DESATIVADO (cinza) 

 Último check-in é a última vez em que o dispositivo fez check-in no servidor 

 Detalhes: se você clicar no link Exibir detalhes, a janela Propriedades do cliente será exibida 

mostrando as propriedades do sistema e seus metadados. Algumas das chaves em Propriedades 

do cliente são: 

 CertificateHash 

 ClientHostName 

 IPAddress 

 IsRoomMode 

 SevicePort 

 

Para saber mais sobre os valores válidos para cada chave, vá para a seção Configuração de perfil 

para ver informações detalhadas sobre as chaves e os valores correspondentes. 
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Link Editar - ao clicar no link Editar, você pode editar o perfil do dispositivo e atribuir o dispositivo a 

um grupo específico 

 

 
 

Link Excluir - ao clicar no link Excluir, você removerá o dispositivo do Portal do Administrador, mas 

receberá uma mensagem de confirmação antes dessa exclusão. Como alternativa, você pode 

selecionar um ou mais dispositivos na coluna esquerda e clicar no botão Remover os dispositivos 

selecionados. 
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8.4 Página de grupos 
A página de Grupos tem duas opções no menu: Grupo de dispositivos e Perfis. 

 

 

8.4.1 Grupos > Grupo de dispositivos 

A opção Grupo de dispositivos oferece ao usuário uma forma de agrupar dispositivos para fins de 

monitoramento, funcionalidade ou conveniência. Você pode ter dispositivos com um perfil igual ou 

diferente atribuído a um grupo. Esta página permite criar, exibir, editar e eliminar os grupos e entradas para 

cada grupo. Você pode criar um novo grupo clicando em Criar Grupo e fornecendo o nome do grupo. 

 
 

Depois de criar o grupo: 

 Clique no link Exibir dispositivos para adicionar dispositivos ao grupo selecionado ou para 

removê-los dele, ou clique no link Detalhes, na coluna direita, para exibir as propriedades e os 

metadados de cada sistema que pertence a esse grupo. 

 

 
 

 Clique no link Editar para atualizar ou alterar o Nome do grupo. 

 

 Se fizer alterações, clique em Salvar para mantê-las. 
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8.4.2 Grupos > Perfis 

Esta página permite que você crie, visualize, exclua e edite os perfis. Essa página tem layout e função 

semelhantes aos da página Grupos de dispositivos, mas contém perfis. A diferença entre Perfis e Grupos é 

que os perfis contêm as opções de configuração dos dispositivos. Dispositivos só podem pertencer a um 

perfil, enquanto perfis podem pertencer a vários grupos de dispositivos. 

 
 

A página Perfis exibe o Nome de perfil e a Descrição de cada perfil disponível no servidor. Os perfis são 

aplicados a todos os dispositivos que fizerem check-in no Servidor Corporativo. Você perceberá que o 

perfil default (padrão) não pode ser excluído do Portal do Administrador. 

 

Se clicar no link Exibir dispositivos, você verá os sistemas que foram atribuídos a um perfil selecionado. 

Se clicar no link Editar, você pode atualizar o nome do perfil e a descrição dele. 

 

Se clicar no link Exibir detalhes de um perfil específico, você pode acessar e editar as configurações de 

chave e valor do perfil padrão ou recém-criado. Uma lista será exibida para mostrar cada chave, o 

respectivo valor e o link Editar para atualizar ou personalizar de maneira apropriada. Consulte a seção 

Configuração de perfil para obter informações detalhadas sobre as chaves e os valores correspondentes. 

 

8.4.2.1 Perfil padrão 

O perfil padrão não pode ser excluído do Portal do Administrador. Você pode criar outros perfis sabendo 

que o padrão não será excluído.  

 

 
 

Chaves e valores default (padrão): 
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Note que cada chave tem uma caixa de diálogo ao seu lado. Se colocar o cursor sobre a caixa de diálogo, 

você poderá ver os valores e/ou as informações sobre cada chave, que são necessários para poder editar a 

chave. Veja os dois exemplos abaixo: 

 

 

 
Você também pode consultar a tabela fornecida em Configuração de perfil para obter chaves detalhadas e 

valores correspondentes.  
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8.5 Página de gerenciamento 
A página de gerenciamento pode ser expandida em várias subpáginas: 

 

 

 Propriedades do servidor: a interface para exibir e modificar chaves e valores do servidor. 

 Usuários: você pode adicionar, remover ou editar manualmente qualquer conta nessa página. 

 Funções: permitem criar novas funções, atualizar as funções existentes, atribuir usuários a funções 

e editar permissões para o gerenciamento de usuários. 

 Moderadores: esse recurso permite que os usuários assumam o controle de uma reunião ao 

agrupar a funcionalidade em funções. Nesta seção você pode adicionar ou remover facilmente os 

moderadores. 

 PIN reservado: esse recurso permite que os administradores de TI atribuam PINs a determinadas 

salas. PINs podem ser gerados automaticamente ou configurados manualmente pela TI, de acordo 

com as necessidades da sessão que será realizada ou da localização da sala. 

 Telemetria: para exibir dados de telemetria, o plug-in de Telemetria da solução Intel Unite® 

precisa estar instalado. O plug-in de Telemetria permite que administradores de TI coletem 

informações de uso sobre o aplicativo Intel Unite e os dispositivos de clientes conectados a cada 

Hub.  

 

Para mais informações sobre essas subpáginas, consulte as seções seguintes. 

8.5.1 Gerenciamento > Propriedades do servidor 

Nessa página, você pode visualizar, criar, editar e remover pares de valores-chave do servidor. 

 
 

As chaves que o Portal do Administrador utiliza são: 

 

 EmailServer: trata-se do e-mail onde o servidor enviará notificações. 
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 InactiveCount: utilizado pela ferramenta de monitoramento da integridade do aplicativo Intel 

Unite que envia e-mails para usuários aos quais a função Notificações está atribuída. 

 WarningThreshold: utilizado para determinar o limite de quando um dispositivo é considerado 

inativo, em minutos, com o valor padrão de 60 minutos. 

 

Se clicar no link Editar, você atualiza as chaves de maneira apropriada.  

 

8.5.2 Gerenciamento > Usuários 

A página Usuários exibirá uma lista de todos os usuários registrados no Portal do Administrador, se suas 

contas foram desbloqueadas, e seus funções. Você também pode atualizar essas informações clicando no 

link Editar. 

 
 

Você pode adicionar um novo usuário clicando em Criar usuário e fornecendo um e-mail, número de 

telefone e a senha. Ao criar o usuário, você também pode atribuir uma função específica ou deixar o valor 

padrão. Para atribuir direitos de acesso ao novo usuário, você pode definir funções e atribuir o usuário a 

uma função.  

 

 
 

Na mesma página, clique na função (Padrão ou Admin) para abrir a página Funções. Passe para a próxima 

seção para obter mais informações sobre as Funções.  

 

NOTA sobre a conta padrão: se você adicionar uma nova conta de usuário fazendo login com a conta 

padrão admin@server.com, isso não resultará no envio automático de um e-mail de verificação. Para 

verificar manualmente o endereço de e-mail, faça login na nova conta, clique em "Olá, <seu nome de 
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usuário>!" no canto superior direito da barra de navegação, e pressione o botão "Enviar confirmação de e-

mail" na parte inferior da página. Antes de fazer isso, você precisará editar as configurações de e-mail de 

seu servidor no arquivo xml web.config. Consulte a seção sobre Definições do servidor de e-mail.  

 

8.5.3 Gerenciamento > Funções 

Essa página mostra as funções que estão definidas no momento, que são Admin e Padrão. Você pode 

adicionar novas funções e editar as funções atuais. Funções por si só não regulam o acesso ao portal, em 

vez disso, as ações no portal (por exemplo, criação de um usuário) são restringidas às funções, que são 

associadas a um conjunto de usuários.  

 

 
 

Para visualizar as atividades e permissões atribuídas a cada função, clique no ícone de engrenagem na 

coluna direita; a janela Permissões será exibida. Atividades atribuídas podem ser personalizadas para 

permitir que um conjunto de funções execute a ação.  

 

  
 

Para adicionar uma nova função, clique no botão Criar função e edite o nome da função. Em seguida, na 

página Funções, clique no ícone de engrenagem e selecione as atividades que deseja que essa função 

realize. Isso permitirá que você adicione ou remova permissões. 

Tenha em mente que várias Funções podem ser atribuídas aos Usuários. 

8.5.4 Gerenciamento > Moderadores 

Esta página mostra os usuários aos quais a função de Moderador foi atribuída. Para atribuir a função de 

Moderador a um usuário, você precisa seguir algumas etapas.  

 

Há duas maneiras de adicionar moderadores: você pode clicar em Adicionar Moderador e preencher os 

dados solicitados dele, ou importar um arquivo CSV com os nomes e respectivos e-mails que você deseja 
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adicionar à lista clicando em Importar Moderadores do CSV. Se você optar por importar um arquivo CSV 

com os nomes dos moderadores, ele deve seguir o formato: Nome,Email,Ação. Outra opção é clicar no 

Arquivo de exemplo para visualizar o formato válido. 

Exemplo: John Smith,jsmith@aaa.com,Adicionar 

                  Sandra Leon,sleon@bbb.com,Excluir 

 

 
 

Clique em Adicionar moderador para inserir manualmente o Nome e o E-mail do moderador. Clique em 

Salvar quando terminar. 

 

 
 

O modo da funcionalidade do moderador precisa ser definido no perfil do Hub, para que você possa ter um 

ambiente misto em seus sistemas. Continue seguindo estas etapas: 

 

 Vá para a página Grupos e selecione Perfis. Clique em Criar perfil e, quando a janela abrir, digite o 

nome e a descrição do perfil desejado. 

 

 
 Depois de criado o perfil, localize-o na lista e, na coluna direita ao lado do perfil, clique em Exibir 

detalhes. 
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 Na coluna Chave, localize a chave do Modo Moderador e digite o Valor desejado para o modo que 

deseja aplicar a esse perfil. Veja abaixo os valores válidos: 

 
 

Descrição e valores do moderador: 

 

0- Sem moderação: modo padrão, sem moderadores nas reuniões/sessões; todos os 

participantes têm direitos iguais para ver e presentar. Versões anteriores do software Intel 

Unite (até a v3.1) usavam esse modo. 

1- Autopromoção: a reunião/sessão não é gerenciada até que alguém promova a si mesmo 

como moderador. Nesse caso, apenas o moderador pode atribuir outro participante como um 

novo moderador. O moderador também pode atribuir quem se apresenta durante a sessão.  

2- Estrito: a reunião/sessão é gerenciada somente pelo moderador atribuído. Quando um 

moderador participa da sessão, ele é promovido automaticamente a essa função.  

 

Notas: 

a. A lista de moderadores é gerenciada pelo administrador de TI por meio do Portal do 

Administrador e os moderadores são autenticados usando uma chave associada ao endereço 

de e-mail deles. Quando um usuário é promovido a moderador, o Portal do Administrador 

envia um e-mail para ele com um URI que, quando clicado, instala o token do moderador no 

Cliente (dispositivo) dele. Os usuários só precisam passar por esse processo uma vez para 

cada sistema. 

b. O administrador de TI pode revogar os direitos do moderador removendo o token do usuário 

do Portal do Administrador. 

c. Para enviar e-mails de registro para Moderadores, a equipe de TI deve configurar um relé 

SMTP para que este recurso funcione. Acesse a seção Configuração para Moderadores para 

obter mais detalhes. 

d. Acesse a guia Gerenciamento e selecione Propriedades do servidor. Em seguida, clique no 

link Editar, ao lado de EmailServer, e insira a retransmissão de SMTP, por exemplo: 

smtp.example.com:22 
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Você só pode configurar uma retransmissão de SMTP que não exija autenticação. Também é 

possível obter e instalar manualmente o token do moderador para um usuário. Vá para a 

seção Instalação manual do token no modo restrito para ver mais detalhes. 

 

 Para habilitar o perfil do moderador em um hub selecionado, vá para a página Dispositivos, 

selecione na lista o hub que você deseja configurar, e clique no link Editar localizado na coluna 

direita.  

 
 

 

 Quando a janela abrir, selecione o perfil criado para o moderador na seção Perfil e o grupo ao qual 

ele pertence (se houver). Em seguida, salve-o. 

 

 
 

 

Assim que terminar de preencher a lista dos moderadores, para excluir qualquer um deles, basta selecioná-

lo (caixa azul) e clicar em Excluir. Para enviar ao moderador um URL para que participe da reunião/sessão 

como moderador, selecione o nome dele e clique em Enviar token. 
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8.5.4.1 Instalação manual do token no modo restrito 

Se você não tiver uma retransmissão de SMTP, é possível obter e instalar manualmente o token do 

moderador para um usuário que foi adicionado como um Moderador. Para fazer isso, é necessário ter o 

Microsoft SQL Server Management Studio instalado. 

Para obter o token:  

o Adicione um moderador 

o Abra o Microsoft SQL Server Management Studio e conecte-se ao servidor do banco de dados 

usando as credenciais de administrador usadas durante a instalação do Servidor Corporativo 

o Expanda "Bancos de dados", "UniteServer" e, em seguida, "Tabelas" 

o Clique com o botão direito do mouse em "dbo.Moderators" e clique em "Selecionar Top 1000" 

o Nos resultados, localize o "NomeDoUsuário" que corresponde ao que você adicionou na etapa 

anterior 

o Clique com o botão direito do mouse e copie o token para a área de transferência 

o Abra o bloco de notas e crie o URI: intelunite://localhost/SetModerationToken?Token=<cole o 

token da etapa anterior> 

o Abra o Intel Unite 

o Em dispositivos Windows: abra o Explorer, copie/cole o URI completo e aperte a tecla Enter 

o Em dispositivos Mac: abra o Safari, copie/cole o URI completo e aperte a tecla Enter 

 

8.5.5 Gerenciamento > PIN reservado 

Esta página mostra duas seções, as listas Reservada e Não reservada dos sistemas nos quais o PIN exibido 

durante a reunião/sessão é estático ou não. O administrador de TI pode atribuir sistemas em salas 

selecionadas onde os usuários digitarão o mesmo PIN durante a reunião ou sessão em vez de ter um PIN 

rotacional, que é o valor padrão. 

 

 Lista reservada - Essa é a lista de reservas que a TI já configurou. Você pode cancelar a atribuição 

delas clicando em Não reservados. 

 
 

 Lista não reservada - Essa é a lista dos sistemas que não têm reservas de PINs estáticos. PINs 

podem ser inseridos manualmente, gerados automaticamente ou importados de um arquivo CSV. 
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Ao atribuir PINs, clique em Salvar para manter os valores. 
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8.5.6 Gerenciamento > Telemetria 

Esta página mostra dados de telemetria coletados pelo Portal do Administrador. Para visualizar esses 

dados, o plug-in de Telemetria para a solução Intel Unite® precisa estar instalado. O plug-in de Telemetria 

permite que administradores de TI coletem informações de uso sobre o aplicativo Intel Unite e os 

dispositivos de clientes conectados a cada Hub. O administrador de TI poderá visualizar informações como 

um número de conexões em cada sala, conexões por dia, média de tempo usado por conexão etc. Consulte 

o Guia do plugin do Intel Unite® para telemetria para obter informações detalhadas e implantar o plug-in 

no sistema. 
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8.6 Página Agendar reunião 
A página Agendar reunião é um recurso que criará um URL de reunião para os participantes de uma 

reunião/sessão que não conseguirem instalar ou usar o plug-in Intel Unite existente para o Microsoft Office. 

Qualquer participante poderá visualizar essa página. 

 

Basta clicar no botão Gerar nova reunião para criar o URL e enviá-lo para os usuários que participarão 

dessa reunião ou sessão. 

 

 

8.7 Outras opções de configuração para o Portal do Administrador 

8.7.1 Configuração de perfil 

Os perfis podem ser configurados acessando Grupos > Perfis e clicando em Exibir detalhes do perfil no 

Portal do Administrador. Este campo mostra as configurações na forma de um par de “valores-chave”. Você 

pode alterar os valores para personalizar o aplicativo e a experiência do espaço de reunião/sessão. Por 

exemplo, a imagem de plano de fundo da tela do hub, tamanho do PIN, cor da fonte e seu conteúdo são 

algumas das definições que podem ser personalizadas. 

Depois de personalizar os valores em um perfil, atribua os dispositivos ao perfil para aplicar as definições 

de configuração. Para aplicar o perfil a dispositivos, clique em Exibir dispositivos e depois em Atualizar 

lista de dispositivos. Ao ver a lista de dispositivos, clique na caixa de seleção ao lado do dispositivo para 

aplicar as configurações. 

 

A tabela abaixo exibe as Chaves disponíveis, sua descrição, tipo de dados e valores padrão das chaves. 

 

Chave Descrição Tipo de 

Dados 

Valor padrão 

Permitir transferência de 

arquivos 

Sinalizador para habilitar/desabilitar 

a capacidade de um hub ou cliente 

de transferir um arquivo 

Boolean False (Falso) 

Suporte a streaming de 

áudio/vídeo 

Sinalize para permitir aos usuários 

do Windows a capacidade de 

apresentar seus desktop com a 

experiência A/V completa (1080p a 

20-30fps) 

Boolean True 

(Verdadeiro) 

Alterar PIN durante a reunião Bloqueia o PIN para uma 

reunião/sessão. O PIN permanecerá 

inalterado até que todos os usuários 

se desconectem 

True (Verdadeiro) = Permite que o 

PIN mude durante a sessão 

False (Falso) = Bloqueia o PIN 

Boolean True 

(Verdadeiro) 
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durante a sessão 

Desabilitar visualização remota Desativa o recurso de visualização 

remota de algumas salas. Quando 

definido, se um usuário tentar exibir 

o conteúdo usando uma visualização 

remota, ele verá uma imagem que 

indica que essa funcionalidade não 

está disponível 

True (Verdadeiro) = Desativa a 

visualização remota 

False (Falso) = Permite a visualização 

remota 

Boolean False (Falso) 

Exibir tamanho do PIN Tamanho em pixels. O valor é a 

altura em pixels do PIN na tela 

(valores maiores tornam o PIN mais 

fácil de ler do outro lado da sala) 

Inteiro 48 

Exibir transparência do PIN Controla a transparência alfa do PIN 

exibido no monitor 

100 = 100% visível 

1-99 = O PIN é visível com a caixa ao 

seu redor, e a opacidade muda 

dependendo do valor usado 

0 = O PIN é transparente 

Inteiro 100 

Extensões bloqueadas de 

arquivo, exibidas como extensões 

de arquivo bloqueadas  

Lista separada por vírgulas de 

extensões de arquivo bloqueadas 

(por exemplo, exe, bin, msi) 

String Em branco 

Tamanho máximo do arquivo 

exibido como Tamanho do 

arquivo máximo  

Tamanho máximo do arquivo para 

transferências de arquivo 

Inteiro 2147483647 

bytes 

(intervalo válido: 

0 - 2147483647) 

Modo de sala em tela cheia Habilita/desabilita a tela cheia do 

hub 

Falso: PIN somente no canto 

superior direito 

Verdadeiro: PIN no canto superior 

direito e plano de fundo em tela 

cheia 

Boolean True 

(Verdadeiro) 

Cor do plano de fundo no modo 

de sala em tela cheia 

Cor do plano de fundo usada no 

Hub. Cores HTML (cores 

hexadecimais). 

Os exemplos de valores válidos 

(valores RGB, formato #000000 ) são: 

Vermelho: #FF0000 

Amarelo: #FFFF00 

Verde: #00FF00 

Azul claro: #00FFFF 

Azul escuro: #0000FF 

Preto: #000000 

Branco: #FFFFFF 

Cinza: #808080 

String Em branco 

(aparece em 

preto)  

Imagem do plano de fundo 

ampliada no modo de sala em 

tela cheia 

Sinalize para definir a imagem do 

plano de fundo ampliado em toda a 

tela 

Boolean False (Falso) 

URL do plano de fundo no modo 

de sala em tela cheia 

Define o fundo do Hub para o URL 

ou imagem (jpg/png) especificado. 

Defina o valor como True 

String Em branco 
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(Verdadeiro) se você deseja este 

recurso 

Exemplo: 

http://myserver.com/background.jpg 

Instruções do modo de sala em 

tela cheia 

Instruções em texto que devem ser 

exibidas no Hub. Pode-se usar {pin} 

e {host} como peças de substituição 

URL para download do cliente. Este 

item é exibido na tela no modo tela 

cheia da sala. 

String {pin} 

Cor do pino do modo de sala em 

tela cheia  

Cor do PIN exibido String Em branco 

(aparece em 

branco) 

Exibir pino do modo de sala em 

tela cheia 

Mostra instruções. Defina o valor 

como True (Verdadeiro) se você 

deseja este recurso 

Boolean True 

(Verdadeiro) 

Cor do texto do modo de sala em 

tela cheia 

Cor do texto exibido no Hub String  Em branco 

(aparece em 

branco) 

Fonte do texto do modo de sala 

em tela cheia 

Nome da fonte para instruções String Em branco 

 

Teclado de bloqueio do hub 

Bloqueia o seguinte: Ctrl-Esc, Alt-

Tab, Charms bar, teclas do Windows 

e Alt-F4 no Hub 

Se for definido como True 

(Verdadeiro), o bloqueio do Hub é 

habilitado. Pode substituir com a 

senha definida na Máquina da Chave 

de Registro (Valor REG KEY) 

Boolean  False (Falso) 

Mostrar clock do hub Mostra o relógio no canto inferior 

direito  

Boolean  True 

(Verdadeiro) 

Modo Moderador Atribuir modo Moderador em 

reuniões/sessão; utilize os seguintes 

valores: 

0 = Sem moderação  

1 = Promovido automaticamente 

2 = Estrito 

Inteiro 0 

Enviar endereço de e-mail com 

erro 

Atribuir um endereço de e-mail onde 

o hub enviará mensagens de erro 

String Em branco 

(aparece em 

branco) 

Porta de escuta de serviço Uma porta para que o hub monitore 

todas as conexões de entrada  

Inteiro 0 

(0 = porta 

autoatribuída) 

Compressão lado a lado  Permite ajustar a taxa de 

compactação para o 

compartilhamento de conteúdo não 

AV. Percentual de compactação que 

será aplicado a uma parte alterada 

do monitor (quadro) a ser 

transmitida através da rede 

(Valor mais alto consome mais 

largura de banda) 

Inteiro 85 

(intervalo válido: 

5 a 100) 

Tamanho lado a lado Permite ajustar o tamanho do 

quadro para o compartilhamento de 

conteúdo não AV. Tamanho do 

quadro para quebrar a tela em 

Inteiro 128 

(intervalo válido: 

32 a 512) 
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pedaços. O tamanho, em pixels, para 

cada quadro.  

Hash do certificado do plug-in de 

verificação 

Plug-ins precisam de verificação 

True (Verdadeiro) = Verifica o hash 

do certificado 

False (Falso) = Não verifica o hash do 

certificado 

Boolean  True 

(Verdadeiro) 

 

8.7.2 Intervalo de atualização do PIN 

O intervalo de atualização do PIN padrão é de 5 minutos, ou seja, o PIN exibido no Hub muda a cada 5 

minutos. Pode ser alterado em incrementos de 1 minuto de 2 a 60 minutos, modificando o arquivo 

web.config na raiz do diretório virtual do site do serviço da web. Isso pode ser acessado através do 

gerenciador de IIS. O arquivo também pode ser acessando através de navegação pelo diretório Intel 

Unite\PinServer. Por padrão, este arquivo é instalado em C:\Arquivos de Programas (x86)\Intel\Intel 

Unite\PinServer. 

Modifique o valor em <add key=”PinExpireTimeInMinutes” value=”5”></add> para adicionar o valor 

intervalo de atualização. 

 

8.7.3 Configurações do servidor de e-mail 

O Portal do Administrador define o servidor SMTP no arquivo xml web.config que é criado quando o 

aplicativo Intel Unite é instalado no servidor. Dependendo de onde está configurado seu servidor, 

mailSettings precisa ser modificado no arquivo xml web.config para que o “host” leve ao seu servidor 

SMTP. (Por padrão, o arquivo xml Web.config está localizado em C:\Arquivos de Programas (x86)\Intel\Intel 

Unite\PinServer.).  

Verifique se o servidor de e-mail SMTP está configurado no IIS, e se a configuração está correta para que 

funcione com o aplicativo durante a pré-instalação do Servidor Corporativo. 

As configurações do arquivo são as seguintes: 

<mailSettings> 

<smtp from="noreply@uniteserver.com" deliveryMethod="Network"> 

<network enableSsl="false" host="smtp.myco.com" port="25" 

userName="noreply@uniteserver.com" password="pass" /> 

</smtp> 

</mailSettings> 
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8.7.4 Alerta e monitoramento 

O Servidor Corporativo oferece serviços de alerta e monitoramento. Esse é um serviço opcional e é 

configurado no Portal do Administrador. 

Qualquer dispositivo que esteja configurado para alertas será monitorado e se ele não fizer o check-in 

dentro do limite de alerta, enviará um e-mail para usuários especificados. 

Para optar por receber e-mails sobre dispositivos inativos, certifique-se de que a função de Notificações 

tenha sido atribuída ao usuário no Portal do Administrador. Ao incluir um dispositivo para ser monitorado, 

adicione a chave EnableReporting em seus metadados e defina o valor para True (Verdadeiro). 

O limite de alerta é configurado em Gerenciamento > Propriedades do servidor e sua configuração padrão 

é 60 minutos. 

Contagem inativa: se um usuário desejar receber um e-mail imediato na próxima verificação, essa opção 

deve ser definida em um número baixo. 

O endereço de e-mail (smtp) e o servidor de e-mail (host) devem ser especificados no arquivo 

clocktower.exe.config, que está localizado em: /productfiles/release/clocktower.exe.config. (Por padrão, o 

local do arquivo de configuração xml cloclktower.exe é C:\Arquivos de Programas (x86)\Intel\Intel 

Unite\ClockTower) 

As configurações do arquivo são as seguintes: 

<mailSettings> 

<smtp from="noreply@uniteserver.com" deliveryMethod="Network"> 

<network enableSsl="false" host="smtp.myco.com" port="25" 

userName="noreply@uniteserver.com" password="pass" /> 

</smtp> 

</mailSettings> 

8.7.5 Configuração para Moderadores 

Para definir Moderadores, é necessário configurar um relé SMTP para que este recurso funcione. Sem isso, 

os moderadores não poderão receber seus tokens e uma mensagem de erro será exibida ao tentar enviar 

tokens. 

Encontre o arquivo web.conf localizado na pasta C:\Arquivos de Programas (x86)\Intel\Intel Unite\WebApi 

e adicione o seguinte: 
 

<mailSettings> 

     <smtp from="noreply@uniteserver.com" deliveryMethod="Network"> 

       <network enableSsl="false" host="smtp.example.com" port="25" 

userName="noreply@uniteserver.com" password="pass"/> 

     </smtp> 

</mailSettings> 

 

Esta informação deve ser inserida entre <system.net></system.net> do respectivo arquivo. 

 

Observe que “smtp.example.com” deve ser alterado para o seu servidor de e-mail (exemplo substituído 

pelo nome do seu servidor). 

 

mailto:noreply@uniteserver.com
mailto:noreply@uniteserver.com
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9 Controles de segurança do SO e do PC 
 

9.1.1 Padrões mínimos de segurança (MSS) 

É recomendável que todos os dispositivos que estejam executando o aplicativo Intel Unite estejam em 

conformidade com os padrões de MSS de sua organização, tenham um agente instalado para a aplicação 

de patches, e um antivírus/IPS/IDS e outro controle necessário de acordo com a especificação MSS (suíte 

McAfee para Anti Malware, IPS, IDS foi testado quanto à compatibilidade). 

 

9.1.2 Proteção da máquina 

 

A UEFI (Interface Extensível de Firmware Unificada) da máquina pode ser bloqueada somente para 

inicializar o carregador de inicialização do Windows (de modo que a inicialização a partir de uma unidade 

USB/DVD não funcionará), o bit de desativação de execução pode ser ativado, a Intel® Trusted Execution 

Technology pode ser ativada, e as configurações bloqueadas com uma senha. 

 

Proteção do Sistema Operacional Windows: como uma linha de base, o sistema está em execução sem 

nenhum direito de usuário avançado. Também é recomendado remover qualquer software não utilizado do 

SO, incluindo software desnecessário pré-instalado e componentes do Windows (PowerShell, serviços de 

Impressão e Documentos, provedor de localização do Windows, serviços XPS). 

 

Bloqueio do subsistema de GUI: como os sistemas utilizam uma tela que não é sensível ao toque sem 

teclado ou mouse, isso dificulta a violação do subsistema de GUI. Para evitar que um invasor anexe um 

dispositivo HID (teclado/mouse USB), recomenda-se bloquear programaticamente Alt+Tab, Ctrl+Shift+Esc, 

e a barra Charms. 

 

9.1.3 Outros controles de segurança 

É recomendável 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. 

 

Propriedade da máquina: 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 próprio software Intel 

Unite, é recomendado proteger o Sistema Operacional Microsoft* Windows* de acordo com as diretrizes da 

Microsoft para proteção da máquina. Para obter referências, consulte o Gerente de conformidade de 

segurança Microsoft (SCM) no seguinte link: https://technet.microsoft.com/en-

us/solutionaccelerators/cc835245.aspx 

Nota: as informações no link contêm uma ferramenta de proteção com assistente, incluindo os melhores 

métodos conhecidos de proteção e documentação relevante. 

http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/trusted-execution-technology/trusted-execution-technology-security-paper.html
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/trusted-execution-technology/trusted-execution-technology-security-paper.html
https://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/cc835245.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/cc835245.aspx
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10 Manutenção 
Sua organização e seu administrador da TI decidirão sobre um programa de manutenção regular. As tarefas 

de manutenção a seguir são recomendadas: 

10.1 Reinicialização noturna 
Recomendamos reinicializar os hubs diariamente (de preferência, à noite) e, antes dessa reinicialização, 

executar tarefas de manutenção, como: limpar arquivos temporários em cache e iniciar o procedimento 

padrão de aplicação de patches. 

10.2 Estratégia de aplicação de patches 
Se disponível, execute o seu mecanismo padrão de aplicação de patches em modo automático (sem 

prompts de GUI), de preferência antes da reinicialização noturna mencionada anteriormente. 

 

10.3 Relatórios 
Colete os indicadores de tempo de atividade da máquina e crie um relatório personalizado de acordo com 

as necessidades de sua organização. 

 

10.4 Monitoramento 
Use um sistema de rastreamento de integridade baseado na "pulsação" da máquina e faça uma análise do 

tempo de atividade de back-end de acordo com as necessidades. 

10.4.1 Monitoramento de back-end: 

Utilize ferramentas padrão de monitoramento de servidor virtual para gerar e enviar alertas ao segundo 

nível de suporte. 



 

 

 

Guia de implantação empresarial da solução Intel Unite® v3.2.2 64 de 91 

11 Solução Intel Unite® para macOS  

11.1 Fundamentos 
O software Intel Unite® para macOS é empacotado como um pacote de aplicativo principal e pode 

aproveitar valores de preferências específicas da TI. Desta forma, o aplicativo oferece suporte a uma grande 

variedade de implementações comuns de técnicas e softwares de gerenciamento Mac em geral, para 

instalação manual e Configuração de preferências. 

11.2 Fluxo de trabalho geral da conexão 
Por padrão, o aplicativo utilizará DNS Auto Discovery (registros de SRV DNS) para determinar o Servidor 

Corporativo apropriado para se conectar. O fluxo de trabalho geral é organizado da seguinte forma: 

 

 (Opcional) Servidor Corporativo como definido em preferências 

 Detecção automática para os seguintes domínios: 

 _uniteservice._tcp 

 _uniteservice._tcp.seuSubDomínio.seuDomínio.seuTLD 

i. Exemplo: _uniteservice._tcp.corp.acme.com 

 _uniteservice._tcp.seuDomínio.seuTLD 

i. Exemplo: _uniteservice._tcp.acme.com 

 Tentar conectar-se a um HTTPS seguido por HTTP se falhar 

 uniteservice.seuDomínio.seuTLD 

11.3 Valores de preferências 
O TI pode modificar e personalizar o aplicativo Intel Unite para atender às necessidades de infraestrutura e 

segurança de sua organização definindo as configurações a seguir para o com.intel.Intel-Unite.plist 

localizado na pasta ~/Biblioteca/Preferências de cada usuário: 

 

 Definir um Servidor Corporativo padrão 

defaults write com.intel.Intel-Unite EnterpriseServer meuServidor.meudomínio.meuTLD 

 

 Configurar uma chave pública de Servidor Corporativo para criação de PIN de certificação 

defaults write com.intel.Intel-Unite EnterpriseServerPublicKey "Public Key String" 

 

 Forçar um cliente a só permitir certificados de servidor confiável 

defaults write com.intel.Intel-Unite ClientOnlyAllowsTrustedCertificates -bool true 

 

 Forçar o cliente a conectar-se em modo autônomo 

defaults write com.intel.Intel-Unite Standalone -bool true 

 
Cada uma dessas configurações pode ser definida ou modificada manualmente ao abrir o terminal do 

macOS (/Aplicativos/Utilitários) e inserir a linha de comando, seguida de um enter. Discussão e detalhes de 

cada comando: 

 

 Definir um Servidor Corporativo padrão 

Definir um Servidor Corporativo padrão impedirá o processo de detecção automática. Se seus 

clientes Mac só navegam em sua própria rede, isto pode ser uma configuração útil para vincular o 

aplicativo Intel Unite ao seu Servidor Corporativo específico por razões de segurança ou para 

solução de problemas. 
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 Configurar uma chave pública de Servidor Corporativo para criação de PIN de certificação 

Se você desejar vincular o aplicativo cliente ao seu Servidor Corporativo, independentemente da 

detecção automática ser utilizada ou não, você pode fazê-lo configurando a “Linha de Chave 

Pública” em cada um dos clientes. Para obter este valor: 

o Abra o Safari em qualquer Mac em sua rede corporativa 

o Vá para o endereço HTTPS de seu Servidor Corporativo 

o Clique no ícone do cadeado na barra de endereços 

o Clique no botão Exibir certificado na folha do certificado 

o Clique no triângulo Informações para expandi-lo 

o Role para baixo pelos dados do certificado até encontrar o campo Informações da chave 

pública > Chave pública 

o Clique no campo de dados, que começa com "256 bytes:" 

o O campo de dados será expandido 

o Selecione todos os dados neste campo com o mouse ou CMD+A 

o Copie os dados para sua área de transferência selecionando Copiar no menu de contexto 

ou CMD+C 

o No comando padrão, substitua a Linha de chave pública pelos dados de sua área de 

transferência. Nota: Você precisará utilizar aspas duplas. 

Assim como definir um Servidor Corporativo padrão, definir esta opção tornará mais difícil que sua 

base de usuários conecte-se a outras instalações da solução Intel Unite em outros 

parceiros/locais. 

 

 Forçar um cliente a só permitir certificados de servidor confiável 

Além de definir um Servidor Corporativo específico ou vincular a chave pública de certificado, você 

também pode fazer com que o aplicativo Intel Unite só permita conexões a servidores/certificados 

que sejam totalmente permitidos em sua cadeia de confiança de certificados. Ao fazê-lo, você 

deve garantir que seu certificado do Servidor Corporativo leva a um servidor de raiz pública como 

definido pela Apple na cadeia de chaves, ou que você tenha instalado seu próprio certificado de 

raiz de servidor e quaisquer certificados intermediários necessários em cada cliente. 

 

 Forçar o cliente a conectar-se em modo autônomo 

Definir este modo mudará o fluxo de trabalho da conexão para realizar uma detecção automática 

de UDP de um hub que tenha gerado um PIN em um ambiente sem um Servidor Corporativo. 

Nesse cenário, o sistema com processador Intel Core vPro agirá como o host primário e será útil 

em ambientes comerciais pequenos e médios em que pode não haver um departamento de TI 

para instalar a infraestrutura do Servidor Corporativo. Este modo só funcionará em sistemas na 

mesma sub-rede em que os pacotes UDP não estejam bloqueados. 

11.4 Metodologias comuns de distribuição 
Se estiver usando a detecção automática, a distribuição pode ser fácil como arrastar o aplicativo Intel Unite 

para a pasta Aplicativos. Em ambientes mais complexos, ou naqueles que exigem configurações adicionais 

de segurança, você pode optar por definir preferências específicas em conjunto com a distribuição do 

pacote do aplicativo. Há várias maneiras de fazer isso e aqui estão algumas das mais comuns: 

 

 Script de Bash 

 Você pode definir suas configurações de preferências em um script de Bash que pode ser 

distribuído para seus usuários em conjunto com o pacote do aplicativo. 

 Pacote de instalação personalizado via PackageMaker 

 Você pode definir suas configurações de preferências através de um script pré ou pós-

implantação. 

 Instalação personalizada através do Apple Remote Desktop 

 Usando o Apple Remote Desktop, você poderá instalar o pacote do aplicativo Intel Unite 

e definir quaisquer configurações de preferência através do menu Enviar comando 

UNIX…. 
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 Instalação personalizada através do software Enterprise Mac Management 

 Você pode criar uma instalação personalizada via push ou pull através das mais comuns 

soluções Enterprise Mac Management, incluindo: 

o Casper / Bushel 

o Puppet 

o Munki 

o Chef 

o Etc. 
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12 Solução de problemas 

12.1 A página do Portal do Administrador não pode ser localizada após 
a instalação do aplicativo Intel Unite no servidor 

Solução/Solução alternativa: Certifique-se de que as funções necessárias e os recursos para o servidor da 

web tenham sido adicionados ao servidor. 

 Adicionar funções e recursos ao servidor usando o Server Manager 

o Funções de servidor: servidor da web 

 Inclui ferramentas de gerenciamento 

o Adicionar recursos do .NET Framework 3.5 

o Adicionar recursos do .NET Framework 4 

 ASP .NET 

 Serviços WCF 

 Ativação HTTP 

 Funções do servido web: 

 Servidor da web, recursos HTTP comuns e documento padrão. 

12.2 Não é possível acessar o Portal do Administrador 
Se uma página de erro for exibida ao acessar o Portal do Administrador, indicando uma tag xml específica 

no Web.config, remova essa tag do Web.config no nível superior do diretório virtual do portal (acessível 

pelo console de gerenciamento do IIS). 

 

 Verifique se a instalação do serviço da Web foi realizada corretamente através do link: 

https://<yourservername>/unite/ccservice.asmx 

 

o Selecione GetProfile. 

o Digite teste no campo Valor e pressione chamar. 
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o Verifique se você pode visualizar um perfil padrão no arquivo xml como 

mostrado a seguir. Isso indica que o serviço de PIN pode acessar o banco de 

dados e recuperar dados com êxito. 

 

12.3 Erro ao executar o aplicativo Hub 
Uma janela pop-up indica a ID do erro. Com base no o ID, a natureza do erro pode ser determinada. 

12.3.1 Falha na verificação da plataforma com o erro de identificação 333333 

Esse erro indica que o Hub foi aprovado pela verificação da plataforma, mas não foi possível validar o 

certificado de assinatura de código.  Isso geralmente é causado por um SO que não tenha um certificado 

raiz atualizado, por isso não é possível validar o certificado de assinatura de código do Intel Unite. 

Verifique se o sistema está conectado à Internet, abra o navegador e acesse 

https://www.microsoft.com  (isso força o sistema a atualizar certificados raiz). 

12.3.2 Falha na verificação da plataforma com erro de identificação 666666 

Esse erro indica que a plataforma não é compatível com o aplicativo Intel Unite. Verifique com o fornecedor 

fabricante para certificar-se de que sua plataforma suporta a execução do aplicativo. 

12.4 O hub não recebe um PIN do servidor de PIN - Rolando pela 
exibição 

Inicie o aplicativo Intel Unite no Hub com um comutador de depuração como, por exemplo, navegar do 

prompt de comando para a pasta onde o aplicativo está salvo e executar: IntelUnite.exe /debug 

Isto abrirá uma janela de depuração e exibirá as informações de conexão. Alguns dos erros comuns e 

soluções alternativas estão listados abaixo. Se as informações de depuração indicarem algum desses erros, 

siga a solução/solução alternativa para resolver e obter um PIN no hub. 

https://www.microsoft.com/
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12.4.1 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. 

Solução/Solução alternativa: 

Verifique os modos de autenticação usados durante a instalação do MS SQL. Para alterar o tipo de 

login/autenticação, vá até o Microsoft SQL Management Studio e conecte-se ao servidor SQL, clique com o 

botão direito no servidor do SQL e selecione Propriedades. Selecione página de segurança e assegure que 

o modo Autenticação do SQL Server e do Windows seja selecionado se a autenticação SQL tiver sido 

selecionada durante a instalação do aplicativo Intel Unite no servidor. 

  
Se o erro persistir, redefina a senha para o UniteServiceUser. Use o Microsoft SQL Management Studio e 

conecte-se ao seu SQL Server, vá até Security (Segurança) > Logins e clique com o botão direito do mouse 

em UniteServiceUser para abrir uma janela de Login Properties (Propriedades de login). Insira uma nova 

senha e clique em OK para salvar as alterações. 
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12.4.2 Não há servidores listados. Tentativa com registro de serviço DNS: 
_uniteservice._tcp 

Solução/Solução alternativa: 

Isso pode acontecer se o hub não puder localizar o registro DNS. Como uma etapa de depuração, abra a 

janela de linha de comando e execute o comando nslookup. Certifique-se de que o hub possa fazer o ping 

do servidor no qual o serviço DNS está em execução e que um registro de serviço DNS tenha sido criado 

para a solução Intel Unite. O registro de serviço deve ter os seguintes valores: Service (Serviço): 

_uniteservice, Protocol (Protocolo): _tcp, Port number (Número da porta): 443 e Host offering this service 

(Host oferecendo este serviço): FQDN do Enterprise Server. 

 

12.4.3 Não foi possível estabelecer relação de confiança para canal seguro SSL/TLS 
com a autoridade "uniteserverfqdn' 

A versão mais recente da solução Intel Unite só aceita certificados SHA-2 ou superior. Você deve trabalhar 

com o seu departamento de TI para garantir que o certificado emitido seja um certificado SHA-2 confiável e 

o caminho de certificação seja válido. 

Para um ambiente de teste, obtenha um certificado SHA-2 ou desative a criptografia em seu ambiente. 

o Para usar o Unite sem criptografia, passe para as próximas etapas que fornecem detalhes sobre 

ligações do site para proteger a porta 443 e prossiga para instalar o MS SQL Server e prepare o 

registro do serviço DNS. Você também precisa certificar-se de que o serviço seja encontrado na 

porta 80 quando o registro de um serviço DNS é criado. 

o Outra maneira de ignorar a verificação do certificado é adicionar o registro à conta da máquina do 

hub e do cliente. HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\AllowInsecureCertificates 

(DWORD) [1 se a verificação do algoritmo do certificado deve ser ignorado, 0 caso contrário. (se 

o valor for 0, forçamos o certificado Enterprise para usar um certificado SHA2)] 

 

12.5 O aplicativo cliente falha durante a inicialização/conexão 
Inicialize o aplicativo cliente com uma opção Debug e salve as informações em um arquivo de log. 

(Inicialize o arquivo Intel Unite.exe /debug >logfile.txt) 
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Se o arquivo de log mostrar a mensagem "EXCEÇÃO:  - Chave inválida para uso em estado especificado.", 

feche o aplicativo e exclua o arquivo 

C:\Users\eaviles\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\RSA\[sid]\d046df 

12.6 Cuidado: O usuário pode observar tempos de conexão mais longos 
que o usual, ou lentidão na atualização periódica de tela. 

Causa principal: 

Este é um bug que ocorre em alguns pontos de acesso sem fio quando o U-APSD é ativado. Consulte 

http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-

networking/000005615.html. 

Solução alternativa: 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. 

 

12.7 Cuidado: Lentidão no servidor de PIN 

Solução/Solução alternativa: O Servidor Corporativo gerencia a alocação de PINs e procura os PINs para 

conectar-se a salas. Como um recurso de segurança, a frequência com que um usuário pode solicitar PINs 

do banco de dados é limitada com um algoritmo exponencial de espera. Este mecanismo de espera 

controla tentativas com base no endereço IP do usuário e no número de tentativas. 

Servidores de produção podem utilizar balanceadores de carga para ajudar a gerenciar a carga e manter a 

redundância no ambiente. Os balanceadores de carga redirecionam o tráfego para os servidores da web 

apropriados. Para que o servidor da web possa parecer estar recebendo todas as solicitações do mesmo 

endereço IP, ativando, então, os algoritmos de espera. 

 

O banco de dados contem um procedimento armazenado (spGetPinBackoffTime) que retorna o delay 

calculado em segundos de volta ao servidor da web. Esta funcionalidade pode ser desativada para que o 

procedimento armazenado sempre retorne o valor 0. Isso desativa o algoritmo de espera de segurança. 

12.8 Solução de problemas para cliente Mac 
Inicie o aplicativo Intel Unite (/Aplicativos/Utilitários) do terminal para ver as mensagens de depuração. 

/pathToUnite/Intel\ Unite.app/Contents/MacOS/Intel\ Unite 

O aplicativo será iniciado e você verá todas as informações de depuração no terminal. 

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
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12.8.1 Erro de conexão com o Servidor Corporativo -1003: Um servidor com o nome 
de host especificado não pôde ser encontrado. 

Solução/Solução alternativa: Certifique-se de que o domínio de busca DNS esteja definido corretamente. 

Se um usuário define um servidor DNS, mas não especifica quaisquer domínios de pesquisa, quando o MAC 

tentar executar uma detecção automática não haverá sufixo de domínio DNS para efetuar a busca. Se não 

houver nenhum domínio de pesquisa DNS definido, o aplicativo Intel Unite não poderá adicioná-los à 

detecção automática ou mesmo à entrada de "estática" do uniteservice. Portanto, a menos que a detecção 

automática funcione no _uniteservice._tcp, o cliente não conseguirá encontrar o Servidor Corporativo. 

A solução mais fácil é simplesmente adicionar um domínio de pesquisa DNS (que deve corresponder ao 

registro de serviço DNS), mas também pode-se definir o Servidor Corporativo nas definições de plist ao 

invés disso. 

Use o comando de terminal: 

defaults write com.intel.Intel-Unite EnterpriseServer meuServidor.meudomínio.meuTLD 

12.8.2 Erro de conexão com o Servidor Corporativo -1001: O tempo limite foi 
excedido 

Solução/Solução alternativa: Este erro pode ocorrer devido às duas razões a seguir. 

1. Há um possível problema com o serviço da Web no Servidor Corporativo. 

2. O Mac tem um problema de rede ao conectar-se com o servidor. 

O primeiro passo para solucionar este problema seria localizar o serviço da web no log de depuração. 

Procure por https://seuservidor/Unite/CCService.asmx. 

Copie e cole esta URL no Safari e confirme que o Mac pode localizar o serviço da web. Isto verificará a 

existência de um problema de rede ao conectar-se ao servidor e se o serviço da web no Servidor 

Corporativo está em execução. 

12.8.3 Erro de conexão do Enterprise Server -1200: um erro SSL ocorreu e uma 
conexão segura para o servidor não pode ser feita. 

Trabalhe com seu departamento de TI para obter certificados SHA-2 válidos necessários para a solução 

Intel Unite. 

12.9 O aplicativo Intel Unite para Mac OS é removido/desinstalado do 
dispositivo Cliente, e uma versão alternativa ou mais recente do 
aplicativo Intel Unite é instalada. No entanto, as propriedades da 
instalação antiga estão presentes.   
O aplicativo Intel Unite para dispositivos Cliente Mac seguem as convenções gerais do OS X, portanto, as 

definições de usuários não são removidas quando o aplicativo é excluído.  
 
 

Solução/Solução alternativa: 

Desinstalar o aplicativo Intel Unite do dispositivo Cliente. Há duas maneiras de remover essas 

configurações e voltar a um estado zerado. 

1. No Terminal (/Applications/Utilities), digite o seguinte comando: 

defaults delete com.intel.Intel-Unite 
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2. Em Finder, exclua o arquivo ~/Library/Preferences/com.intel.Intel-Unite.plist file e... 

Reinicialize o sistema. Atualmente, os arquivos plist são salvos em cache pelo SO, então 

você geralmente não consegue excluí-los e fazer a alteração ter efeito no SO. 

12.10 Erro 2147217900: falha ao executar a string SQL. 
Esse erro é gerado quando o instalador do servidor do Intel Unite é executado e o banco de dados do Intel 

Unite já existe, mas o nome do servidor está em branco.   

 

 
Solução/Solução alternativa: 

O instalador gera um erro se o banco de dados já existir no cluster. Para resolver esse erro, exclua o banco 

de dados e execute o instalador novamente. Você precisa ter direitos de DBAdmin (administrador do banco 

de dados).  

 

12.11 Mensagem de erro: "Erro no banco de dados" 
 

Se um administrador de TI escolher a opção "Enviar token" no console de administração e receber a 

mensagem de erro "Erro no banco de dados", é provável que as configurações do servidor SMTP estejam 

erradas. É necessário verificar as configurações do servidor de e-mail SMTP. 

12.12 O Portal da Web do Administrador não está sendo exibido 
corretamente (componentes ausentes) 
 

O Portal da Web do Administrador não está exibindo corretamente componentes ausentes, como caixas de 

texto, opções ou ícones após realizar uma atualização do software Intel Unite. Isto se deve aos tipos MIME 

bloqueados pela opção de filtragem de solicitação no IIS. 
 
Solução alternativa/Solução: 

1. Abra o gerenciador IIS. 
2. Exiba propriedades para o Servidor IIS.  

3. Clique em Tipos de MIME e, em seguida, adicione a extensão JSON:  

 Extensão de nome de arquivo: .json  

 Tipo de MIME: aplicativo/json 

4. Volte para as propriedades do Servidor IIS. 

5. Clique em Mapeamentos do manipulador. 

 Adicione um mapa de script 

 Solicite o caminho: *.json 

 Executável: C:\WINDOWS\system32\inetsrv\asp.dll 

file:///C:/WINDOWS/system32/inetsrv/asp.dll
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 Nome: JSON  

6. No painel Conexões, acesse a conexão, site, aplicativo ou diretório para o qual você deseja 

modificar suas configurações de filtro de solicitação. 

7. No painel Início, clique duas vezes em Filtro de solicitação. 

8. Localize Permitir extensão de nome de arquivo 

9. Adicione as 4 extensões a seguir: 

 .json 

 .less 

 .woff 

 .woff2 
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Apêndice A. Preparação do Servidor 

corporativo 

Habilitação do IIS 
Para Windows 2008: 

 

Em Windows Server 2008, você precisará fazer download da atualização para .NET Framework 4.5 

(https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779) 

 Clique em Iniciar (Start), selecione Ferramentas administrativas (Administrative Tools) e, então, 

em Gerenciador de servidor (Server Manager). 

 Em Resumo de funções (Roles Summary), clique em Adicionar funções (Add Roles). 

 Utilize Assistente para adição de funções (Add Roles Wizard) para adicionar a função Servidor 

Web (IIS) (Web Server (IIS)) (marque essa caixa). 

 

 Clique em Avançar (Next) até encontrar a janela Selecionar serviços de função (Select Role 

Services). 

 Na seção Desenvolvimento de aplicativo (Application Development), certifique-se de que 

ASP.NET está marcado. Caso contrário, selecione-o. Observe que o ASP.NET não estará marcado 

como padrão. Adicione serviços de função necessários (Add Required Role Services) para o 

ASP.NET. Você também precisará do ASP.NET 4.5. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779
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 Assim que a função tiver sido criada, no menu Funções (Roles), vá para Servidor Web (IIS) (Web 

Server (IIS)) - no lado direito do painel, vá para Gerenciador dos serviços de informações da 

Internet (IIS) (nternet Information Services (IIS) Manager) e selecione o seu servidor no painel 

Conexões (Connections) à esquerda. 

Referência: link da biblioteca do Windows Server Instalação do IIS no Windows Server 2008  

 

Nota: a versão mais recente da solução Intel Unite só aceita certificados SHA-2 ou superior. Você 

deve trabalhar com o seu departamento de TI para garantir que o certificado emitido seja um 

certificado SHA-2 confiável e o caminho de certificação seja válido. 

 

Para um ambiente de teste, trabalhe com a equipe da Autoridade Certificadora para obter um 

certificado SHA-2 ou desativar a criptografia. 

o Para usar o Unite sem criptografia, passe para as próximas etapas que fornecem detalhes 

sobre ligações do site para proteger a porta 443 e prossiga para instalar o MS SQL Server 

e prepare o registro do serviço DNS. Você também precisa certificar-se de que o serviço 

seja encontrado na porta 80 quando o registro de um serviço DNS é criado. 

o Como alternativa, você poderá ignorar o certificado por adicionar a chave de registro à 

conta da máquina do cubo e do cliente. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\AllowInsecureCertificates (DWORD) [1 se 

a verificação do algoritmo do certificado deve ser ignorado, 0 caso contrário. (se o valor 

for 0, forçamos o certificado Enterprise para usar um certificado SHA2)]  

 Para atribuir o certificado, no painel esquerdo Conexões, expanda Sites e clique em Site Padrão. 

 No painel direito Ações (Actions), selecione Ligações (Bindings) (localizado em Editar site - Edit 

Site). 

 Na janela Ligações do site (Site Bindings), clique em Adicionar (Add). 

 Use as seguintes informações: 

o Tipo: https (Nota: não http) 

o Endereço IP: todos não atribuídos 

o Porta: 443 

o Nome do Host: (deixe em branco) 

o Certificado SSL: usa o certificado SSL instalado por você nas etapas anteriores. 

Clique em OK. 

 

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771209.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771209.aspx
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Windows 2012: 

 Abra Gerenciador do servidor (Server Manager). 

 No menu Gerenciar (Manage), selecione Adicionar funções e recursos (Add Roles and Features). 

 Selecione Instalação baseada na função ou no recurso (Role-based or Feature-based 

Installation). 

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

 Selecione Servidor Web (IIS) (Web Server (IIS)) e Adicionar recursos (Add Features) para 

adicionar recursos necessários para servidor da web (IIS) e clique em Avançar (Next). 

NOTA:  se você precisar de mais detalhes para solicitar um Certificado de servidor de Internet no Unite 

Server, acesse este link da web da Microsoft https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732906.aspx e 

siga as etapas do fornecedor do certificado SSL para obter um certificado assinado. 

 

 Em Recursos, adicione os seguintes recursos para IIS (uma vez que eles não são opções padrão): 

o Recursos do .NET Framework 3.5 

o ASP.NET 4.5 

o Serviços WCF 

o Ativação de HTTP (adiciona recursos que são necessários para ativação de HTTP quando 

solicitado) e, em seguida, clique em Avançar (Next). 

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732906.aspx
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Nota: .NET 3.5 pode apresentar um erro durante a instalação. Forneça um caminho de origem 

alternativo se o computador de destino não tiver acesso ao Windows Update. Clique em 

Especificar um caminho de origem alternativo (Specify an alternate source path) para 

especificar o caminho da pasta \sources\sxs na mídia de instalação. 

Referência: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn482071.aspx 

 

 Na página Serviços de função, adicione Função Servidor Web (IIS) (Web Server Role (IIS)) como 

uma função para seu servidor ou aceite o valor padrão. 

 Selecione os serviços de função a seguir para instalar para o servidor da web: 

o Recursos comuns de HTTP 

o Documento padrão 
 

 

 Clique em Avançar (Next) para continuar e clique em Instalar (Install) na janela seguinte para 

instalar as funções e os recursos selecionados. 

 Assim que a função tiver sido criada, no menu Funções (Roles), vá para Função Servidor Web (IIS) 

(Web Server Role (IIS)) - no lado direito do painel, vá para Gerenciador dos serviços de 

informações da Internet (IIS) (Internet Information Services (IIS) Manager) e selecione o seu 

servidor no painel Conexões (Connections) à esquerda. 

Nota: a versão mais recente da solução Intel Unite só aceita certificados SHA-2 ou superior. Você 

deve trabalhar com o seu departamento de TI para garantir que o certificado emitido seja um 

certificado SHA-2 confiável e o caminho de certificação seja válido. 

 

Para um ambiente de teste, desabilite a criptografia ou crie um certificado SHA 2 

autoassinado. 

o Para usar o Unite sem criptografia, passe para as próximas etapas que fornecem detalhes 

sobre ligações do site para proteger a porta 443 e prossiga para instalar o MS SQL Server 

e prepare o registro do serviço DNS. Você também precisa certificar-se de que o serviço 

seja encontrado na porta 80 quando o registro de um serviço DNS é criado. 

o Execute o seguinte comando PowerShell como administrador. 

o New-SelfSignedCertificate –dnsname “yourservername” –CertStoreLocation 

cert:\LocalMachine\My ; onde “yourservername” é o FQDN do Enterprise Server. 

o Como alternativa, você poderá ignorar o certificado por adicionar a chave de registro à 

conta da máquina do cubo e do cliente. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Intel\Unite\AllowInsecureCertificates (DWORD) [1 se 

a verificação do algoritmo do certificado deve ser ignorado, 0 caso contrário. (se o valor 

for 0, forçamos o certificado Enterprise para usar um certificado SHA2)]  

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn482071.aspx
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 Para atribuir o certificado, no painel esquerdo Conexões (Connectios), expanda Sites e clique em 

Site Padrão (Default Web Site). 

 No painel direito Ações (Actions), selecione Ligações (Bindings) (localizado em Editar site (Edit 

Site)). 

 Na janela Ligações do site (Site Bindings), clique em Adicionar (Add). 

 Use as seguintes informações: 

o Tipo: https (Nota: não http) 

o Endereço IP: todos não atribuídos 

o Porta: 443 

o Nome do Host: (deixe em branco) 

o Certificado SSL: (selecione o que foi instalado por você nas etapas anteriores) 

o Clique em OK. 

 Selecione Fechar (Close). 

Referência: link da biblioteca do Windows Server Instalação do IIS no Windows Server 2012 

Nota sobre a porta 443: O serviço da web do aplicativo Intel Unite se comunica com os clientes e hubs 

usando a porta 443. Sendo assim, certifique-se de que essa porta está ativada conforme mencionado 

anteriormente. 

 

  

http://www.iis.net/learn/get-started/whats-new-in-iis-8/installing-iis-8-on-windows-server-2012#TOC301258517
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Instalação do Microsoft SQL Server 

O Servidor Corporativo requer MS SQL para ser executado, as configurações mínimas são a versão 2008 R2 

ou superior. Você pode instalar um novo servidor SQL se desejar executar um "ambiente de teste" e se 

familiarizar com o aplicativo, entretanto, isso não é necessário. O aplicativo Intel Unite irá criar seu próprio 

banco de dados, tabelas de dados e índices em seu banco de dados existente, sem interferir com outras 

tabelas ou dados existentes. 

Consulte as informações abaixo para instalar o MS SQL 2014 

 Execute a instalação do SQL Server e abra a central de instalação do SQL Server. Clique em Instalação 

(Installation) no painel da esquerda e escolha Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar 

recursos a uma instalação existente (New SQL Server stand-alone installation or add features to an 

existing installation). 

 

 
 

 Insira a chave de produto, aceite os termos de licença e clique em Avançar (Next). 

 

 
 

 

 Selecione Usar o Microsoft Update para verificar se há atualizações (recomendado) (Use 

Microsoft Update to check for updates (recommended)) para verificar se há atualizações e clique 

em Avançar (Next). Na janela seguinte, a instalação irá procurar por atualizações de produto e 

instalar as atualizações necessárias. Para continuar, clique em Avançar (Next). 
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 O programa de instalação do SQL verificará se há possíveis falhas e requisitos a serem atendidos 

antes da instalação. Clique em Avançar (Next) para continuar. 

 

 
 

 Selecione Instalação do recurso SQL Server (SQL Server Feature Installation) e clique em 

Avançar (Next). 

 

 
 Na Seleção de Recursos (Feature Selection), selecione Serviços de mecanismo de banco de 

dados (Database Engine Services), Ferramentas de Gerenciamento - Completas (Management 

tools- Complete) e clique em Avançar (Next). 
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 Especifique o nome e a ID de instância para o SQL Server e clique em Avançar (Next). 

 

 
 

 Especifique as contas de serviço para cada serviço e clique em Avançar (Next) para continuar. 

 

 
 

 Selecione modo de autenticação mista (que inclui autenticação de SQL Server e Windows), 

especifique os administradores de SQL Server e clique em Avançar (Next). 
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 Verifique os recursos que serão instalados e clique em Instalar (Install). 

 

 
 

 Clique em Fechar (Close) na caixa de diálogo após a conclusão da instalação. 
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Criação de um registro de serviço DNS 

O Hub ou Clientes localizará(ão) o Servidor Corporativo usando serviço de DNS durante uma busca 

automática pelo Servidor Corporativo. Você também pode usar a pesquisa manual, mas recomenda-se que 

você use DNS. Se você planeja fornecer o nome de host do Servidor Corporativo manualmente durante a 

instalação do hub e do cliente, você pode pular esta seção. 

Quando um registro de serviço DNS é usado, o hub ou cliente irá procurar o serviço chamado 

_uniteservice._tcp dentro dos registros de serviço _uniteservice._tcp.example.com 86400 IN 0 5 443 

uniteserver.example.com. 

Para adicionar um Registro de Serviço DNS no Microsoft Windows: 

 Em seu servidor DNS, abra o Gerenciador DNS. 

 Expanda a zona de pesquisa direta (painel esquerdo). 

 Clique com o botão direito do mouse na zona e selecione "Other New Records..." (Outros Novos 

Registros) 

o Em Selecione um tipo de registro de recurso: (Select a resource record type:), selecione 

Local do serviço (SRV) (Service Location (SRV)) e depois selecione Criar registro (Create 

Record). 

o Para Serviço (Service) digite: _uniteservice 

o Para Protocolo (Protocol) digite: _tcp 

o Para Porta (Port) digite: 443 

o Host que oferece este serviço: insira o nome do host/IP do(s) Servidor(es) Corporativo(s). 

 

 
 

 

NOTA: acesse este link da Microsoft para obter detalhes sobre como configurar um servidor DNS 
para usar encaminhadores:  https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754941.aspx 
 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754941.aspx
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Apêndice B. Exemplo de ServerConfig.xml 

O arquivo ServerConfig.xml é criado durante a instalação dos componentes do hub e do cliente do 

software Intel Unite. O local padrão do arquivo xml é C:\Arquivos de programas (x86)\Intel\Intel Unite\Hub 

ou C:\Arquivos de programas (x86)\Intel\Intel Unite\Client para hub e cliente, respectivamente. 

Este arquivo é editado quando você opta por Especificar servidor e insere o nome do host do servidor ou 

quando a Chave pública é inserida manualmente durante a instalação do software Intel Unite no Hub ou 

Cliente. 

Se você desejar editar o arquivo serverconfig.xml após a instalação, navegue até a pasta onde o arquivo 

está armazenado e faça as alterações necessárias. 

 

 
 

Se um servidor for definido no ServerConfig.xml, ele terá precedência sobe o registro de serviço DNS. 
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Apêndice C. Solução Intel Unite - Visão 

geral da segurança 

Software Intel Unite - Fluxo de segurança 

Esta seção descreve brevemente os aspectos de segurança do aplicativo Intel Unite. Os aspectos de 

segurança da conexão são discutidos para as quatro etapas a seguir: 

1. Atribuição de PIN 

2. Pesquisa de PIN 

3. Iniciação de conexão 

4. Aprovação de conexão 

 

A imagem a seguir contém uma descrição geral de alto nível sobre como o aplicativo do cliente (com 

tecnologia Intel vPro) e do hub recebem PINs do Servidor Corporativo, resolve os PINS e estabelece uma 

conexão de forma segura. 
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Etapa 1: Atribuição de PIN 

A imagem abaixo descreve como PINs são atribuídos. Toda a comunicação de rede durante este processo é 

criptografada via SSL através de um serviço da web (TCP 443). 

Além de receber PINs, o Hub e o Cliente também registram suas informações de conexão e uma chave 

pública para o servidor. A chave pública é usada durante a conexão para confirmar que cada componente 

está se comunicando com o destino pretendido. 

 

Nota: Atribuição de PIN para cliente (com tecnologia Intel vPro) e hub seguem o mesmo fluxo. 

 

Além disso, observe o seguinte: 

 

 O intervalo de atualização do PIN é configurável. 

 Quando o hub ou o cliente envia informações sobre a conexão, os endereços IP nos intervalos 

(127.0.0.0/8) e 169.254.0.0/16 do host local são ignorados. 

 A porta TCP pode ser configurada pelo Cliente ou Hub, ou transmitida através de um perfil do 

Portal do Administrador. O comportamento padrão é deixar o sistema operacional atribuir uma 

porta. 

 PINs vencidos terão acesso permitido por até 15 segundos. 

 PINs vencidos não serão reatribuídos por até 5 minutos após o vencimento para garantir que os 

usuários não conectem acidentalmente o monitor errado. 
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Etapa 2: Pesquisa de PIN 

A imagem abaixo mostra como os PINS são resolvidos pelo Servidor Corporativo. Toda a comunicação de 

rede durante os processos de pesquisa de PIN é criptografada via SSL através de um serviço da web (TCP 

443). 

Quando um usuário insere um PIN do destino no cliente, o cliente envia o PIN ao Servidor Corporativo para 

obter as informações de conexão. Em uma pesquisa bem-sucedida, o Enterprise Server retorna as 

informações de conexão válidas do destino. O destino pode ser um hub ou um cliente (com tecnologia Intel 

vPro) que executa o software Intel Unite. 

Além de receber informações de conexão, a chave pública do destino também é fornecida para que o 

aplicativo Cliente possa confirmar que está se comunicando com o destino correto. 

 

NOTA: a pesquisa de PIN para Hub e Clientes segue o mesmo procedimento. 

 

Desativação da pesquisa de PIN 

Para evitar que invasores tentem coletar PINs do Servidor Corporativo, falhas de tentativa são registradas. 

Um usuário pode ter até 3 falhas de tentativa em um período de 10 segundos antes que o mecanismo de 

desativação comece a impor um atraso nas respostas (2^x segundos, onde x é o número de falhas de 

tentativas dentro de um período de 5 minutos). 
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Etapa 3: Início da conexão 

A imagem abaixo mostra como uma conexão é iniciada. O cliente inicia uma conexão TCP ponto-a-ponto 

com o destino (um hub ou um cliente com tecnologia Intel vPro executando o software Intel Unite), e inicia 

o handshake do SSL. O hash é aplicado ao certificado fornecido pelo destino e comparado ao hash que o 

Cliente tiver recebido na etapa 2. Este tipo de validação impede ataques e situações em que endereços IP 

dos Clientes DHCP mudem. 
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Etapa 4: Aprovação de conexão 

A imagem abaixo mostra como a conexão é estabelecida entre o cliente e o destino, que poderia ser um 

hub ou um cliente (com tecnologia Intel vPro) executando o software Intel Unite. Uma vez que o destino 

verifica o PIN e o certificado do cliente, ele aceita a conexão e é estabelecida uma conexão entre o cliente e 

o destino. 
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Apêndice D. Solução Intel Unite – 

Balanceador de carga 

Esta seção descreve brevemente como trabalhar com a espera do PIN por trás do proxy/balanceador de 

carga. 

Se você estiver atrás de um balanceador de carga, certifique-se de que o procedimento de SQL 

armazenado dbo.spGetPinBackoffTime sempre retorne um 0. 
Etapas: 

 Altere o procedimento armazenado dbo.spGetPinBackoffTime. Você pode comentar tudo e usar 

somente "select 0" no final. 

 Execute o script. 

Se você não estiver atrás de um balanceador de carga, verifique se o procedimento armazenado é deixado 

como o padrão. 

 

 
 


