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1. INSTALAÇÃO DO POSITIVO MANAGER SUITE NO SERVIDOR 

Para instalar o Positivo Manager Suíte (PMS) é necessário que alguns pré-requisitos 

sejam atendidos. 

 

1.1. PRÉ-REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 

● Apache Tomcat versão 9 ou superior *1 

● JRE versão 1.8 ou superior 

● PostgreSQL versão 11 ou superior *1,2 

● .NET framework versão 4 ou superior 

● Pacotes Redistribuíveis do Visual C++ para Visual Studio 2015 (Para o correto 

funcionamento do DASH). 

● Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (necessário no 

Agente). 

 

* 1: Estes itens já estão inclusos no instalador do PMS. 

*2: O PgAdmin não deve estar aberto no momento da instalação. 

 

1.2. INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DO PMS 

Inicie a instalação do sistema executando o arquivo openJavaInstaller.exe em modo 

“administrador”, durante a execução do arquivo será instalado o aplicativo java na versão 

compatível com o PMS, dessa forma não deverá ter outra versão instalada no equipamento;  

 

Figura 1 - Tela instalação openJavaInstaller 



16 
 

Após executar o arquivo é importante conferir se a aplicação foi efetivamente instalada, 

para isso, acesse o Prompt de Comando, e digite “java –version”, valide a informação 

conforme abaixo;  

 

Figura 2 - Tela de validação java version 

 

Em seguida inicie a instalação do PMS, execute o setup.exe, logo após será 

apresentada a tela de termos, nessa é necessário que se leia os termos de uso, caso esteja 

de acordo, com o mesmo basta clicar no check de confirmação “Eu concordo com os termos 

e condições de licenciamento”.  

É importante também selecionar os softwares pré-requisitados da ferramenta para que 

o próprio PMS direcione a instalação:  

 

Figura 3 – Tela inicial do instalador 
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Ainda nesta tela, deve-se selecionar os componentes que serão instalados. Após clicar 

no botão “Instalar” da figura 3, será iniciada a tela de progresso, sendo apresentada a barra 

de progresso como pode ser visto na imagem a seguir: 

 

Figura 4 – Tela do processo de Instalação 

 

A próxima ferramenta a ser instalada será o PostgresSQL, e a seguinte tela será 

exibida: 

 

Figura 5 - Tela inicial de instalação do PostgresSql 

 

Para a instalação do PostgreSQL, deve-se determinar o caminho da instalação e 

selecionar os componentes a serem instalados (não é necessário modificar o padrão); 
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Figura 6 - Tela de configuração do diretório para instalação do PostgresSql 

 

Na tela abaixo não é necessário fazer alteração, basta clicar no botão “Next”;  

 

 

Figura 7 - Tela de seleção de componentes do PostgresSql 

 

Em seguida, informar a senha para o super-usuário “postgres” conforme a imagem 

abaixo. Esta senha será utilizada no processo de instalação do PMS. 
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Figura 8 - Tela de configuração de senha do PostgresSql 

 

Tela de confirmação das informações pré-definidas até o momento para instalação da 

ferramenta, clique no botão “Next”;  

 

 

Figura 9 - Tela de Informação sobre a instalação do PostgresSql 

 

 

 

Progresso da instalação do PostgreSQL;  



20 
 

 

Figura 10 - Tela de progresso da instalação do PostgresSql 

 

Ao finalizar a instalação do banco de dados, será iniciada a instalação do Apache 

Tomcat (quando o mesmo for selecionado no início da instalação). 

 

 

Figura 11 - Tela de instalação concluída do PostgresSql 

 

A instalação do Tomcat pode utilizar o padrão (sem a necessidade de modificação), 

mas customizações podem ser realizadas. 
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Figura 12 - Tela inicial de instalação do Apache 

 

Na tela abaixo é necessário aceitar os termos de licença do Apache, clique no botão 

“I Agree”;  

 

Figura 13 - Tela de aceite da licença do Apache 
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Na tela de escolha de componentes não é necessário fazer alterações, basta clicar no 

botão “Next”;  

 

Figura 14 - Tela de escolha de componentes do Apache 

 

Na tela de configuração é necessário informar a senha cadastrada anteriormente;  

 

 

Figura 15 - Tela de configuração de senha do Apache 
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Nessa etapa o apache necessita que seja selecionado a pasta do JAVA para 

posteriormente o componente do JRE seja instalado em seu sistema. Clique no botão “Next”; 

 

 

Figura 16 - Tela de configuração de diretório do Apache 

 

Nessa etapa é necessário escolher o caminho para instalação do Apache; Clique em 

“Next”;  

 

Figura 17 - Tela de configuração do diretório de instalação do Apache 
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Necessário aguardar a instalação do Apache;  

 

 

Figura 18 - Tela de Progresso de instalação do Apache 

 

 

Instalação finalizada, clique no botão “Finish”; 

 

 

Figura 19 - Tela de conclusão de instalação do Apache 
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Para o correto funcionamento do DASH é necessário instalar os Pacotes 

Redistribuíveis do Visual C++ para Visual Studio 2015, clique no botão “Instalar”;  

 

Figura 20 - Tela de instalação do Microsoft Visual C++ 

 

Aceite os termos de licença e clique no botão “Instalar”, conforme a tela abaixo: 

 

 

Figura 21 - Tela de licença do Microsoft Visual C++ 

 

Após finalizar a instalação, clique no botão “Fechar”;  
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Figura 22 - Tela de encerramento de instalação do Microsoft Visual ++ 

 

Em seguida será inicializado a instalação do DASH CLI 3.0, conforme imagem abaixo, 

clique no botão “Next” para avançar a instalação;  

 

 

Figura 23 - Tela inicial de instalação do DASH Cli 3.0 
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Selecione a opção “I accept the terms in the license agreement" e clique no botão 

“Next”;  

 

 

Figura 24 - Tela de aceite dos termos de licença do DASH Cli 3.0 

 

Na etapa a seguir não é necessário fazer alterações, clique no botão “Next” e avance 

para a próxima etapa;  

 

 

Figura 25 - Tela de configuração personalizada do DASH Cli 3.0 
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Na etapa a seguir não é necessário fazer alterações, clique no botão “Next” e avance 

para a próxima etapa;  

 

 

Figura 26 - Tela de seleção de pasta para instalação do DASH Cli 3.0 

 

Na etapa a seguir clique no botão “Install” para dar sequência na instalação. Ou se 

você quiser revisar ou alterar qualquer uma das configurações de instalação, clique em voltar;  

 

Figura 27 - Tela de revisão de configuração do DASH Cli 3.0 
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Aguarde a instalação finalizar;  

 

 

Figura 28 - Tela de progresso de instalação do DASH Cli 3.0 

 

Instalação finalizada, clique no botão “Finish”;  

 

 

Figura 29 - Tela de termino de instalação DASH Cli 3.0 

Logo após a instalação do DASH CLI 3.0 a tela inicial da instalação do Servidor PMS 

será exibida, conforme imagem a seguir: 
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Figura 30 - Tela inicial de instalação do PMS – Servidor 

 

O instalador irá buscar automaticamente o caminho do PostgreSQL e do Tomcat. Caso 

ele não encontre ou deseje utilizar outra versão, favor selecionar/editar o caminho. 

 

Figura 31 - Tela Locais de dependências do sistema 

Será feita a verificação dos caminhos informados. Caso esteja incorreto, deve-se voltar 

e corrigir, caso contrário a instalação é direcionada para tela de verificação de dependências. 
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Figura 32 - Tela de verificação de pendências. 

 

A próxima tela consiste em Inserir a senha PostgreSQL do usuário postgres, criada 

no momento da instalação do banco de dados PostgreSQL. Caso deseje manter dados de 

uma instalação PMS pré-existente, selecione a opção correspondente. Certifique-se que 

Nome do computador ou IP da máquina está correto, editando-o quando necessário. 

 

Figura 33 - Tela de senha para instalação do banco de dados 
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Agora que todas as dependências extras foram sanadas começará o fim da instalação 

do sistema em si. 

 

Figura 34 – Tela de Progresso da instalação do PMS – Servidor 

Por fim será apresentada a tela de finalização da instalação do sistema. O instalador 

irá solicitar reiniciar o computador, o que é importante para que todos os serviços sejam 

corretamente iniciados. 

 

 

Figura 35 - Tela de finalização de instalação do sistema 
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1.3. CONFIGURAÇÃO DO TOMCAT 

Caso seja a primeira instalação do sistema, é necessário realizar a configuração do 

Apache Tomcat. 

Para isto, pode-se acessar a interface de configuração do Tomcat através do caminho 

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\bin. Em algumas versões do 

Tomcat ele instala um ícone na barra de tarefas, que permite acesso à configuração. 

 

 

Figura 36 – Tela de configuração do TomCat 

 

A primeira configuração que deve ser alterada é a de execução. Por padrão, o Tomcat 

somente inicia o seu serviço manualmente, isto é, ele deve ser iniciado pelo administrador a 
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cada vez que a máquina for reiniciada. O recomendado é mudar esta configuração para 

“Automatic”, conforme imagem a seguir: 

 

 

Figura 37 - Tela de configuração da inicialização o TomCat 

 

Ainda nessa tela na aba “Java”, é necessário que seja configurado a memória máxima 

a ser utilizada. Por padrão, o Tomcat limita em 256 MB de memória máxima alocada, porém 

o mínimo necessário para o PMS é de 512 MB. O recomendado é que seja alterado para um 

valor maior ou igual a 1024 MB, conforme a imagem a seguir: 
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Figura 38 – Tela de Propriedades de configuração do TomCat 

 

Para salvar as alterações, clique em “Aplicar”. Para que elas sejam efetivamente 

aplicadas, vá na primeira aba “General” e clique em “Stop” (caso o serviço esteja rodando) e 

em seguida em “Start”. 

 

1.4. LICENCIAMENTO DO SERVIDOR DO PMS 

Caso seja a primeira instalação do PMS, após o Tomcat iniciar, o PMS irá gerar um 

arquivo de licenciamento, no caminho [Pasta de Instalação PMS]\pmsLic.lic. Geralmente este 

caminho do arquivo é “c:\Program Files (x86) \Positivo\pms\pmsLic.lic”. 

Este arquivo deve ser enviado para o e-mail (pms@positivo.com.br), juntamente com 

os dados de aquisição do PMS, para que este arquivo seja modificado com os dados da sua 

respectiva licença, determinando a quantidade de computadores permitidos e se há ou não 

suporte ao gerenciamento vPro. 

Assim que este arquivo for recebido, ele deve substituir o antigo arquivo pmsLic.lic. 

Reinicie a máquina ou o serviço do Tomcat para que a nova licença seja identificada.  
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2. AGENTE PMS (CLIENTE) 

O Agente PMS tem como função fornecer informações para o Servidor sobre o 

computador no qual o mesmo está instalado. 

Para os computadores que serão incluídos como ativos, é necessário a instalação do 

Agente nestes computadores, o Agente irá permitir o envio de dados para o Servidor e a 

execução de funcionalidades específicas do PMS. 

 

2.1. PRÉ-REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 

● .NET framework versão 4 ou superior 

● Configurações especiais do antivírus podem ser necessárias, devido as 

atividades do Agente eventualmente serem consideradas suspeitas pelo 

antivírus, podendo movê-lo para quarentena. 

2.2. INSTALAÇÃO 

Para que seja feita a instalação, é necessária a execução da aplicação 

PMS_Agente.exe. 

Algumas versões do PMS_Agente não estão assinadas digitalmente, por isso o 

Windows impede a execução direta do mesmo. Para proceder com a instalação, selecionar a 

opção “Mais informações” em seguida “Executar assim mesmo”; 

 

 

Figura 39 - Tela de liberação de execução de programa 

 

Serão apresentadas as condições de licenciamento do Agente. É necessário 

concordar com os termos apresentados. Clique em “Instalar” 
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Figura 40 - Tela de termo de licenciamento do Agente 

 

Uma barra de progresso será apresentada. Logo em seguida, a tela de finalização. Ao 

finalizar, clique no botão “Fechar”;  

 

Figura 41 - Tela de finalização da instalação do Agente 

 

A instalação do Agente PMS (Cliente) possibilita passar parâmetros como o endereço 

IP do servidor e a senha para acesso ao Agente. Dessa forma ao acessar o Agente via console 

será necessário digitar o login e a senha passadas durante a instalação do Agente; 
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Para isso é necessário abrir o Prompt de Comando em modo Administrador, digitar a 

sintaxe conforme o exemplo a seguir:  

PMS_Agente.exe SERVER_IP="192.168.0.1" PASSWORD="testeteste" 

Logo após será inicializado a instalação do Agente PMS (cliente), conforme imagem 

abaixo: 

 

Figura 42 - Tela de instalação do Agente PMS 

 

 

Figura 43 - Tela de instalação em andamento do Agente PMS 
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Figura 44 - Tela de Alerta para reinicialização do Agente PMS 

 

Seu computador será reiniciado para que as configurações sejam aplicadas 

corretamente ao Agente PMS Cliente; 
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3. PRIMEIRO ACESSO 

Para acessar o PMS basta utilizar o atalho “Positivo/Positivo Manager Suite” dentro do 

menu de programas ou através do endereço https://127.0.0.1:8443/pms através de um 

browser de sua preferência. 

Quando o PMS é acessado pela primeira vez, é exibido um alerta de conexão, cada 

navegador possui uma forma diferente de se prosseguir em sites com certificado https não 

certificados digitalmente. No caso do Google Chrome, é necessário seguir os passos abaixo:  

 

a) Clique em “Avançado” 

 

Figura 45 - Tela de Alerta de segurança devido ao protocolo HTTPS 

b)  Clique em “Ir para página não segura”. 

 

 

Figura 46 – Tela avançar para página não segura 

https://127.0.0.1:8443/pms


41 
 

Logo que for clicado no item citado no passo anterior, será aberta a tela do PMS, como 

é possível ver abaixo: 

 

 

Figura 47 - Tela de login do PMS 

 

O acesso inicial do sistema deve ser realizado com usuário padrão, cujo login é “admin” 

e a senha é “adm” conforme a imagem anterior. 

Após o logon no sistema, o Dashboard inicial será exibido conforme a imagem abaixo: 

 

Figura 48 - Tela do Dashboard no primeiro acesso ao sistema  
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4. UTILIZAÇÃO DO POSITIVO MANAGER SUÍTE 

Neste tópico será apresentado como o sistema pode ser utilizado pelo usuário no total 

de suas funcionalidades.  

Para acessar o sistema basta digitar o usuário e senha e em seguida clicar no botão 

Entrar conforme a imagem a seguir: 

 

 

Figura 49 - Tela de login do PMS - Servidor 

 

Após o logon no sistema, o Dashboard inicial será exibido conforme a imagem abaixo: 

 

 

Figura 50 - Tela do Dashboard no primeiro acesso ao sistema 
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Nesta tela, na parte inferior esquerda, é apresentado o status de licenciamento do 

Servidor. Se o procedimento de licenciamento anteriormente realizado foi correto, ele deve 

aparecer como “Sistema Licenciado”. Caso apareça como “Sistema Não Licenciado”, volte 

para o item 1.4 e revise os passos realizados no licenciamento, ou procure o suporte para 

maiores informações. 

 

 

Figura 51 - Tela de indicação de sistema licenciado 
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4.1. TELA INICIAL 

A tela inicial pode ser dividida basicamente em cinco partes: menu principal, 

cabeçalho, rodapé, principal e busca. 

 

Figura 52 - Tela inicial Dashboard 

 

1) Menu principal – É o menu que apresenta as funcionalidades do sistema. 

2) Cabeçalho – Apresenta informações do usuário logado e mensagens 

advindas de ações no sistema. 

3) Rodapé – Contém informações de versão do sistema. 

4) Principal – Aqui é feita ações do sistema. 

5) Busca – Aqui é realizado uma busca apenas em cima das opções do menu. 
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4.2. CONFIGURAÇÕES INICIAIS 

O PMS contém uma tela de configurações, que pode ser acessada através do Menu 

“Configurações>>Parâmetros”.  

Os parâmetros podem ser editados através do botão de edição . 

 

Figura 53 - Tela de edição de parâmetro de configuração 

 

4.2.1. Configuração de e-mail 

 

Algumas funcionalidades como, por exemplo, o envio de relatórios, necessita da 

configuração do e-mail. Para realizar as configurações iniciais do PMS com relação ao e-mail, 

clique no menu principal em: Configurações>Parâmetros. Preencha todos os campos abaixo:  

● Relatórios – E-mail para Envio dos Relatórios 

● Relatórios - Senha do E-mail para Envio dos Relatórios 

● Relatórios - Configuração SMTP do E-mail: Habilitar TLS 

● Relatórios - Configuração SMTP do E-mail: Host 

● Relatórios - Configuração SMTP do E-mail: Port 

● Relatórios - Configuração SMTP do E-mail: Autenticação 
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Figura 54 - Tela de configuração de e-mail na tela de parâmetros. 

 

4.2.3. Configuração do AMT (Intel vPro) 

O PMS possui diversas funcionalidades relacionadas ao Intel AMT (vPro). Para 

possibilitar o uso dessa funcionalidade, é necessária a configuração de usuário e senha vPro, 

além de habilitar (1) ou não (0) o TLS nas comunicações com vPro.  

 

Figura 55 - Tela de informações para configuração do AMT (VPro) 
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4.2.4. Configuração do DASH 

O PMS possui funcionalidades relacionadas ao DASH. Para possibilitar o uso dessa 

funcionalidade, é necessária a configuração de usuário e senha DASH, além de habilitar (1) 

ou não (0) o TLS nas comunicações com DASH. 

 

Figura 56 - Tela de configuração de usuário e senha no DASH 

 

4.2.5. Outras Configurações 

 

Existem outras configurações no sistema que pode ser vista abaixo com suas devidas 

explicações. 

● Ativos - Nome do ativo raiz – Nome no qual é exibido na raiz da arvore de 

ativos no menu principal. 

● Busca IP - Intervalo em minutos entre buscas de IP – Intervalo no qual é 

executado a busca de ativos pelo sistema (tempo em minutos). Intervalos 

muito curtos podem sobrecarregar a rede. 

● Busca IP - Excluir automaticamente ativos não inventariados após x 

dias sem resposta - Tempo no qual um ativo é excluído caso não seja 

encontrado em uma Busca de IP (unidade em dias). 

● SNMP - Nome da Comunidade – é definido com o nome da comunidade 

que será utilizada nas buscas SNMP. 

● Usuários - Login do administrador da rede – Login do usuário principal da 

rede. 

● Usuários - Senha do administrador de rede – Senha do usuário principal da 

rede. 

● Arquivos - Caminho das Imagens dos Ativos – Caminho da pasta para 

armazenamento das imagens cadastradas nos ativos. 

● Arquivos - Caminho das Imagens Excluídas – Caminho no qual é salva 

as imagens excluídas no sistema. 

● Arquivos - Caminho das Fotos dos Usuários – Caminho onde é salva a 

imagem atual do perfil do usuário. 
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● Arquivos - Caminho de Backup – Caminho onde são salvos os backups 

feitos no sistema. 

● Arquivos - Caminho da Pasta Temporária – Pasta temporária do sistema. 

● Arquivos - Caminho dos Documentos dos Ativos – Caminho onde é 

salvo os documentos enviados a um ativo. 

● Arquivos - Caminho dos Executáveis da BIOS – Caminho onde estão 

localizados os executáveis de BIOS. 

● Geral – definição do Nome ou IP do Servidor; 

● E-mail para envio de alerta: endereço de e-mail que receberá todos os e-

mails de alerta do sistema; 

● Limite de colunas a serem exibidas no relatório personalizado: 

definição do limite de colunas a serem exibidas no relatório personalizado. 

● Porta Wake On Lan: definição da porta Wake on lan usada para ligar e 

desligar os ativos pela rede. 
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4.3. GERENCIAMENTO 

 

Na seção de gerenciamento está contida a maioria dos cadastros do sistema 

(usuários, ativos, sites, dentre outros). 

 

4.3.1 Criação de Grupo de Usuários e Permissões 

 

O grupo de usuário é responsável por definir ações das o usuário pode exercer dentro 

do próprio site. Para a criação de um “Grupo de Usuários” e suas permissões, clique em 

Gerenciamento>>Grupo de Usuário e clique em “Novo”: 

 

Figura 57 - Tela de criação de um Tipo de Usuário 

 

4.3.1.1. Acesso a funcionalidades do sistema 

 

Após salvar o grupo, clique no botão de edição para configurar as permissões do 

grupo. Nestas configurações, você poderá permitir diferentes acessos de acordo com o perfil 

desejado para o grupo. Para cada funcionalidade existente no sistema, você poderá configurar 

permissões, que vão desde simples visualização ao controle total, conforme imagem a seguir: 
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Figura 58 - Tela de configuração de permissões 

O acesso às funcionalidades para um usuário pertencente a este grupo será de acordo 

com as permissões definidas ao “Grupo de Usuários”. Por exemplo, para o usuário que 

criamos anteriormente permitimos ao seu grupo acesso de visualização, edição e remoção de 

ativos, além de informações como status do Agente e licença, conforme imagem a seguir: 

 

 

Figura 59 - Tela de exemplo de acesso à funcionalidade do sistema 

 

 

4.3.2. Criação de usuário 

O principal objetivo do usuário no PMS é manipular o sistema através dos seus níveis 

de permissão que são advindas do “Grupo de Usuário” do qual o mesmo pertence. 

Todo usuário ao ser criado será associado a um “Grupo de Usuários” o qual definirá 

as permissões de acesso do mesmo.  
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Para criação de usuários no sistema clique “Menu Geral” em Gerenciamento>>Usuário 

e na tela de listagem de usuários que se abre clique em “Novo”. 

 

 

Figura 60 - Tela de listagem de usuários 

Preencha os campos obrigatórios conforme imagem a seguir: 

 

Figura 61 - Tela de Cadastro/Edição de novo usuário 

 

4.3.3. Criação de Site 

 

O principal objetivo de um site é agrupar uma quantidade de ativos. Em um primeiro 

momento, quando não existe nenhum ativo cadastrado é possível criar um site através do 

Dashboard clicando no botão “Crie seu primeiro site”. 
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Figura 62 - Tela de criação de site através do Dashboard 

 

Posteriormente, a criação de um site deve ser realizada através do “Menu Geral” 

clicando em “Gerenciamento>>Site” e em seguida clicando no botão “Novo”: 

 

Figura 63 - Tela de criação de site pelo menu geral 

 

Após isto, as informações relacionadas ao site devem ser preenchidas. Os campos 

com asterisco (*) são obrigatórios.  Um dos campos obrigatórios é a definição de ao menos 

uma faixa de IP no campo “Faixa de IP”.  

Para adicionar uma faixa de IP preencha o campo “Faixa de IP” no formato 

xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx e em seguida clique em “+” para adicionar a faixa de IP. 

Abaixo é possível ver os campos obrigatórios. 
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Figura 64 - Tela de criação de Site 

 

4.3.4. Criando um novo Tipo de Ativo 

 

O “Tipo de Ativo” nada mais é que a definição de propriedades que um determinado 

ativo possa vir a ter. 

O “Tipo de Ativo” é criado manualmente. Para isso, clique no “Menu Geral” em 

“Gerenciamento>>Tipo de Ativo” e clique em “Novo”. Nesta tela você poderá definir o nome 

do tipo de ativo, um ícone e as propriedades que este tipo de ativo terá. 

 

 

Figura 65 - Tela de criação de um novo Tipo de Ativo 

 

 

4.3.4.1. Incluindo propriedades em tipo de ativo 

 

Quando é criado um “Tipo de ativo” o mesmo já conta com algumas propriedades 

padrões como IP e MAC, porém é possível criar novas propriedades de diferentes tipos e 

formatos. 
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Figura 66 - Tela de Criação/Edição de uma nova propriedade 

 

Dentro da edição do Tipo de Ativo, clique em “Criar Nova Propriedade”. Irá abri uma 

que será gerada de acordo com tipo de propriedade escolhido. Os campos nome e campo 

são obrigatórios, sendo que outros campos são gerados de acordo com o tipo propriedade. 

 

 

Figura 67 - Tela de criação/Edição de propriedade 

 

4.3.5. Criando coleções de computadores 

 

A principal função de coleção é agrupar uma quantidade de ativos que não 

necessariamente estejam no mesmo site, para que dessa forma possa ser feito manipulação 

desse grupo.  

As coleções de computadores podem ser criadas com base nos ativos na árvore, 

resultado de relatórios, expressão regular, ou ainda baseado na combinação dessas três 

opções.  

Por exemplo, criaremos uma coleção de computadores baseada no relatório SQL. 

Clique em “Gerenciamento>Coleções” e em seguida clique em “Novo”, na opção “Selecionar 

por Relatório” selecione o relatório SQL dê um nome para coleção e clique em “Salvar”: 
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Figura 68 - Tela de criação de coleção baseada em relatório SQL 

Caso a opção seja criação seja via expressão irregular, basta preencher a mesma. Exemplo: 

*PC-*

 

 

 

4.3.5.1. Criação de Filtro SNMP 

 

O filtro SNMP é utilizado para categorização automática de um ativo. Por exemplo, 

pode-se categorizar automaticamente uma impressora através de um OID SNMP que seja 

exclusiva da classe de impressoras ou de uma impressora em questão.  

Para criar um filtro SNMP, clique no menu “Gerenciamento>>Filtros SNMP” em 

seguida clique em “Novo”, selecionando o tipo de dispositivo a ser categorizado, o OID que 

será utilizado e a resposta esperada. A comunidade SNMP utilizada será aquela já 

configurada nos parâmetros (“public” por padrão). Clique em salvar: 

 

Figura 70 - Tela de exemplo de expressão regular Figura 69 - Tela de exemplo de expressão regular 
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Figura 71 - Tela de configuração de filtro SNMP 

 

4.3.5.2. Verificando o resultado filtro SNMP 

 

Após a finalização da busca SNMP uma notificação será exibida em notificações e os 

ativos que responderem a busca terão seu tipo alterado de acordo com o filtro SNMP: 

 

 

Figura 72 - Tela de resultado do filtro SNMP 

 

4.3.6. Criando um Ativo manualmente 

 

Um ativo é tido no sistema com qualquer item na rede que possa vir ter um endereço 

IP (impressoras, roteadores, computadores, smartphones e etc.). 

Para criar um ativo manualmente vá ao “Menu Principal” clique em 

“Gerenciamento>>Ativo” e clique em “Novo”, selecione o site pai e a categoria do ativo e clique 

em “Salvar”: 
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Figura 73 - Tela de criação de um novo ativo 

 

 

4.3.6.1. Atribuindo um IP ao ativo criado manualmente 

Para atribuir um IP a um ativo criado manualmente, clique em “editar” do ativo e na 

tela a seguir clique na aba “Propriedades”, insira o número de IP desejado e clique em 

“Salvar”: 

 

Figura 74 - Tela de atribuição de IP a ativo criado manualmente 

 

 

4.3.7. Criando uma Lista Personalizada 

Uma “Lista Personalizada” é uma lista que pode ser criada pelo usuário para que possa 

ser inserida em uma propriedade do “Tipo Ativo”. 

Para criar basta entrar no “Menu Geral” em “Gerenciamento>>Listas Personalizadas”. 

Para exemplo vamos criar uma nova lista com algumas propriedades comuns a um 

ativo do tipo impressora. Defina um nome para a lista e em seguida clique em “Criar Novo 

Item” preencha com o nome desejado para o item e clique em “Salvar” do item e em seguida 

“Salvar” da lista: 
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Figura 75 - Tela de criação de novo item de lista personalizada 

 

4.3.8. Criando Relatórios 

No PMS é possível a criação de dois tipos de relatórios: o primeiro é um relatório 

personalizado onde pode ser combinada uma serie de parâmetros, e no segundo é possível 

a criação de um relatório do tipo SQL, montando uma query SQL de acordo com o objetivo 

necessário. Em ambos os tipos de relatórios é possível a criação de senhas para proteção de 

execução e/ou edição do mesmo. 

 

4.3.8.1 Relatório Personalizado 

Os relatórios personalizados são relatórios que combinam uma serie de parâmetros e 

suas queries SQL são geradas automaticamente com base nesses parâmetros informados 

pelo usuário.  

Para criar um relatório personalizado no PMS, clique no “Menu Geral” em 

“Gerenciamento>>Relatórios” e clique em “Criar Novo Relatório”, em seguida você terá que 

preencher os seguintes campos obrigatórios como nome, o grupo do relatório, e a 

categoria, a partir do preenchimento da categoria do relatório os valores do campo resultado 

serão preenchidos com as propriedades referentes á categoria escolhida. Além da categoria 

é possível também combinar informações na operação e adicionar critérios. 

Para exemplo na imagem a seguir, temos um relatório que busca todos os 

computadores que contém o valor 10 no seu IPv4: 
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Figura 76 - Tela de criação de relatório personalizado 

 

O resultado de outros relatórios pode ser definido como parâmetros no relatório 

personalizado. Escolhas os campos que aparecerão no relatório, e informa o escopo que o 

relatório se aplica. 

 

Figura 77 - Tela de deleção das colunas de resultado do relatório 

 

4.3.8.2. Relatório SQL 

Para criação de um relatório do tipo de SQL basta clicar no “Menu Geral” em 

“Gerenciamento>>Relatórios”, em seguida clicar em “Criar SQL”. A query é montada 

manualmente pelo usuário. Um detalhe importante é de que as palavras chaves do SQL 

devem ser escritas em Caps Lock (caixa alto).  

Por exemplo, criaremos um relatório para buscar todos os ativos que possuem Agente 

instalado, a Query utilizada será:  

SELECT nomearvore FROM ativos WHERE statusAgente = 1 

Tabela 1 – SQL de Relatório 

 

Figura 78 - Tela de Criação de relatório com SQL 

 

4.3.8.3. Execução de relatórios 

Para executar um relatório criado existem duas opções:  
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● Na primeira, basta acessar diretamente através do menu “Relatórios>>[Nome 

do Grupo]>>[Nome do Relatório]” 

● No segundo caso basta acessar “Gerenciamento>>Relatórios” e clicar no botão 

de “Play” do relatório que se deseja executar: 

 

Figura 79 - Tela de localização do botão "play" 

 

 

Nos relatórios também há outros recursos além da execução, edição e exclusão que 

pode ser observado abaixo: 

Agendamento – Nessa opção o usuário tem a opção de informar um e-mail com o 

relatório para um determinado e-mail, sendo que o usuário define a periocidade, data e 

informa o e-mail para o qual o relatório será enviado. 

 

Figura 80 - Tela de agendamento 

 

SQL – Nessa opção é possível verificar a Query gerada pelo relatório, 

independentemente do tipo de relatório à querie gerada para consulta do mesmo será exibida 

conforme o formato da imagem a seguir: 
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Cache – Opção para limpar o cache do relatório, pois a execução de um relatório fica 

em cache por um período de uma hora, ou até que se limpe o cache do mesmo. 

 

Figura 82 - Tela de remoção de cache 

 

 

4.3.8.4. Exportação de Relatórios 

Após executados, os relatórios podem ser exportados em formatos de documentos do 

Word, Excel e PDF. Para exportação dos relatórios, após a execução do mesmo, clique em 

um dos botões na parte inferior do relatório de acordo com o formato desejado para 

exportação: 

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 52 - Visualização de querie 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 54 - Exportação de relatórios 

Figura 81 - Tela de Querie gerada pelo relatório 

Figura 83 - Tela de exportação de Relatórios 
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4.3.9. Agendamento de inventários 

 

Figura 84 – Tela de agendamento de inventários 

Para configurar o agendamento de inventários padrões do sistema e criação de 

inventários de arquivos e extensões, clique em “Gerenciamento>>Agendar Inventário”; dentro 

deste menu há duas opções de inventário, conforme imagem a seguir: 

Dentro de “Hardware e Executáveis” estão as configurações dos inventários padrões 

do sistema, sendo eles: “Hardware e Software” e “Executáveis”: 

 

Figura 85 - Tela de listagem de inventários de executáveis 

 

4.3.9.1. Inventário de Hardware e Software 

A configuração do inventário de “Hardware e Software” permite que seja definida a 

periocidade com a qual vai ser executando o inventário de “Hardware e Software”, horário de 

início, horário para finalização e descrição do inventário conforme imagem a seguir: 

 

Figura 86 - Tela de criação de inventário de hardware e software 
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4.3.9.2. Inventário de Executáveis 

O inventário de executáveis também permite adicionar descrição ao inventário, definir 

periocidade, horário de início, horário para finalizar. 

Além disto, é possível limitar a quantidade de arquivos que o inventário irá retornar. 

Caso não se deseje que esta limitação seja aplicada, deve-se preencher com o valor 0 (zero), 

retornando todos os executáveis (um maior tempo será necessário para a finalização desse 

inventário). 

 

Figura 87 - Tela de criação de inventário de hardware e software 

 

4.3.9.3. Inventário de Arquivos e Extensões 

O inventário de “Arquivos e Extensões” difere dos inventários padrões de sistema, pois 

podem ser criados, editados e excluídos pelo administrador do sistema. Para criar um ou mais 

inventários de “Arquivos e Extensões” clique em “Gerenciamento>>Agendar 

Inventário>>Arquivos e Extensões” em seguida clique em “Novo”: 

 

Figura 88 - Tela de inventário de arquivos e extensões 

 

 

Neste tipo de inventário além dos parâmetros vistos nos inventários anteriores, 

também é possível definir: 

● O tipo de arquivo que você quer nos resultados, através da aplicação dos filtros 

de extensão (*.doc, *.txt, *.bat.) 
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● Definir o estado para o inventário, no caso “Habilitado” ou “Desabilitado” 

● Selecionar os ativos aos quais o inventário será aplicado, a escolha dos 

computadores pode ser feita de três formas, através da seleção dos ativos na 

árvore, através de relatórios e/ou através de coleções de ativos criados. 

 

Figura 89 - Tela de figuras de abas de seleção de computador 

 

Neste inventário, também é possível se limitar a quantidade de arquivos que o 

inventário irá retornar. Caso não se deseje que esta limitação seja aplicada, deve-se 

preencher com o valor 0 (zero), retornando uma listagem de todos os arquivos dentro do 

critério dos filtros (um maior tempo será necessário para a finalização desse inventário). 

 

4.3.10. Gerador de Documentos 

O sistema permite a geração de documentos personalizados elaborados conforme a 

necessidade do administrador. Para geração de documentos é necessário seguir uma 

sequência de passos para a criação dos documentos. O primeiro passo para geração de 

documentos é a criação dos contadores de documentos.  

4.3.10.1. Contador de Documentos 

Para criar um contador de documentos, clique em “Gerenciamento>>Contador de 

Documento”, em seguida clique em “Novo” conforme imagem a seguir: 

 

Figura 90 - Tela de contador de documentos 

 



65 
 

Preencha o nome do contador, se necessário uma descrição, em seguida defina o 

valor de reset e o tipo de reset, em seguida clique em “Salvar”. Os contadores são necessários 

para criação de modelos de documentos. 

 

4.3.10.2. Modelo de Documento 

Para criação de modelos de documentos que serão utilizados na geração de 

documentos, clique em “Gerenciamento>>Modelo de Documento” e clique em “Novo”, 

conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 91 - Tela de criação de modelo de documento 

 

Em seguida insira um nome para o modelo de documento, uma descrição caso 

necessário, informe um contador de documentos e selecione a categoria (tipo de ativo) para 

o modelo de documento, em seguida clique em “Salvar”. 

Após salvar o modelo de documento, clique em “Editar” do documento de documento 

criado para editar as informações que farão parte do modelo de documento, nessa área é 

possível definir as propriedades, contadores e mascaras que farão parte do modelo conforme 

imagem a seguir: 

 

 

Figura 92 - Tela de - Inserção de modelo 

 

Na área “Modelo” é possível adicionar o texto, as propriedades e mascaras de acordo 

com a necessidade. Para adicionar dos dados, selecione-o em seguida clique no ícone de “+” 
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ao lado do campo a ser adicionado ao modelo de documento, após a inclusão de todas as 

informações necessárias clique em “Salvar”. 

4.3.10.3. Gerador de Documento 

Para geração de documentos é necessário que haja modelos de documentos criados. 

Para gerar um documento, clique em “Gerenciamento>>Geração de Documento”, e em 

seguida clique em “Novo”, conforme imagem a seguir: 

 

 

Figura 93 - Tela de geração de documento 

 

Em categoria selecione uma categoria, para selecione os ativos para as quais o 

documento será gerado em “Ativos”, selecione “Tipo de geração”, e em seguida selecione o 

documento a ser gerado, por fim clique em “Salvar”. 

 

4.3.11. Imagem Sistema Operacional 

Para criar o cadastro de sistema operacional, clique em “Gerenciamento>>Imagem 

Sistema Operacional” e clique em “Novo”, a tela para cadastro será exibida conforme a 

imagem a seguir: 

 

Figura 94 - Tela de criação de imagem de OS 

 

Preencha o nome do registro de Sistema Operacional, uma descrição se necessário, 

em “Arquivo da Imagem do Disco”, insira o endereço completo do arquivo de ISO a ser 

adicionado, em seguida defina o estado, o tipo de imagem, a arquitetura, e os dados do 

usuário instalador, com login e senha, por clique em “Salvar”. 
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4.3.12. Instalação de Imagem de SO 

O sistema permite a instalação de imagem de SO remota. Para criar uma instalação 

de Imagem de SO, clique em “Gerenciamento>>Instalação de Imagem de SO” e clique em 

novo, a seguinte tela será exibida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencha o nome da instalação, se necessário insira uma descrição, em 

“Computadores” selecione os ativos para a instalação, defina o estado, selecione uma das 

imagens cadastradas para a distribuição, defina as datas de início e fim, e se necessário insira 

as informações de migração de perfis de usuários. 

 

4.3.13. Criando Software Cadastrado 

Na criação de um Software Cadastrado é possível associar o software cadastrado a 

um software já registrado.  

Para criar um software cadastrado clique em “Software>>Software Cadastrado” e em 

seguida clique em “Novo”. Preencha os campos obrigatórios, associe a um software registrado 

quando for o caso e clique em “Salvar”.  

 

Obs.: As categorias/propriedades de Software Cadastrado podem ser alteradas 

através de “Configurações>>Categorias”, acessando individualmente cada uma, conforme 

imagem a seguir: 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 66 - Configuração para 

instalação de novo OS 

Figura 95 - Tela de Instalação de Imagem SO 
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Figura 96 - Tela de alteração de software cadastrado 

 

4.4. FERRAMENTAS 

Este capítulo é referente a parte de Ferramentas do PMS, que comporta as seguintes 

funcionalidades: busca de IP, SNMP, inventários, logs de inventários, alertas do sistema, 

distribuição de software, agendamento de execução, bloqueio de programas e janelas, 

controle de computadores e upload de arquivos. 

 

4.4.1. Iniciar Busca de IP 

Essa função tem o objetivo fazer a varredura da rede com as faixas de IPs fornecidas 

durante a criação de um site.  

Para cada busca de IP duas notificações serão exibidas na tela conforme imagem 

abaixo, uma indicará o início da busca e a outra será exibida após a finalização da busca por 

IP: 

 

Figura 97 - Tela de mensagens exibidas na busca de IP 

 

4.4.2. Iniciar Busca SNMP 

Essa opção gera uma busca na rede baseada nos Filtro SNMP definidos no 

“Gerenciamento>>Filtros SNMP”. 
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4.4.3. Inventaria agora 

Essa funcionalidade força a execução de todos os inventários cadastrados em todos 

os ativos com Agente instalado, atualizado e com licença ativa no sistema. 

 

4.4.3. Log de Inventários 

O “Log de inventário” apresenta informações sobre todos os inventários realizados em 

todos os ativos, com dados como: tipo de inventário, data da realização, o status do inventário 

e uma mensagem informando a resposta final da ação enviada do Servidor ao Agente.  

Nessa página também é possível pesquisar o log específico por ativo, e /ou limpar a 

lista de logs existentes. 

 

Figura 98 - Tela de logo de inventário 

 

4.4.4. Alertas do Sistema 

O “Alerta do Sistema” apresenta informações de todos os alertas lançados pelos ativos 

que existem no Servidor. 

Nessa página também é possível pesquisar o log específico por ativo, e /ou limpar a 

lista de logs existentes. 

 

Figura 99 - Tela de alerta de sensores 
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4.4.5. Distribuição de Software 

O objetivo da distribuição de software consiste em executar determinado programa em 

um ou mais ativos. Para a criação de distribuições de software é necessário que o software 

esteja sido enviado para o Servidor através do item de “Upload de Arquivos”.  

Para criar uma distribuição de software clique no “Menu Geral” em 

“Ferramentas>>Distribuição de Software”, em seguida clique em “Novo”:

 

 

Preencha os campos obrigatórios:  

● Nome da distribuição; 

● Selecione a pasta onde está o arquivo para execução; 

● Selecione o arquivo para ser executado; 

● Escolha data de início da distribuição e os critérios para distribuição, que no 

caso são os dias na semana que podem ser definidos para que a distribuição 

de software seja realizada. 

 

Esses são os campos mínimos que devem ser preenchidos para criação de nova 

distribuição de software. 

Os demais campos que serão vistos a seguir são para personalização de uma 

distribuição de software: 

Opções de Execução de Pacote – permite fazer um backup do sistema operacional 

e/ou desligar o ativo após a conclusão da distribuição. 

Prioridade de Processo – permite que seja definido a prioridade com que o processo 

será executado, podendo ser alta, normal ou baixa. 

Condições de execução – configura condições para execução, somente executar a 

distribuição se, não executar distribuição se, e o sucesso de instalação se dá por, conforme 

os itens a seguir: 

Figura 100 - Tela de distribuição de software 
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Somente executar se: - Determinadas distribuições foram executadas com 

sucesso: Ao selecionar esta opção, o botão “Adicionar” será desabilitado, clique no botão 

para que o pop-up com a lista de distribuição existente seja aberto para seleção das 

distribuições desejadas. 

 

Figura 101 - Tela de seleção de distribuição pendente 

 

Somente executar se: - Houver determinado valor em MB de espaço livre no drive 

especificado – A execução somente é realizada se houver o espaço livre configurado. 

 

Figura 102 - Tela de Condições 

 

Somente executar se: - Existir determinado (s) arquivo (s) nos discos rígidos - 

Um pop-up irá aparecer, onde será necessário informar o caminho e nome do (s) arquivo (s), 

em seguida clique em “Adicionar”, e por fim clique em “Salvar”, conforme a imagem abaixo: 
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Figura 103 - Tela de validação de arquivos existentes 

 

Somente executar se: - Existir determinada (s) chave (s) e valor (es) no registro 

- Um pop-up irá aparecer, onde será necessário inserir o caminho do registro (chave) do 

sistema, o valor e o tipo do registro, em seguida clique em “Adicionar”, e por fim clique em 

“Salvar”, conforme imagem em anexo: 

 

Figura 104 - Tela de tipo do Registro 

 

Somente executar se: - Existir determinado (s) Software (s) registrado (s) - Um 

pop-up irá aparecer, onde será necessário inserir o nome do Software registrado, em 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 75 - Validação por registros de 

Sistema 
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seguida clique em “Adicionar”, e por fim clique em “Salvar”, conforme imagem em anexo: 

 

 

Não executar distribuição se: - Existir determinado (s) arquivo (s) nos discos 

rígidos - Um pop-up irá aparecer onde será necessário informar o caminho e nome do 

arquivo, em seguida clique em “Adicionar” e por fim em “Salvar”, conforme a imagem a seguir.  

 

Figura 106 - Tela de validação por existência de discos rígidos 

 

Nesse caso a distribuição só será executada se o arquivo não existir no local 

informado. 

Figura 105 - Tela de nome do registro 
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Não executar distribuição se: - Existir determinada (s) chave (s) e valor (es) no 

registro - Um pop-up irá aparecer, onde deverá ser inserido o caminho, valor e tipo de 

registro, em seguida clique em “Adicionar”, e por fim clique em “Salvar”: 

 

Não executar distribuição se: - Existir determinado (s) software (s) registrados - 

Um pop-up irá aparecer, onde deverá ser inserido o nome do software, em seguida clique em 

“Adicionar”, e por fim clique em “Salvar”, conforme a imagem a seguir: 

 

O sucesso da instalação se dá por: - Existir determinado (s) arquivo (s) nos 

discos rígidos - Um pop-up irá aparecer, onde deverá ser informado o caminho e nome do 

arquivo, clique em “Adicionar”, em seguida em “Salvar”, conforme imagem a seguir: 

Figura 107 - Tela de dados do registro 

Figura 108 - Tela de dados do registro 
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Figura 109 - Tela de validação por arquivos existentes 

 

O sucesso da instalação se dá por: - Existir determinada (s) chave (s) e valor (es) 

no registro - Um pop-up irá aparecer, onde deverá ser informado o caminho, valor e tipo do 

registro, em seguida clique em “Adicionar”, e por fim clique em “Salvar”, conforme imagem a 

seguir: 

 

Figura 110 - Tela de validação por registro de sistemas 

 

O sucesso da instalação se dá por: - Existir determinado (s) Software (s) 

registrado (s) - Um pop-up irá aparecer, onde deverá ser informado o nome do software 

registrado, em seguida clique em “Adicionar”, e por fim clique em “Salvar”.  
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Após a sua criação, pode-se verificar o status da distribuição através do botão de 

visualização ( ). 

 

4.4.6. Agendamento de Execução 

O agendamento de execução de programas permite a execução agendada e remota 

de programas e scripts em um ou vários ativos ao mesmo tempo. Para acessar a área de 

Agendamento de execução de programas, clique em “Ferramentas>>Agendamento de 

Execução”, em seguida clique em “Novo” para criar um novo agendamento: 

 

 

Preencha o nome do Agendamento, a descrição (se necessário), em seguida 

selecione os computadores para realizar o agendamento, clicando no ícone de edição ao lado 

do campo “Computadores”. Um pop-irá abrir com três opções de seleção, por “Computadores” 

na árvore, “Relatórios” e “Coleções”, conforme imagem a seguir:  

Figura 111 - Tela de dados do registro 

Figura 112 - Tela de agendamento de execução 
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Após selecionar o (s) ativo (s), insira o caminho do programa/script a ser agendado. 

Se o programa/script utilizar algum argumento, insira-o em “Argumentos” e, em seguida, 

clique em “+” para adicionar o caminho e argumentos. Insira quantos programas/scripts forem 

necessários e, em seguida, defina um horário para execução do agendamento. Por fim clique 

em “Salvar”. 

 

4.4.7. Bloqueio de Programas 

Com o bloqueio de programas é possível bloquear processos nos ativos. Para criar um 

bloqueio de programas, clique no “Menu Geral” em “Ferramentas>>Bloqueio de Programas”, 

em seguida clique em “Novo” e preencha os campos da imagem a seguir: 

 

Figura 114 - Tela de bloqueio de programas 

 

Preencha o nome do bloqueio de programas, em seguida uma descrição se for o caso, 

selecione os computadores, através de uma das três opções existentes (sites/ativos, relatórios 

e coleções). 

Figura 113 - Tela de seleção de computadores 
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Defina o estado do bloqueio de programas, informe uma quantidade de dias para que 

o mesmo seja mantido e, se desejar, selecione “Não salvar título das janelas para economizar 

espaço no banco de dados”. 

Em processos adicione o nome do processo que deseja bloquear, por exemplo: 

cmd.exe e clique em “+”. 

Em horários é possível utilizar a grade de horários se for necessário que o bloqueio 

ocorra apenas em dias específicos. Por fim, clique em “Salvar”. 

4.4.8. Bloqueio de Janelas 

O bloqueio de janela permite que aplicações sejam bloqueadas através do nome das 

janelas. Por exemplo, se o acesso a “Youtube” não for permitido, basta adiciona-lo na lista de 

bloqueio de janelas. Para criar um bloqueio de janelas, clique em “Ferramentas>>Bloqueio de 

Janelas”, em seguida clique em “Novo” e preencha os campos da imagem a seguir: 

 

 

● Preencha o nome do bloqueio 

● Preencha uma descrição (opcional) 

● Clique no botão de edição em “Computadores” para selecionar os ativos que 

terão as janelas bloqueadas. 

● Informe a quantidade de dias que o bloqueio deve ser mantido em histórico 

● Selecione a opção “Não salvar título das janelas para economizar espaço no 

banco de dados” caso se deseje salvar espaço no banco de dados 

● Em “Adicionar novo título” insira o nome da janela a ser bloqueada e em 

seguida clique em “+” para adicioná-la 

● Adicione quantas janelas forem necessárias, em seguida defina se a grade de 

horários será ou não utilizada no bloqueio 

● Por fim clique em “Salvar”.  

Figura 115 - Tela de bloqueio de janelas 
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Para que o bloqueio de janelas funcione corretamente é necessário que os ativos 

selecionados sejam reiniciados. 

4.4.9. Controle de Computadores 

O controle de computadores é um agendamento de tarefas básicas de controle de 

computadores como desligar, ligar, reiniciar, hibernar e bloquear. Para criar um controle de 

computares, clique em “Ferramentas>>Controle de Computadores”, conforme a imagem a 

seguir: 

 

Figura 116 - Tela de criação/edição de controle de computadores 

 

● Insira um nome 

● Preencha uma descrição (opcional) 

● Defina o estado (habilitado ou desabilitado) 

● Em “Computadores” selecione um ou mais computadores para realizar a ação 

● Em “Operação” selecione a operação desejada para o controle 

● Em “Tempo de espera” defina um tempo 

● Em “Horários” defina a periodicidade e em seguida o horário para execução 

● Por fim clique em “Salvar”. 
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4.4.10. Upload de Arquivos 

O principal objetivo do Upload de Arquivo é carregar arquivos (executáveis, setups) 

para que seja possível instala-los em outros computadores seja através da “Distribuição de 

Software” ou “Update de Bios”. 

 

Para cadastrar um novo arquivo para ser utilizado é necessário preencher os campos 

obrigatórios (*), selecionar o diretório onde será salvo o arquivo através do botão “Selecionar 

Pasta” e depois clicar em “Adicionar Arquivo” para que seja selecionar o arquivo a ser 

adicionado. 

Após clicar no botão “Selecionar Pasta” será aberto um pop-up para que o usuário 

selecione ou crie uma nova pasta para seleção, nessa tela além de poder criar pastas também 

é possível deletar pastas vazias que foram criadas pelo usuário, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 118 - Tela de Seleção/criação de diretório 

 

Assim que a pasta for selecionada, será necessário a seleção do arquivo que será 

adicionado, através do botão “Adicionar Arquivo”, após a seleção do mesmo basta clica em 

“Anexar” para que o arquivo seja apontado para o diretório selecionado, conforme a imagem 

a seguir: 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 88 - Tela de cadastro de upload de arquivos 

Figura 117 - Tela de Upload de Arquivos 
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Figura 119 - Tela de seleção de arquivo 

 

Para finalizar o processo basta clicar no botão “Salvar” da tela de edição/criação da 

página de Upload de Arquivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.11. Plano de Energia 

A funcionalidade Plano de Energia possibilita ao Administrador definir as configurações 

para o plano determinando os parâmetros de configuração;  



82 
 

 

Figura 120 - Tela inicial do Plano de Energia 

 

Para dar início ao processo de criação, acesse o menu Ferramentas>>Plano de 

Energia>>Novo; será apresentado a tela para cadastro;  

 

Figura 121 - Tela principal de cadastro de plano de energia 

 

 

Identificando os campos do cadastro:  

• Nome: Informar o nome para identificar o plano de energia de forma breve e 

objetiva; 
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• Aplicar em Grupo de Usuário: Se habilitado o plano de energia será aplicado 

em grupos de usuários, administradores ou usuário padrão; 

• Grupo: Determina se o perfil será aplicado no perfil administrador ou no perfil 

usuário padrão;  

• Selecione Computadores: Apresenta todos os ativos inventariados na rede 

disponíveis para receber o plano de energia;  

• Descrição: Descrever o plano de energia de forma breve e objetiva;  

• +Adicionar Subtipo: Apresenta todos os parâmetros para serem inseridos ao 

plano de energia; 

 

 

Figura 122 - Tela de cadastro de energia 

 

Após preencher o campo Nome, grupo de usuário e selecionar o grupo, clique no botão 

“Selecionar Computadores”; será exibido um pop-up com todos os ativos cadastrados na rede; 
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Figura 123 - Tela de seleção de ativos para plano de energia 

 

Para selecionar basta clicar no ativo desejado, é possível selecionar vários ativos, 

conforme disponibilidade. Após clique no botão “Salvar”;  

 

Figura 124 - Tela de ativos selecionados para plano de energia 

 

Após gravar o ativo, clique no botão “Adicionar SubTipo”, será exibido um pop-up com 

os subtipos disponíveis para inserção no plano de energia;  



85 
 

 

Figura 125 - Tela de novo plano de energia 

 

Figura 126 - Tela de subtipo de plano de energia 

Clique no campo “Subtipo de Plano de Energia” e selecione o item a ser inserido no 

plano de energia, em seguida no campo “Configuração” escolha a ação para o item escolhido; 

clique no botão “Adicionar” 
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Figura 127 - Tela de configuração de subtipo de plano de energia 

Será apresentado um pop-up para configuração do Subtipo; preencha os campos 

exibidos, no caso acima foi listado Valor Conectado na Tomada (AC) e Valor na Bateria (DC), 

após informar o valor, clique no botão “Salvar”;  

 

Figura 128 - Tela de configuração de subtipo de configuração para plano de energia 

Será exibido um pop-up informando que houve uma “Adição de novo item” ao plano 

de energia; conforme tela abaixo:  
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Figura 129 - Tela de adição de novo item de subtipo de configuração para plano de energia 

Clique no botão “Salvar” para que o novo item seja adicionado ao plano de energia;  

É possível inserir outros subtipos, basta preencher os campos “Subtipo de Plano de 

Energia” e “Configuração”, informar os parâmetros e após finalizar clicar no botão “Salvar”;  

 

Figura 130 - Tela Adicionar novo item de subtipo de configuração para plano de energia 
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Figura 131 - Tela Salvar novo item de subtipo de configuração para plano de energia 

Aguardar o pop-up informando a adição do novo item; 

 

Figura 132 – Popup de adição de novo item de subtipo de configuração para plano de energia 

Ainda é possível editar ou excluir o subtipo inserido; basta clicar no ícone do “lápis” 

para edição e clicar no ícone da “lixeira” para exclusão;  

 

Figura 133 - Tela de exclusão de novo item de subtipo de configuração para plano de energia 

Mas caso não tenha outro subtipo para inserir clique no botão “Salvar” no canto inferior 

da tela;  
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Figura 134 - Tela de salvar nova de configuração para plano de energia 

Será exibido a tela inicial de cadastro para o plano de energia, com o novo plano de 

energia recém cadastrado; na última coluna “Ação” é possível, visualizar o plano cadastrado, 

basta clicar no ícone do “olho”; é possível editar o plano de energia, clicando no ícone do 

“lápis” e ainda é possível excluir o plano de energia, basta clicar no ícone da “lixeira”.  

 

Figura 135 - Tela principal de cadastro de plano de energia 

 

4.4.12 Criptografia de Disco  

A funcionalidade de criptografia de disco, permite proteger as informações 

convertendo-as em códigos ilegíveis que não podem ser facilmente decifrados por pessoas 

não autorizadas. Para acessar essa funcionalidade, basta clicar no link 

Ferramentas>>Criptografia de Disco e será exibida a tela abaixo:  
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Figura 136 - Tela principal de Criptografia de Disco 

Preencha todos os campos solicitados na tela de cadastro. Para adicionar o ativo, 

clique no botão “Selecionar Computadores”,  

 

Figura 137 - Tela de novo cadastro de Criptografia de Disco 

Tipo de Criptografia de Disco: 
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• Apenas S.O: volume onde o Windows está instalado 

• S.O e Dados: volume onde o Windows está instalado e um segundo volume 

usado para salvar arquivos 

• Apenas Dados: um segundo volume usado para salvar arquivos. 

 

Figura 138 - Tela principal de Criptografia de Disco 

 

Figura 139 - Tela de visualização de uma operação de Criptografia de Disco 

4.4.13 Criptografia de Arquivos 

A funcionalidade de criptografia de disco, permite proteger as informações de 

determinadas pastas e arquivos, convertendo-as em códigos ilegíveis que não podem ser 

facilmente decifrados por pessoas não autorizadas. Para acessar essa funcionalidade, basta 

clicar no link Ferramentas>>Criptografia de Arquivos e será exibido a tela abaixo: 

 

Figura 140 - Tela de novo cadastro de Criptografia de Pastas e Arquivos 
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Figura 141 - Tela de visualização de uma operação de Criptografia de Pastas e Arquivos 

 

Figura 142 - Tela de edição de uma operação de Criptografia de Pastas e Arquivos 

  



93 
 

4.4.14 Gerenciamento de TPM 

 

A funcionalidade de Gerenciamento de TPM consiste em fornecer funções básicas 

relacionadas ao controle do TPM. Para acessar essa funcionalidade, acesse no menu 

Ferramentas>>Gerenciador de TPM, será exibido a tela para cadastramento das operações 

de TPM, clique no botão “Novo”; 

 

Figura 143 - Tela inicial de gerenciamento de TPM 

Preencha o campo “Nome”, informe no campo “Descrição” as informações 

correspondentes, no campo “Computadores” selecione o (s) ativo (s) para receber a 

funcionalidade;  

Ao clicar no ícone “lápis” será apresentado os ativos disponíveis, selecione o(s) 

ativo(s) e clique no botão “Salvar”; 
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Figura 144 - Tela de seleção de ativos para TPM 

Após selecionar o ativo, observe que o campo “computador” alterou o valor informando 

a quantidade de ativos selecionados; 

No campo “Operação” selecione a opção correspondente e clique no botão “Salvar”;  

 

Figura 145 - Tela de seleção do campo Operação de TPM 

 

Após cadastrar a operação será listado na tela inicial do Gerenciamento de TPM todos 

os cadastros realizados, conforme abaixo:  
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Figura 146 - Tela de listagem do cadastro de TPM 

 

O sistema permite visualizar, alterar e excluir os cadastrados listados no 

Gerenciamento de TPM;  

Para visualizar o cadastro clique no ícone “olho” da coluna “Ação” na linha 

correspondente ao cadastro;  

 

Figura 147 - Tela de visualização do TPM 

 

Na tela de visualização de TPM é informado na coluna “Nome” a identificação do ativo 

que foi aplicado a funcionalidade, informação o status na coluna “Versão Atual” e na coluna 

“Data de Aplicação” informa a data e horário que foi aplicado o comando de TPM no ativo; 
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Figura 148 - Tela de consulta do TPM 

Para editar o cadastro clique no ícone “lápis” da coluna ação na linha correspondente, 

será exibido a tela Gerência de TPM (Trusted Plataform Module) com os campos editáveis; 

altere as informações necessárias e clique no botão “Salvar”;  

 

Figura 149 - Tela de edição do TPM 

Na tela de edição é possível editar todos os campos e posteriormente gravar clicando 

no botão “Salvar”;  

 

Figura 150 - Tela de edição de cadastro do TPM 

Para excluir o cadastro clique no ícone “lixeira” da coluna ação na linha 

correspondente, será solicitado a confirmação da ação, clique no “ok”; seu cadastro será 

eliminado retornando para tela de Gerência de TPM (Trusted Plataform Module).  
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Figura 151 - Tela de exclusão do cadastro do TPM 

Para consultar no ativo se o comando enviado foi aplicado basta executar o Windows 

PowerShell em modo administrador, digitar GET-TPM, pressionar a tecla “Enter”;  

O sistema permite visualizar, alterar e excluir os cadastrados listados no 

Gerenciamento de TPM;  

Você pode limpar o TPM para remover a propriedade e redefini-lo com os padrões de 

fábrica. Para isso, preencha o campo “Nome”, informe no campo “Descrição” as informações 

correspondentes, no campo “Computadores” selecione o (s) ativo (s) para receber a 

funcionalidade; 

 

 

Ao clicar no ícone “lápis” será apresentado os ativos disponíveis, selecione o(s) 

ativo(s) e clique no botão “Salvar”;  
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Figura 152 - Tela de seleção de ativos para TPM 

 

Após selecionar o ativo, observe que o campo “computador” alterou o valor informando 

a quantidade de ativos selecionados; no campo “Operação” selecione a opção 

correspondente e clique no botão “Salvar”; 

 

Figura 153 - Tela de seleção de operação para TPM 

Após cadastrar a operação será listado na tela inicial do Gerenciamento de TPM todos 

os cadastros realizados, conforme abaixo:  
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Figura 154 - Tela de gerencia de TPM 

 

O sistema permite visualizar, alterar e excluir os cadastrados listados no 

Gerenciamento de TPM;  

Para visualizar o cadastro clique no ícone “olho” da coluna “Ação” na linha 

correspondente ao cadastro;  

 

Figura 155 - Tela para visualizar um comando da gerência de TPM 

 

Na tela de visualização de TPM informa na coluna “Nome” a identificação do ativo que 

foi aplicado a funcionalidade, informação o status na coluna “Versão Atual” e na coluna “Data 

de Aplicação” informa a data e horário que foi aplicado o comando de TPM no ativo;  
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Figura 156 - Tela de visualização detalhada de um comando da gerência de TPM 

Para editar o cadastro clique no ícone “lápis” da coluna ação na linha correspondente, 

será exibido a tela Gerência de TPM (Trusted Plataform Module) com os campos editáveis; 

altere as informações necessárias e clique no botão “Salvar”;  

 

Figura 157 - Tela de seleção de operação para TPM 

Para excluir o cadastro clique no ícone “lixeira” da coluna ação na linha 

correspondente, será solicitado a confirmação da ação, clique no “ok”; seu cadastro será 

eliminado retornando para tela de Gerência de TPM (Trusted Plataform Module).  

 

Figura 158 - Tela de exclusão de comando da gerência de TPM  
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4.4.15 Traps SNMP 

 

O SNMP Trap é um evento que acontece quando um alerta é capturado pelo servidor 

e o mesmo está configurado para disparar o TRAP SNMP, será disparado um TRAP para um 

servidor TRAP SNMP que receberá o alerta através do oid .1.3.1988.10.0.8 que deve estar 

pré-configurado. 

Acesse Gerenciamento>Configurações de Trap de SNMP, será apresentado a tela 

conforme abaixo, informe o endereço IP do servidor e a porta padrão é 162; porém o sistema 

possibilita alterar a porta;  

 

Figura 159 - Tela de configurações de Trap de SNMP 

 

No campo “IPs de Servidores SNMP” informe o endereço IP do Servidor PMS, após 

clique no botão “Salvar”, será apresentado um o pop-up informando que a configuração foi 

realizada com sucesso;  

 

Figura 160 - Tele de Configuração de IPs de Servidores SNMP 

 

Após configurado todos os parâmetros para comunicação do SNMP Trap, será exibido 

a relação de alertas de sensores gerados conforme abaixo:  
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Figura 161 - Tela de listagem dos alertas de sensores de SNMP Trap 

 

  



103 
 

4.5. MONITORAMENTO 

A parte de monitoramento do sistema permite a verificação de ações realizadas dentro 

do sistema e nos ativos. Nessa área do sistema também é possível criar auditoria de pendrive 

e serviços de impressão. 

 

4.5.1. Movimentação de Ativos 

Para verificar informações de movimentação de ativos, como caminho de origem, 

caminho de destino, data e hora, e o nome do ativo, clique em 

“Monitoramento>>Movimentação de Ativos”, conforme imagem a seguir: 

 

Figura 162 - Tela de movimentação de ativos 

4.5.2. Serviços de Impressão 

Para criar um monitoramento de serviços de impressão, clique em 

“Monitoramento>>Serviços de Impressão”, em seguida clique em “Novo”, a seguinte tela será 

exibida: 

 

Figura 163 - Tela de monitoramento de Impressão 

 

Preencha o nome do monitoramento, insira uma descrição se necessário, em 

“Computadores” selecione um ou mais computadores, defina o estado e quantidade de dias 
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para que o histórico seja mantido. Em “Horários” defina os dias para que o monitoramento 

seja aplicado, por fim clique em “Salvar”. 

Para visualizar as impressões realizadas nos ativos do monitoramento, clique em 

“Visualizar” do monitoramento criado, e a seguinte tela será exibida: 

 

Figura 164 - Tela de visualização de impressões 

 

4.5.3. Auditoria de Pendrive 

Para criar um monitoramento de pendrive, clique em “Monitoramento>>Auditoria de 

Pendrive”, em seguida clique em “Novo”, a tela a seguir será exibida: 

 

Figura 165 - Tela de auditoria de pendrive 

 

Preencha o nome da auditoria, insira uma descrição, em “Computadores” selecione 

um ou mais computadores, defina o estado da auditoria e a quantidade de dias para que o 

histórico seja mantido, por fim clique em “salvar”. 

Para visualizar o monitoramento de Pendrives, clique em “Visualizar” do 

monitoramento criado, e a seguinte tela será exibida: 

 

Figura 166 - Tela de visualização de monitoramento 
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Clique em “Detalhes” para visualizar os detalhes da ação realizada no pendrive, as 

informações serão exibidas conforme a imagem a seguir: 

ç  

Figura 167 - Tela de visualização detalhada 

 

4.5.4. Auditoria PMS 

A auditoria PMS permite o acompanhamento de atividades realizadas dentro do 

sistema. Para visualizar as atividades realizadas no PMS, clique em 

“Monitoramento>>Auditoria PMS”, em seguida clique na primeira caixa de seleção conforme 

imagem a seguir, para selecionar a área que deseja verificar: 

 

Figura 168 - Tela de seleção de filtro para auditoria 

 

Após selecionar uma área, caso queira filtrar mais a pesquisa na próxima caixa de 

seleção, selecione a ação desejada conforme imagem a seguir: 

 

Figura 169 - Tela de seleção de filtro 

 

Também é possível filtrar pelo intervalo de data desejado, inserindo uma data de início 

e fim, e em seguida clique em “Filtrar”. 
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4.6. CONFIGURAÇÕES 

Na área de configurações do sistema é possível, definir categorias e informações de 

softwares, edição e criação de parâmetros para o sistema e visualização de licença, conforme 

a imagem a seguir: 

 

Figura 170 - Tela de itens de configuração 

 

4.6.1. Categorias 

Na aba de categorias é possível criar e editar informações sobre fabricante, 

modalidades, pacotes de softwares, plataformas, sistemas operacionais, tipo de software e 

tipo de licença de software. Todos os dados cadastrados nessa área do sistema, poderão ser 

usados em cadastro de software. 

 

4.6.1.1 Credenciais de Acesso 

Para cadastrar a credencial de acesso, clique no menu categorias>>credenciais de 

acesso; será exibido a tela para preenchimento das informações do ativo; 
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Figura 171 - Tela inicial de Credencial de Acesso 

Para inserir a credencial clique no botão “Novo”, será apresentado a tela conforme 

abaixo: 

 

Figura 172 - Tela de cadastro para Credencial de Acesso 

 

Preencha os dados e clique no botão “Salvar”; será exibido a tela listando a credencial 

cadastrada, possibilitando a alteração ou exclusão;  
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Figura 173 - Tela de listagem das Credenciais de Acesso 

 

Para editar a credencial cadastrada, clique no ícone “lápis”, realize as alterações e 

clique no botão salvar; Para Excluir uma credencial cadastrada, clique no ícone “lixeira”, será 

apresentado um pop-up solicitando a confirmação da ação, após clicar no botão “ok” que o 

item será excluído;  

O campo “Filtrar” possibilita ao usuário realizar busca de informações cadastradas, 

basta inserir o que deseja buscar, e clicar no botão “filtrar”;  

 

4.6.1.2 Credenciais do Windows 

Para cadastrar a credencial do Windows, acesse o menu Categorias>>Credenciais do 

Windows; será exibido a tela para preenchimento das informações do ativo; 

 

Figura 174 - Tela principal de Credencial do Windows 
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Para cadastrar a credencial do Windows, clique no botão “Novo”, será exibido um pop-

up para preenchimento dos dados do ativo a ser cadastrado. Preencha todos os campos e 

clique no botão “Salvar”; 

 

Figura 175 - Tela de cadastro de credencial do Windows 

 

Após fechar o pop-up será exibido a tela de Credencial do Windows com o cadastro 

inserido;   

 

Figura 176 - Tela de listagem das credenciais do Windows 

 

Para editar o cadastro basta clicar no ícone “lápis” que será apresentado a tela com 

os campos editáveis após editar basta salvar; para excluir a credencial é necessário clicar no 

ícone “lixeira” e confirmar a ação, posteriormente o cadastro será descartado; 
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Figura 177 - Tela de edição de credenciais de acesso remoto 

 

O campo “Filtrar” possibilita o usuário fazer busca de informações cadastradas, basta 

inserir o que deseja buscar, e clicar no botão “filtrar”;  

 

4.6.1.3 Programa de Acesso Remoto 

No menu Categorias>>Configurações>>Programa de Acesso Remoto é possível 

cadastrar credenciais para acessar o ativo via aplicativos de terceiros, basta clicar no botão 

“Novo”, será exibido o pop-up para preenchimentos das informações correspondente ao 

programa escolhido;  

 

 

Figura 178 - Tela principal de Programa de Acesso Remoto 
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Figura 179 - Tela de cadastro de programa para acesso remoto 

Abaixo um exemplo para preenchimento da credencial utilizando o aplicativo UltraVNC 

1.3.2; 

 

Figura 180 - Tela de configuração de programa de acesso remoto - UltraVNC 

 

Abaixo um exemplo para preenchimento da credencial utilizando o aplicativo AnyDesk 

v6.1.5; 
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Figura 181 - Tela de configuração de programa para acesso remoto – AnyDesk 

 

 

No campo “Parâmetros” será exibido um pop-up com informações adicionais referente 

ao preenchimento do campo;  

 

Figura 182 - Tela de informações preenchimento de parâmetros 

 

4.6.1.4. Fabricante 

O sistema permite a inclusão de informações de fabricantes de softwares, para inserir 

um fabricante, clique em “Configurações>>Categorias>>Fabricante” em seguida clique em 

“Novo”, o seguinte pop-up irá ser exibido: 
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Figura 183 - Tela de cadastro de fabricante 

 

Preencha os campos necessários para cadastro de fabricante, apenas o nome é 

obrigatório, após preencher os campos clique em “Salvar”. 

Para editar um fabricante, clique em “Configurações>>Categorias>> Fabricante” em 

seguida clique em “editar” do fabricante que desejar editar, e ou “excluir” para deletar o registro 

de fabricante, conforme imagem a seguir: 

 

 

Figura 184 - Tela de listagem de fabricantes 

 

4.6.1.5. Grupo de Relatórios 

Para inserir, um grupo de relatório, clique em “Configurações>>Categorias>>Grupo de 

Relatório”. Para criar um novo “Grupo de relatório” que poderá ser utilizado na tela de criação 

de relatório, clique em “Novo” preencha o nome do grupo de relatório e clique em “Salvar”, 

conforme imagem a seguir: 
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Figura 185 - Tela de grupo de relatório 

 

Abaixo é possível ver o pop-up de edição e criação de novo “Grupo de Relatório”. 

 

Figura 186 - Tela de Grupo de Relatórios 

4.6.1.6 Modalidade 

Para inserir, uma modalidade de software, clique em 

“Configurações>>Categorias>>Modalidade”. Para criar uma nova modalidade, clique em 

“Novo” preencha o nome da modalidade e clique em “Salvar”, conforme imagem a seguir: 

 

Figura 187 - Tela de Tipo de modalidade 

 

O sistema permite editar ou excluir uma modalidade, para isso clique em 

“Configurações>>Categorias>>Modalidade” e selecione a ação desejada conforme a imagem 

a seguir: 
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4.6.1.7. Pacote de Softwares 

Para inserir um pacote de software, clique em “Configurações>>Categorias>>Pacote 

de Software”, em seguida clique em “Novo”, o seguinte pop-up será exibido: 

 

Figura 189 - Tela de Cadastro de pacote de software 

O sistema permite editar ou excluir um registro de pacote de software, para isso,  clique 

em “Configurações>>Categorias>>Pacote de Software” e clique na opção desejada conforme 

a imagem a seguir: 

 

Figura 190 - Tela de Listagem de pacotes de software 

 

4.6.1.8. Plataforma 

Para cadastrar plataformas de software, clique em 

“Configurações>>Categorias>>Plataforma”, em seguida clique em “Novo”, o seguinte pop-up 

será exibido: 

Figura 188 - Tela de Listagem de modalidades 
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ç  

Figura 191 - Tela de Cadastro de plataforma 

                

O sistema permite editar ou excluir uma plataforma, para isso, clique em 

“Configurações>>Categorias>>Plataforma” e selecione a ação desejada conforme a imagem 

a seguir: 

 

Figura 192 - Tela de Listagem de plataformas 

 

4.6.1.9. Sistemas Operacionais 

Para criar um registro de sistema operacional, clique em 

“Configurações>>Categorias>>Sistemas Operacionais” e clique em “Novo”, um pop-up será 

exibido conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 193 - Tela de Cadastro de tipo de sistema operacional 
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Para editar ou excluir um tipo de sistema operacional, clique em 

“Configurações>>Categorias>>Sistemas Operacionais” e em seguida clique na ação deseja 

do registro, conforme imagem a seguir: 

 

Figura 194 - Tela de Listagem de sistemas operacionais 

 

 

4.6.1.10. Tipo de Software 

Para criar um registro de tipo de software, clique em 

“Configurações>>Categorias>>Tipo de Software”, em seguida clique em “Novo”, o seguinte 

pop-up será exibido: 

 

Figura 195 - Tela de Cadastro de tipo de software 

Para editar ou excluir um registro de tipo de software clique em 

“Configurações>>Categorias>>Tipo de Software”, em seguida clique na ação desejado do 

registro que desejar aplicar a ação, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 196 - Tela de Listagem de tipos de software 

 

4.6.1.11. Tipo de Licença 
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Neste item é possível visualizar informações sobre a licença cadastrada no PMS. Para 

visualizar o tipo de licença, clique em “Configurações>>Categorias>>Tipo de Licença”. 

 

Figura 197 - Tela de licença 

 

 

4.6.2. Eventos 

 

Essa funcionalidade permite habitar e desabilitar as notificações de eventos que devem ser 

exibidos na aba de eventos dos ativos conforme o item 4.8.1.9. Para acessar essa 

funcionalidade clique em “Configurações>>Eventos>”, a seguinte tela deve ser exibida: 

 

Figura 198 - Tela de Registro de eventos 

Para habitar ou desabilitar um evento existente, clique em “editar” do evento desejado, 

o seguinte pop-up será exibido: 

 

4.6.3. Eventos do Windows 

 

Essa funcionalidade permite cadastrar eventos exclusivamente do Sistema 

Operacional Windows, após o cadastro as notificações de eventos devem ser exibidas na aba 

Figura 199 - Tela de Pop-up de edição/criação de evento 
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de eventos dos ativos, conforme o item 4.8.1.9. Para acessar essa funcionalidade clique em 

“Configurações>>Eventos do Windows>”, a seguinte tela deve ser exibida: 

ç

 

Figura 200 - Tela Principal de Cadastro de Eventos do Windows 

 

Preencha as informações nos campos abaixo, em seguida clique no botão “Adicionar”, 

após finalizar a inserções dos eventos clique no botão “Salvar”. 

 

Figura 201 - Tela de Cadastro de Eventos do Windows 

 

Após salvar o cadastro, o sistema retorna para tela principal, listando o evento 

cadastrado conforme abaixo:  
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Figura 202 - Tela de Eventos cadastrados do Windows  

 

4.6.4. Parâmetros 

A página de parâmetros é voltada para as configurações do sistema, e estão descritas 

com detalhes no item 4.2. Voltado para configurações iniciais do sistema, pois são de extrema 

importância para o correto funcionamento do software. 

 

 

 

 

4.6.5. Backup Automático 

Essa funcionalidade permite realizar backup da base de dados do sistema, para isso, 

é necessário realizar o primeiro backup de forma manual, ou seja, forçar o backup para que 

seja criado a pasta de armazenamento dos arquivos de backup; por padrão, será criado a 

pasta no caminho padrão C:\pms\backup; 

 

Figura 203 - Tela Principal de Backup Automático 

 

Para realizar o primeiro backup, clique no botão “Forçar Backup”, o sistema criará a 

pasta “backup” no caminho especificado no campo “Arquivos - Caminho de Backup”; Marque 

a opção “Ativo”, após clique no botão “Forçar Backup”. O sistema solicitará confirmação da 

ação a ser executada. Clique no botão “Confirmar”.  



121 
 

 

Figura 204 - Tela Principal de Forçar Backup 

Logo após será gerado um pop-up informando que o backup foi criado com sucesso; 

acesse a pasta e verifique o arquivo criado;  

 

Figura 205 - Tela de confirmação de Backup Automático 

4.6.6. Perfil Acesso Out Of Band 

Essa funcionalidade permite configurar o Perfil de Acesso Out Of Band (AOB), para 

acessar os ativos via DASH e vPro; essas informações são armazenadas no perfil AOB. 

Quando solicitado a conexão via vPro ou DASH será necessário informar qual perfil fornecerá 

o usuário e senha para concluir o acesso; Por padrão, o sistema carrega um cadastro para 

cada tecnologia, conforme mostrado na tela abaixo:  

 

Figura 206 - Tela de Perfil Acesso Out Of Band 

 

Para cadastrar um novo Perfil de Acesso Out Of Band, clique no botão “Novo”; 

preencha os campos abaixo, no campo “Operação a Executar” informe se o ativo é DASH ou 

vPro. Após preencher todas as informações clique no botão ”Salvar”;  



122 
 

 

Figura 207 - Tela de Cadastro do Perfil Acesso Out Of Band 

 

4.6.7. Sensores de Alerta 

Neste item é possível configurar e visualizar os periféricos e sensores de alerta que 

podem vir a ser lançados pelos ativos (Acesso: “Configurações >> Sensores de Alerta”) em 

determinado site. 

Os periféricos e sensores do mesmo são adicionados e atualizados automaticamente 

sempre que um ativo é inventariado.  

 

Figura 208 - Tela de lista periféricos 

 

Para configurar um sensor basta clicar no botão de edição do periférico e assim realizar 

a configuração dos sensores existente no mesmo. Outra maneira de atualizar a lista de 

sensores é ir simplesmente ao ativo e executar a listagem de sensores. 
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Figura 209 - Tela de configuração de sensor 

 

Abaixo é possível ver a tela de configuração de sensores com mais detalhes. 

ç  

Figura 210 – Tela de configuração de sensores 

 

Os seguintes campos são configuráveis nessa tela: 

● Intervalo para envio – Nesse campo é especificado qual o intervalo para envio 

de e-mail para o endereço de e-mail cadastrado na tela de parâmetros 

(Parâmetros: “E-mail para envio de alerta”). 

● Valor Dispara Alerta – Nesse campo é especificado o limite para que um 

determinado alerta seja disparado. 

● Enviar e-mail – Campo que quando habilitado sinaliza que um e-mail deve ser 

disparado. 

● Status – Campo que especifica se o sensor está sendo monitorado ou não. 
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Figura 211 – Tela de Parâmetro a ser alterado 

 

**Vale lembrar que é necessário ter um e-mail preenchido no item de parâmetros para 

que o envio de alerta funcione corretamente. 

**Quando é editado um sensor que já tivera um alerta registrado e o campo próximo 

disparo tenha sido preenchido, terá seu valor reiniciado. 

 

 

4.7. INVENTARIANDO ATIVOS 

Há três formas de inicializar inventários online no PMS, além da possibilidade de um 

tipo de inventário off-line. 

A primeira forma é através do menu clicando no ativo que possui o Agente instalado, 

em seguida clique no botão “Inventariar Agora” (somente quando o ativo não foi inventariado 

nenhuma vez) 

A segunda forma é realizada clicando-se em “Controles>>Inventariar” no menu do 

próprio ativo conforme imagem a seguir: 

 

Figura 212 – Tela de locais para inventariar ativo no próprio ativo 

 

Já a terceira forma de realizar um inventário é clicando no menu 

“Ferramentas>>Inventariar Agora”, esta última opção forçará o inventário em todos os ativos 

que possuem ativos instalados, inclusive forçando todos os tipos de inventários existentes no 

sistema. 

 

Figura 213 – Tela de inventariar ativo através do menu geral 
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4.7.1. Inventário Off-line 

É possível realizar inventários Off-line em ativos com o Agente instalado. Para 

realização do inventário off-line é necessário copiar os arquivos .dat gerados pelo Agente 

instalado no ativo. Para copiar o arquivo gerado, abra o navegador e digite a seguinte url: 

https://ip_ativo:7194/console 

 

4.7.2. Acessando a página do Agente do ativo 

Digite o login: instalador e senha: positivo para acessar as informações do Agente, 

em seguida clique na aba “Agente” e copie o endereço do arquivo em Inventário off-line: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 214 - Tela de acesso ao console do ativo 

Figura 215 - Tela de Acesso ao console do Agente 

https://ip_ativo:7194/console
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Figura 216 - Tela de Aba "Agent" 

 

Clique no botão “Download”, após clicar no mesmo o download do arquivo .dat dará 

início. 

 

Figura 217 - Tela de download .dat 

 

Para realizar o inventário off-line acesse o PMS e clique no nome do ativo que será 

inventariado off-line. Clique em “Controles>Inventário Off-line” e adicione o arquivo conforme 

imagem a seguir: 

 

Figura 218 - Tela de Inventário off-line 

 

Selecione o arquivo .dat gerado no Agente do ativo, em seguida clique em 

“Inventariar”: 
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Figura 219 – Tela de seleção de arquivo para inventário off-line 

 

Desta forma o ativo é inventariado de forma off-line. Isso pode ser visto na lista de 

ativos, onde há uma coluna chamada “Inventário” que informa se o inventário foi realizado de 

maneira online ou off-line, apenas para ativos já inventariados, conforme a imagem abaixo: 

 

Figura 220 - Tela de Ativo inventariado 

 

4.7.3. Exibindo informações de Ativos inventariados 

Após a finalização de um inventário realizado, uma notificação será exibida no menu 

de navegação representada pelo ícone de um sino, e o log das informações sobre o inventário 

podem ser visualizadas em Ferramentas>>Log de Inventário: 

Para conferir as informações do ativo inventariado basta clicar no nome do ativo no 

menu Ativos, ou ainda clicando em “Gerenciamento>>Ativos” 

 

Figura 221 - Tela de Visualização de informações inventariadas 
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Por este segundo caminho é possível habilitar a licença para o ativo, checar o status 

do Agente, visualizar e editar informações do ativo, e excluí-lo.  

 

Figura 222 - Tela de listagem de ativos 

 

4.8. ACESSANDO INFORMAÇÕES DO ATIVO 

No PMS é possível mapear todos os objetos conectados a uma determinada rede. No 

entanto o ativo do tipo computador é atualmente é possível instalar o Agente e através do 

Agente é possível fazer inúmeras ações nesse ativo, como fora visto nos tópicos anteriores, 

há duas maneiras de acessar o ativo a primeira é através da árvore de ativos localizado no 

menu geral. A outra maneira é através da sub menu “Gerenciamento>Ativo” ainda no menu 

geral.  

 

Figura 223 - Tela de Listagem de ativos 

 

4.8.1. Entendendo as informações do ativo 

A seguir será descrito cada uma das abas de um ativo do tipo computador, que é o 

tipo de ativo mais completo e com um maior número de abas. 
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4.8.1.1. Resumo 

A aba resumo apresenta apenas as principais informações do ativo, de uma forma 

mais resumida é exibido as principais informações do ativo, como IP, modelo, status entre 

outras informações conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 224 - Tela de aba de resumo 

4.8.1.2. Propriedades 

Apresenta todas as informações de Hardware do ativo e outras propriedades que 

podem ser adicionadas manualmente em tipo de ativo, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 225 - Tela de Aba de propriedades 

 

 

4.8.1.3. Armazenamento 

Esta aba apresenta duas subdivisões de informações sobre o ativo, a primeira é a de 

dispositivos que traz informações no formato de gráfico sobre os espaços de armazenamento 

do ativo, conforme a imagem a seguir: 
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Figura 226 - Tela de Aba de armazenamento 

 

A segunda subdivisão é de Informações S.M.A.R.T, que apresenta informações de 

saúde dos discos rígidos que podem ser atualizadas, sempre que necessário através do clique 

no botão de atualizar disponível, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 227 - Tela de Aba de Informações SMART 

 

4.8.1.4. Pastas compartilhadas 

Esta aba apresenta as informações de todas as pastas compartilhadas do ativo 

inventariado, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 228 - Tela de Aba de pastas compartilhadas 
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4.8.1.5. Arquivos e extensões 

Esta aba apresenta as informações retornadas de um inventário de arquivos e 

extensões aplicados ao ativo, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 229 - Tela de Aba de arquivos e extensões 

 

4.8.1.6. Executáveis 

Esta aba exibe uma lista com todos os executáveis do ativo, retornados pelo inventário 

ao mesmo, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 230 - Tela de Aba de executáveis 

 

4.8.1.7. Software 

Esta aba apresenta as informações referentes aos Softwares instalados no ativo 

inventariado, conforme a imagem a seguir: 

Figura 231 - Tela de Aba de software 
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4.8.1.8. Histórico 

Esta aba apresenta os registros de modificações do ativo inventariado, como adição 

de drives, impressoras, alterações de logon e boot entre outras alterações, essas informações 

são atualizadas em cada inventário de acordo com o que foi realizado no ativo entre um 

inventário e outro, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 232 - Tela de Aba de histórico 

 

4.8.1.9. Eventos 

Esta aba possibilita a visualização de eventos do ativo, conforme a imagem a seguir: 

 

4.8.1.10. Documentos 

Esta aba possibilita a adição, consulta e exclusão de documentos a um ativo, conforme 

a imagem a seguir: 

 

Figura 234 - Tela de Aba de documentos 

 

Figura 233 - Tela de Aba Eventos 
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4.8.1.11. Pontos de Recuperação 

Esta aba permite gerar os pontos de restauração do ativo, através de uma lista dos 

pontos existentes no Windows, para isso basta clicar no botão “Atualizar lista”, conforme 

indicação da imagem a seguir: 

 

Figura 235 - Tela de Pontos de restauração 

 

Todos os pontos de restauração existentes no ativo serão exibidos, conforme a 

imagem a seguir: 

 

Figura 236 - Tela de Pontos de restauração atualizados 

 

Também é possível criar um novo ponto de restauração para o ativo, através do botão 

“Criar Ponto de Restauração”, conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 237 - Tela de Criação de ponto de restauração 

 

 

Após preencher o nome e clicar em salvar, o novo ponto de restauração é criado 

conforme a próxima imagem: 
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Figura 238 - Tela de listagem de ponto de restauração 
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5. FERRAMENTAS DO ATIVO  

Cada ativo possuí um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas a partir 

do ativo, algumas funcionalidades necessitam que o Agente esteja instalando no ativo, e 

outras não exigem a necessidade de instalação do Agente. 

 

5.1. CÓPIA DE SEGURANÇA 

Para realizar uma cópia de segurança é necessário que o Agente esteja instalado e 

atualizado no ativo. Também é necessário que pelo menos um inventário tenha sido realizado 

no ativo. Clique no ativo que deseja realizar a cópia de segurança, em seguida clique em 

Ferramentas>>Cópia de Segurança, a seguinte tela será exibida: 

 

 

 

Selecione a opção da cópia que pode será realizada: Redes Windows ou Servidor 

FTP. Quando a opção for Redes Windows, será necessário informar corretamente o caminho 

completo do arquivo de origem e o caminho de destino do mesmo. Em seguida informe o 

usuário para agendamento e senha quando for o caso, selecione a periodicidade para 

realização da cópia de segurança e clique em Agendar, o registro de cópia de segurança 

gerado será exibido na lista conforme a imagem a seguir: 

 

 

 

 

Figura 239 - Tela de – Pop-up para Cópia de segurança 
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Quando a opção selecionada de tipo de cópia for Servidor FTP, alguns novos campos 

serão exibidos conforme a imagem a seguir: 

 

Preencha pelo menos o endereço da porta do Servidor FTP, se necessário informe o 

usuário e senha FTP para realização da cópia de segurança, informe os campos obrigatórios, 

origem, destino e periodicidade, sem seguida clique em “Agendar”, um novo registro será 

listado e a cópia deve ser realizada de acordo com a periodicidade selecionada. 

 

5.2. ATUALIZAÇÃO DA BIOS 

A atualização de BIOS é uma funcionalidade que necessita que o Agente esteja 

instalado, atualizado e rodando no ativo. Esta funcionalidade só é aplicada a computadores 

positivo. Para atualizar a BIOS, clique no ativo, em seguida, Ferramentas>>atualização de 

BIOS. 

5.4. ATRIBUIR TIPO 

O sistema permite que o tipo do ativo seja alterado quando necessário, para realizar a 

alteração do tipo de ativo, é necessário primeiramente que o mesmo seja cadastrado em Tipo 

de Ativos na aba sub-tipo, após o cadastro de subtipos, clique no ativo que deseja alterar, em 

seguida: Ferramentas>>Atribuir Tipo, selecione o sub-tipo desejado conforme a imagem a 

seguir: 

Figura 240 - Tela de Tipo de cópia Servidor FTP 

Figura 241 - Tela de pop-up para atribuição de tipo 
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Selecione o tipo desejado para o ativo e clique em “Salvar”, o tipo do ativo deve ser 

alterado conforme o tipo selecionado e o ícone do ativo na árvore também dever alterado. 

 

5.5. EXECUTAR PROGRAMA 

A execução de programa está disponível apenas para ativos que possuem o Agente 

instalado. Para realizar a execução de um programa, clique no ativo, em seguida clique em 

“Ferramentas>>Executar Programa”, a seguinte tela será exibida:

 

 

No pop-up para execução de programa, informe o caminho e nome completo do 

programa a ser executado, os parâmetros para execução quando for necessário, em seguida 

clique em “Executar”, conforme o exemplo a seguir, para abrir a página do Youtube no Google 

Chrome: 

 

Figura 243 - Tela de Exemplo de execução de programa 

 

5.6. SCREENSHOT 

O screenshot é uma funcionalidade aplicada somente a ativos que possuem Agente 

instalado e que estão na rede do Servidor, ativos oriundos de outras redes não possuem está 

funcionalidade ativa. 

Figura 242 -  Tela de pop-up de configuração para executar programa 
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Para realizar um screenshot no ativo, clique no ativo que deseja realizar o screenshot, 

em seguida clique “Ferramenta>>Screenshot”, a tela do ativo será exibida pelo PMS conforme 

a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

5.7. ENVIAR MENSAGEM 

Essa funcionalidade aplicada somente a ativos que possuem o Agente instalado. Para 

enviar uma mensagem a um ativo pelo PMS, clique no ativo que deseja enviar a mensagem, 

em seguida clique em “Ferramentas>>Enviar Mensagem”, o seguinte pop-up será exibido 

conforme a imagem a seguir: 

 

 

O ativo que receberá a mensagem, exibirá o seguinte pop-up: 

Figura 244 -Tela de screenshot de um ativo 

Figura 245 – Tela de pop-up de envio de mensagem 
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Figura 246 - Tela de pop-up de envio de mensagem 

 

5.8. PINGAR COMPUTADOR  

A funcionalidade de pingar no computador não exige que o Agente esteja instalado no 

ativo, ou seja, esta funcionalidade pode ser aplicada a todos os ativos encontradas na rede. 

Para aplicar esta funcionalidade a um ativo, clique no ativo que deseja pingar, em seguida 

clique em “Ferramentas>>Pingar computador” conforme a indicação da imagem a seguir: 

 

 

O retorno do ping em um ativo, é apenas uma notificação de retorno que pode ser 

positiva, quando o ping for alcançando conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 248 - Tela de ping alcançado 

 

Ou retorno negativo, quando o ping não for alcançado conforme a imagem a seguir: 

Figura 247 - Tela de pingar computador 
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Figura 249 - Tela de ping não alcançado 

 

5.9. BLOQUEAR PROGRAMA  

Essa funcionalidade se aplicada somente a ativos que possuem Agente instalado. 

Para bloquear programas em um ativo específico, clique no ativo que deseja realizar o 

bloqueio, e seguida clique em “Ferramentas>>Bloquear Programa”, o seguinte pop-up será 

exibido para configuração do(s) programa(s) a ser(em) bloqueado(s): 

 

No campo nome de programa, insira corretamente o nome do executável do programa, 

no caso da de calculadora por exemplo, deverá ser inserido: Calculator.exe, em seguida clique 

em “Adicionar”, os programas serão adicionados conforme a lista a seguir: 

 

Figura 251 - Tela de lista de programas bloqueados no ativo 

 

 

 

 

 

Figura 250 - Tela de pop-up para bloquear programas 
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5.10. DESEMPENHO ATUAL  

O uso dessa funcionalidade exige que o ativo possua o Agente instalado e atualizado. 

Para verificar o desempenho atual de um ativo, clique no ativo, em seguida clique em 

“Ferramentas>>Desempenho Atual”, o seguinte pop-up deve ser exibido, com informações de 

memória e CPU: 

 

Figura 252 - Tela de pop-up de desempenho atual 

 

5.11. SENSORES DE HARDWARE 

Essa funcionalidade se aplicada somente a ativos que possuem Agente instalado e 

atualizado. Para verificar os sensores de hardware de um ativo, clique no ativo, em seguida 

clique em “Ferramentas>>Sensores de Hardware”, o seguinte pop-up será exibido: 

 

É possível atualizar a lista de sensores de hardware sempre que desejado, clicando 

no botão “Atualizar” da Figura 163. 

 

 

Figura 253 - Tela de pop-up de Sensores de Hardware 
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5.12. DIAGNÓSTICO 

Essa funcionalidade é aplicada somente a ativos que possuem Agente instalado. Para 

verificar o diagnóstico de um ativo, clique no ativo que deseja visualizar o diagnóstico, em 

seguida clique em “Ferramentas>>Diagnóstico”, o seguinte pop-up será exibido: 

 

5.13. HISTÓRICO DE ACESSO  

Essa funcionalidade é aplicada somente a ativos com Agente instalado e atualizado. 

Para verificar o histórico de acesso de um ativo, clique no ativo, em seguida clique em 

“Ferramentas>>Histórico de Acesso” a seguinte tela será exibida: 

 

Figura 255 - Tela de pop-up de Histórico de Acesso do Ativo 

 

5.14. BLOQUEIO DE DISPOSITIVOS  

Essa funcionalidade é aplicada somente a ativos com Agente instalado e atualizado. 

Para realizar o bloqueio de dispositivos no ativo clique no ativo, em seguida, clique em 

“Ferramentas>>Bloqueio de Dispositivos”, o seguinte pop-up será exibido: 

Figura 254 - Tela de pop-up de Diagnóstico do Ativo 
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Figura 256 - Tela de pop-up de Bloqueio de dispositivos 

 

Na lista exibida no pop-up clique em “Bloquear” do dispositivo que deseja bloquear no 

ativo, em seguida clique em “Sincronizar” e reinicie o ativo para que o bloqueio seja aplicado. 

Para desbloquear um dispositivo bloqueado, clique no botão “Desbloquear” do dispositivo 

conforme a indicação da imagem a seguir: 

 

Figura 257 - Tela de desbloqueio de dispositivos 

 

Após clicar no botão de desbloquear, clique em “Sincronizar” e reinicie o ativo. 
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5.15. VISUALIZAR ARQUIVOS  

Essa funcionalidade é aplicada somente a ativos com Agente instalado e atualizado, 

para verificar a lista de arquivos de um ativo, clique no ativo, em seguida clique em 

“Ferramentas>>Visualizar Arquivos”, o seguinte pop-up será exibido:  

 

 

Para listar os detalhes do arquivo/diretório, clique no nome do mesmo do lado 

esquerdo da tela, e o conteúdo do mesmo será exibido na lista localizado no lado direito da 

tela conforme a Figura 168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16. PLANO DE ENERGIA  

É possível configurar um Plano de Energia e aplicar no ativo ou em coleção de ativos. 

Uma vez aplicado não é possível alterar o plano fora do PMS; para acessar a funcionalidade, 

basta clicar em Ferramentas>Plano de Energia;  

Figura 258 - Tela de visualização remota de arquivos 
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Figura 259 - Tela de Plano de Energia 

 

Para criar um Plano de Energia, clique no botão “NOVO”;  

 

Figura 260 - Tela principal do Plano de Energia 

Preencha os campos da tela de cadastro;  
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Figura 261 - Tela de cadastro de Plano de Energia 

 

Após preencher os campos Nome, Descrição, selecionar Grupo de Usuário e escolher 

o perfil para ser aplicado, clique no botão Selecionar Computadores; 

 

Figura 262 - Tela de cadastro do Plano de Energia - seleção de computadores 

 

Ao clicar Selecionar Computadores, será exibido um pop-up listando todos os ativos 

cadastrados e inventariados na rede. Clique no ativo, após clique no botão Salvar.  
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Figura 263 - Tela de cadastro do Plano de Energia - seleção de ativos 

 

Após inserir o ativo, clique no botão “Adicionar SubTipo”, para adicionar os subtipos 

para o plano de energia;  

 

Figura 264 - Tela de cadastro do Plano de Energia – adição de subtipos 

 

Após clicar no botão “Adicionar SubTipo” será exibido a tela para adicionar os subtipos 

disponíveis para configuração do Plano de Energia;  
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Figura 265 - Tela de cadastro do Plano de Energia – seleção de subTipos 

 

Selecione o SubTipo em seguida selecione a configuração relacionada ao item 

escolhido; clique no botão “Adicionar”; 

 

Figura 266 - Tela de cadastro do Plano de Energia – configuração de subTipo 

 

Após clicar em Adicionar será exibido um pop-up para configuração do subtipo 

selecionado, conforme abaixo:  
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Figura 267 - Tela de cadastro do Plano de Energia – parâmetros do subTipo 

 

Selecione a configuração correspondente e após clique no botão “Salvar”; 

 

Figura 268 - Tela de cadastro do Plano de Energia – finalizando adição de SubTipo 

 

 

 

 

Após definido as configurações para o subtipo, será exibido a mensagem informando 

que o subtipo foi adicionado ao plano de Energia, conforme abaixo: 
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Figura 269 - Tela de cadastro do Plano de Energia – alerta de gravação de subTipo 

 

Clique no botão “Salvar” para que o sistema memorize o item selecionado; observe 

que o subtipo adicionado aparece na tela principal do plano de energia; sendo possível editar 

ou excluir;  

 

Figura 270 - Tela de cadastro do Plano de Energia – Editando subTipos 

 

Para inserir novos itens ao plano de energia, clique no botão “Adicionar” e repita o 

procedimento; após finalizar a inserção dos subtipos, clique no botão “Salvar” da tela de 

“SubTipo de Plano de Energia”;  

Em seguida, será apresentado a tela de Cadastro do Plano de Energia listando todos 

os subtipos inseridos ao plano, possibilitando editar ou excluir o item;  
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Figura 271 - Tela de cadastro do Plano de Energia – listagem de subTipo 

 

Após finalizar a inserção de todos os subtipos ao plano de energia, clique no botão 

“Salvar” da tela de cadastro do plano de energia;  

Caso o ativo escolhido já possui um plano de energia cadastrado, será apresentado 

um pop-up alertando o usuário se desejar alterar o plano de energia do ativo ou manter o 

mesmo;   

 

Figura 272 - Tela de cadastro do Plano de Energia – Alerta de alteração de plano 

 

Após gravar o Plano de Energia, será exibido a tela conforme abaixo: 
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Figura 273 – Tela de consulta de Plano de Energia  

 

Visualizar Plano de Energia;  

Na coluna Ação o sistema apresenta três opções, visualizar, editar e excluir;   

 

Figura 274 - Tela de consulta do Plano de Energia  

 

Para editar um plano de energia cadastrado, clique no ícone “olho” da coluna Ação; 

será apresentado as informações do plano de energia  

 

Figura 275 - Tela de Edição do Plano de Energia  

 

Editar o plano de energia, clique no ícone “lápis” na coluna “Ação”; realize as 

alterações desejas e após clique no botão “Salvar”; 
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Figura 276 - Tela de Edição do Plano de Energia  

 

Para excluir o plano de energia clique no ícone “lixeira”, confirme a ação a ser 

realizada, em seguida será excluído o plano selecionado;  

 

Figura 277 - Tela de exclusão do Plano de Energia 
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5.17 FORMATAR DISCO 

Essa funcionalidade é aplicada somente a ativos com Agente instalado. Para ter 

acesso a função basta selecionar o ativo ou coleção de ativos e acessar o menu 

Ferramentas>>Formatar Disco;  

 

5.17.1 Formatador de discos 

Após o clicar em Formatar Disco, a tela abaixo será apresentada:  

Figura 278 - Tela principal de formatação de Disco 

Figura 279 - Tela de Formatação - cadastro Formatação de disco 
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No campo DISCO será apresentado a quantidade de discos (HD) que o ativo possui, 

por padrão o disco principal carrega o nome de disco 0. 

Selecione o disco 0, o sistema carregará as informações referente ao disco 

selecionado; 

 

Figura 280 - Tela de Formatação - seleção de Disco 

 

O campo Operação apresenta as opções para manutenção no disco selecionado, bem 

como Formatação de partição Existente, criação de partição, Exclusão de Partição, Alteração 

de letra e Conversão de Tipo de HD;  

 

Figura 281 - Tela de Formatação - seleção de Operação 
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Formatação de Partição Existente: consiste em formatar a partição selecionada sem 

exclui-la, apenas apaga os dados da partição, mantendo-a ativa.  

Criação de Partição: consiste na criação de uma nova partição conforme parâmetros 

informados pelo usuário.  

Exclusão de Partição: consiste em deletar a partição selecionada pelo usuário, 

Alteração de Letra: permite alterar (trocar) a letra da partição selecionada; 

Conversão de Tipo de HD: Possibilita a conversão de tipo de HD (GPT para MBR ou 

MBR para GPT). Quando o disco tem suporte a GPT ele passa ter a capacidade de criar 128 

partições sem o auxílio de partição lógica como no caso do MBR que só tem limite de 4 

partições). 

 

Figura 282 - Tela de Formatação - seleção de Partição 

 

O campo Partição apresenta a quantidade de partições existentes no disco 

selecionado. Será apresentado ao lado da partição a letra correspondente e o tipo de partição.  

O campo Tipo de Partição apresenta os tipos de partições possíveis para criação, bem 

como, primária, lógica e estendida;  
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Figura 283 - Tela de Formatação - seleção de Tipo de Partição 

 

Primária: Contém o sistema operacional instalado; Só é permitido até 4 partições 

primárias em um único disco rígido, em caso de disco sem suporte para GPT; 

Lógica: Só é possível criar partições logicas com tamanho máximo que não exceda a 

partição estendida. Para criar uma partição lógica é necessário que exista no mínimo 10 MB 

(megabytes) livres em uma partição estendida. 

Estendida: Tipo especial de partição primária que não pode conter um sistema de 

arquivos, não é possível deletar uma partição estendida que tenha uma lógica como 

referência. 
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O campo tamanho é utilizado para informar o tamanho desejado pelo usuário para a 

criação da nova partição; caso não for especificado o tamanho da partição será utilizado o 

espaço livre contido na mesma. 

 

O campo Letra apresenta todas as letras do alfabeto para serem selecionadas no 

momento da criação de uma nova partição, ou para trocar a letra; quando a letra estiver em 

uso ela não será apresentada na caixa de seleção; 

 

Figura 285 - Tela de Formatação - seleção de Letra 

Figura 284 - Tela de Formatação - Tamanho de partição 
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O campo Tipo de Arquivo apresenta os tipos de arquivos para serem utilizados durante 

a criação de uma nova partição, ou formatação de uma partição.  

 

FAT: sistema de arquivos que tem seu funcionamento baseado em uma tabela 

representativa que possui a capacidade de indicar onde estão os dados de cada arquivo. A 

tabela usada possui função de guiar onde está localizado cada bloco e onde estão divididos 

os arquivos gravados. O FAT possui melhor funcionamento em pequenos volumes de disco. 

Permite criar partições com tamanho abaixo de 50 MB; 

FAT32: O sistema de arquivos FAT32 utiliza 32 bits no endereçamento de dados. 

Possui grande compatibilidade com programas, drivers de dispositivo e as redes existentes, 

resultado de alterações mínimas nas estruturas de dados internos, em APIs e no formato no 

disco. Ele tem a capacidade de posicionar o diretório principal em qualquer lugar do disco. O 

FAT32 tem a capacidade de suportar partições de até 2 TB. 

NTFS: possui várias características, em caso de falhas, por exemplo, quando o 

computador tem um desligamento repentino, ele tem a capacidade de reverter os dados para 

a condição anterior ao problema. O NTFS também possui a característica de suportar uma 

replicação de dados, como acontece nos sistemas RAID, por exemplo. O esquema de 

permissões de acesso é outra característica do NTFS. O NTFS dá a possibilidade de o usuário 

definir quem pode e, como acessar pastas ou arquivos. Ele também possui muita eficiência 

Figura 286 - Tela de Formatação - seleção de tipo de arquivo 
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no trabalho com grandes arquivos e unidades de discos bastante cheias. Permite criar 

partições com tamanho acima de 32 GB e abaixo de 50 MB. 

INFORMAÇÃO DE RODAPÉ DISCO E PARTIÇÃO 

 

 

DISCO: 

Nome: informa o nome do disco selecionado; 

Status: informa se o disco selecionado está online; 

Tamanho: informa o tamanho do disco selecionado; 

Espaço livre: apresenta o espaço livre no disco selecionado; 

Espaço Estendido Livre: Informa o tamanho do espaço livre estendido no disco;  

GPT: informa se o disco possui suporte ao formato GPT, trata-se do padrão que 

possibilita criar até 128 partições diferentes dentro de um disco no Sistema Operacional. Caso 

o disco não possua suporte GPT significa que o formato é MBR;  

 

PARTIÇÃO: 

Nome: Informa o nome da partição selecionada; 

Tipo:  Informa se a partição é primária, estendida ou lógica;  

Tamanho: Informa o tamanho da partição selecionada; 

Deslocamento: Informa o deslocamento da partição no disco;  

Letra: Informa a letra correspondente a partição selecionada; 

Sistema de Arquivos: Informa o sistema de arquivos correspondente a partição 

selecionada.  

Figura 287 - Tela de Formatação - informações de rodapé 
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5.17.2 Criação de Partição 

Selecione o disco onde será criado a partição, no campo operação escolha a opção 

Criação de Partição, o campo partição ficará inativo, em seguida informe o tipo da partição, 

primária, lógica ou estendida, preencha o campo Tamanho com o tamanho da partição, caso 

não for especificado o tamanho da partição será utilizado o espaço livre contido na mesma. 

Em seguida escolha a letra para a partição, a letra que estiver em uso não será apresentada 

na listagem, por fim informe o tipo de arquivo para a partição, podendo ser NTFS, FAT ou 

FAT32. Clique no botão Executar;  

Será apresentado a janela conforme abaixo para confirmação da ação; clique no botão 

OK;  

Figura 288 - Tela de Formatação – criação de partição  
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Figura 289 - Tela de Formatação - confirmar a ação 

 

Após confirmar a ação será apresentado a tela conforme abaixo, será mostrado um 

pop-up retangular na cor azul descrevendo a ação que será executada; este pop-up ficará 

visível por apenas 3 segundos.  

 

Figura 290 - Tela de Formatação – Alerta pop-up confirmando a criação da partição 

 

Será criado a partição conforme parâmetros informados pelo usuário, para validar 

basta acessar Explorador de Arquivos do Sistema Operacional;  
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5.17.3 Formatação de Partição Existente 

Para realizar a formatação de uma partição, basta no campo Disco selecionar o disco 

correspondente a partição a ser formatada, no campo operação selecione a opção 

Formatação de Partição Existente, no campo Partição escolha a partição a ser formatada, é 

possível trocar a letra da partição ou manter a mesma, em seguida escolha o tipo de arquivo 

e clique no botão Executar.  

Figura 291 - Tela de Formatação – formatando partição existente 
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5.17.3.1 Formatação rápida 

O comando formatação rápida é ativado sempre que a operação selecionada for 

equivalente a Formatação de Partição Existente, possibilitando a execução da ação de forma 

eficiente. 

Figura 292 - Tela de Formatação – formatando partição existente 

Após selecionar a partição, informe o Tipo de Arquivo, este campo é obrigatório para 

execução da ação.  

Figura 293 - Tela de Formatação - modificando o Tipo de Arquivo 

 

Clicar no botão Executar, após aparecer o pop-up de confirmação clique em OK; 

conforme tela abaixo:  
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Figura 294 - Tela de Formatação - confirmação de formatação da partição existente 

Após a confirmação da ação, o sistema exibirá um pop-up informando o que será 

executado, neste caso, foi enviado um comando para Formatação de Partição Existente;  

Figura 295 - Tela de Formatação - Alerta de ação executada 

Para validar a ação, basta acessar o Explorador de Arquivos do Sistema Operacional, 

conforme abaixo: 
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Figura 296 - Tela de Formatação - validação de formatação Explorer 

 

Observe que o parâmetro informado para o Tipo de Arquivo foi FAT, nas propriedades 

da partição é possível validar se a solicitação foi atendida; A letra não foi solicitada a troca, 

dessa forma, manteve a.  

Figura 297 - Tela de Formatação - validação alteração do tipo de arquivo 
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5.17.3.2 Formatação de Partição Existente com alteração de Letra 

 

Figura 298 - Tela de Formatação de Partição Existente com alteração de Letra 

 

 

Figura 299 - Tela de Formatação de Partição Existente com alteração de Letra 
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5.17.3.3 Formatação de Partição Existente: Partição Principal 

Existe a possibilidade de formatar a partição principal do sistema operacional; para 

isso é necessário seguir os passos abaixo: 
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Após clicar no botão Executar, confirme novamente clicando no botão SIM 

 

Após confirmação, será enviado o comando para formatação da partição principal 

conforme os parâmetros informados anteriormente.  
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No ativo a ser formatado será exibido a mensagem conforme abaixo:  

 

Clique no botão SIM;  
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Após confirmação, o sistema apresentará o aviso abaixo, aguardando 20 segundos 

para início do processo de formatação.  

 

 

 

 

 

 

Nesta etapa a partição está sendo formatada; É necessário aguardar todo o processo, 

sem interrupções;  
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Nesta etapa, escolha a imagem a ser carregada;  
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Após será carregado os arquivos da imagem a ser instalada no disco;  

 

 

5.17.4 Exclusão de Partição 

Para excluir uma partição selecione o disco que contém a partição a ser excluída, no 

campo Operação escolha Exclusão de Partição, no campo Partição selecione a partição a ser 

excluída. Clique no botão Executar; 

 

 

Confirme a ação clicando no botão OK 

 

Em seguida será exibido o pop-up abaixo com a descrição da ação a ser executada; 
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A partição será excluída, e o espaço ficará disponível no Gerenciamento do 

Computador; 

5.17.5 Conversão de Tipo de HD 

Possibilidade e conversão de tipo de HD (GPT para MBR ou MBR para GPT). Quando 

o disco tem suporte a GPT ele passa ter a capacidade de criar 128 partições sem o auxílio de 

partição lógica como no caso do MBR que só tem limite de 4 partições). 

Para realizar a conversão basta selecionar o disco correspondente, no campo 

Operação escolher a opção Conversão de Tipo de HD, em seguida, selecione a opção para 

qual deseja realizar a conversão; Clique em Executar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.19 ACESSO REMOTO/WINDOWS 

Para acessar o ativo via Conexão remota do Windows, ou seja, via RDP (Remote 

Desktop Protocol), essa funcionalidade permite que que usuários consigam ter acesso as 
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suas respectivas áreas de trabalho sem que seja necessário estar fisicamente próximo a seus 

computadores. Acesse o ativo, clique no menu Ferramentas>>Acesso Remoto Windows; será 

exibido a tela abaixo:  

 

Figura 300 - Tela de acesso remoto via RDP 

Selecione a credencial cadastrada, em seguida clique no botão “Acessar”;  

 

Figura 301 - Tela de seleção de credencial para acesso remoto via RDP 

 

Após validar a credencial para acesso remoto será exibido a área de trabalho do ativo 

conforme selecionado; 

5.20. PROGRAMA DE ACESSO REMOTO  

Para acessar o ativo via programa de acesso remoto de terceiros, basta acessar o 

ativo, clicar no menu Ferramentas>> Programa de Acesso Remoto;  
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Figura 302 - Tela de Programa de Acesso Remoto 

 

Será exibido a tela conforme abaixo: 

 

Figura 303 - Tela de seleção de credencial para acesso remoto via programa de terceiro 

 

 

 

 

 

 

Selecione a credencial cadastrada no campo “Credencial de Acesso Remoto” e no 

campo “Programa para Acesso Remoto” selecione o programa de terceiro cadastrado 

anteriormente. Clique no botão “Acessar”, aguarde a validação das credenciais e 

posteriormente o acesso remoto será concluído;   
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Figura 304 - Tele de seleção de credencial de terceiro 

 

Logo após a validação das credenciais, será exibo o pop-up informando que o “Acesso 

Remoto: Foi requisitado o acesso a conexão remota através de ferramentas de terceiro.” 

 

Figura 305 - Tela de validação de acesso remoto via programa de terceiro 

 

 

 

 

5.21. DESINSTALAR AGENTE  

 

Essa funcionalidade é aplicada somente a ativos com Agente instalado. Para realizar 

a desinstalação do Agente em um ativo, clique no ativo que deseja realizar a desinstalação, 

em seguida clique em “Ferramentas>>Desinstalar Agente” conforme a indicação da imagem 

a seguir: 
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Figura 306 - Tela de Links para desinstalar o Agente 

 

Após o clique, o seguinte pop-up de confirmação será exibido: 

 

Clique em “Sim” para confirmar ou “Não” caso queira cancelar a desinstalação. 

Quando o pop-up for confirmado, após a desinstalação do Agente o ativo será 

automaticamente reiniciado. 

 

5.21. INSTALAR AGENTE  

A instalação remota de Agente é aplicada somente a ativos que não possuem o Agente 

instalado. Para comandar a instalação remota do Agente em um determinado ativo, será 

necessário realizar algumas configurações no ativo, sendo elas: 

1. É necessário que Ativo e Servidor estejam na mesma rede, mesmo grupo ou mesmo 

domínio; 

2. Ter no Ativo, os arquivos do instalador, no diretório C:\PMS-Agent; 

3. Compartilhar na rede o diretório C:\PMS-Agent (ativo); 

4. Configurar as opções de Energia para ativar compartilhamento mesmo em modo de 

suspensão (ativo); 

Figura 307 - Tela de Pop-up de confirmação 
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5. Preencher usuário e senha na tela de parâmetros do PMS 

(Configurações>>Parâmetros - usuários de domínio precisam ser adicionados no seguinte 

formato domínio\usuário); 

6. O Tomcat precisa estar sendo executado como usuário elevado (Em serviços do 

Windows, basta escolher uma conta de administrador para login do serviço Tomcat); 

7. É necessário que o usuário adicionado em parâmetros tenha acesso ao diretório 

\\IP-DESTINO\Admin$ (Testar esse acesso antes de executar a instalação é essencial para o 

sucesso da instalação). 

Após realizar todas as configurações necessárias, no menu, clique no ativo onde o 

Agente será instalado. Em seguida clique em “Ferramentas>>Instalar Agente”: 

Após a conclusão da instalação do Agente, a seguinte mensagem será exibida:

 

Figura 309 - Tela de Confirmação de instalação 

 

Faça uma nova busca de IP. Se a instalação foi concluída com sucesso, após a busca 

por IP o ativo ficará em tom de verde.  

 

  

Figura 308 - Tela de Item de menu para instalação remota do Agente 
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6. CONTROLE DO ATIVO POR VPRO E DASH 

Este capítulo apresenta as funcionalidades básicas de controle do PMS para 

computadores com gerenciamento out of band  vPro e DASH. 

6.1. AMT/VPRO 

O AMT/vPro é uma tecnologia suportada pelo PMS (é um opcional do PMS, conforme 

licença adquirida) que pode ser executa em ativos do tipo computador quando o mesmo tem 

suporte para AMT/VPRO. 

 

Quando o ativo tem suporte a AMT/VPRO algumas opções a mais são exibidas no 

menu “Ferramentas” dentro da edição de um ativo. 

Existem quatro opções básicas nesse menu:  

● Ligar vPro – Liga o computador através do vPro. 

● Desligar vPro – Desliga o computador através do vPro. 

● Reiniciar vPro – Reinicia o computador através do vPro. 

● Link web vPro – Uma nova aba será aberta no seu navegador com o 

acesso ao vPro, será necessário informar usuário e senha do mesmo, pois 

ele estará abrindo diretamente a ferramenta. 

● Controle Remoto vPro – Através desse menu é possível abrir uma nova 

janela para controle remoto do ativo. 

Certifique-se que as configurações de usuário e senha do vPro estão configuradas 

corretamente em “Configurações>>Parâmetros” conforme o item 4.2.3. 

6.1.1. Controle Remoto vPro 

Essa função possibilita o usuário comandar ações a um computador com suporte 

AMT/vPro. Para acessar essa função, clique em “Ferramentas > Controle Remoto vPro”, logo 

Figura 310 - Tela de Controle VPro 
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que o mesmo for clicado será aberto uma nova aba informando o resultado do acesso à 

ferramenta MeshCommander (ferramenta para manipulação do sistema através do vPro). 

 

Figura 311 - Tela de execução do controle remoto vPro 

Abaixo é possível visualizar a tela do MeshCommander: 

 

Figura 312 - Tela do MeshCommander 

 

Com o controle vPro é possível realizar no ativo todas as funcionalidades do vPro listas 

a esquerda da tela. 

6.2. DASH 

O DASH é uma tecnologia suportada pelo PMS (é um opcional do PMS, conforme 

licença adquirida) que pode ser executa em ativos do tipo computador quando ele tem suporte 

para DASH. 

Quando o ativo tem suporte a DASH algumas opções a mais são exibidas no menu 

“Controles” dentro da edição de um ativo, conforme imagem abaixo: 
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Figura 313 - Tela de Menu com informações do DASH 

Descrição das opções básicas nesse menu:  

● Ligar DASH – Liga o computador através do DASH. 

● Desligar DASH – Desliga o computador através do DASH. 

● Reiniciar DASH  – Reiniciar o computador através do DASH. 

● Link Web DASH – Direciona o acesso para web; 

● Controle Remoto DASH – Através desse menu é possível abrir uma nova 

janela para controle remoto do ativo. 

 

.2.1. Acesso Web DASH 

É possível acessar informações do DASH através do próprio navegador, para isso 

basta acessar o item “Link Web DASH” no menu Controle no próprio controle do ativo. 

Após abrir o navegador, será exibido a tela conforme abaixo contendo todas as 

funcionalidades do DASH;  

 

Figura 314 - Tela de Acesso através do navegador 


