Centro de Formação de Penalva e Azurara

Guia de Instalação do StarBoard Software1
1 Iniciar a Configuração
Introduza o CD-ROM do StarBoard Software na unidade de CD-ROM/DVD. O Assistente de
Configuração inicia-se automaticamente e é apresentado o ecrã. Clique em [Seguinte].
2 Contrato de Licença do Software
Se concordar com o Contrato, seleccione [Sim].
3 Confirmação
Confirme as condições, seleccione [Concordo] e clique em [Seguinte].
4 Selecção do StarBoard
Seleccione o tipo de StarBoard Série F e clique em [Seguinte].
5 Seleccionar a Localização de Destino
Verifique a localização de destino onde o StarBoard Software irá ser instalado e clique em
[Seguinte].
6 Seleccione a Pasta para os Dados Guardados
Verifique a localização onde os ficheiros e dados criados com o StarBoard Software deverão ser
guardados e clique em [Seguinte].
7 Seleccionar a Definição de arranque
Seleccione [Ecrã inteiro].
8 Configurar a Preferência
Seleccione [Configurar mais tarde] e clique em [Seguinte].
9 Criar Atalho
Clique nas caixas de verificação [Arranque] e [Área de Trabalho] e clique em [Seguinte].
10 Iniciar a Instalação
Clique em [Seguinte] para iniciar a instalação do StarBoard Software.
11 Registo do Utilizador
Clique em [Não] para ignorar o ecrã de registo on-line do utilizador. O registo pode se efectuado
mais tarde através do registo on-line ou por correio.
12 Concluir a Instalação
Quando a instalação estiver concluída, será apresentado o ficheiro readme.txt*.
Leia-o e feche a janela.
13 Configuração finalizada
Seleccione [Sim, pretendo reiniciar o computador agora.]. O computador será reiniciado e a
instalação será concluída.
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Para Informações mais detalhadas consulte o Manual de Utilizador StarBoard Software (fornecido num CD
incluído na caixa do Quadro), em especial as páginas 3 a 6. Por uma questão de comodidade anexamos as
páginas em causa a este guia.
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 7.0Introdução

 Exclusão de responsabilidade

Bem-vindo ao Hitachi Software StarBoard Software 7.0. O StarBoard é um monitor de grande ecrã
para PCs e equipamento visual, que serve igualmente de quadro em que se pode escrever
directamente ou controlar através de um PC.

A Hitachi Software Engineering Co., Ltd. não assume qualquer responsabilidade nem faz
quaisquer garantias, seja explícitas ou implícitas, no que diz respeito às informações presentes
neste Manual de Utilizador.
Além disso, a Hitachi Software Engineering não faz quaisquer garantias no que toca aos objectivos
de utilização específicos, e não faz quaisquer garantias no que diz respeito ao valor e
conformidade do produto.
Todos os produtos da Hitachi Software Engineering presentes neste Manual de Utilizador devem
ser vendidos e licenciados de acordo com os procedimentos em vigor.
Os utilizadores que tenham adquirido os produtos acima mencionados devem custear todos os
serviços, reparações e danos necessários resultantes de defeitos nestes produtos, bem como
quaisquer perdas directas ou indirectas (incluindo perdas de lucros ou informações) resultantes
dos defeitos dos produtos.
A reprodução ou transferência não autorizada dos conteúdos deste documento, em parte ou no
seu total, é proibida.
Os conteúdos deste documento estão sujeitos a futuras alterações sem aviso prévio.
Foram feitas todas as diligências para que os conteúdos deste documento sejam correctos. No
entanto, se descobrir quaisquer erros ou algo que pareça estranho, notifique o revendedor onde
adquiriu o produto.
Independentemente dos termos acima mencionados, a Hitachi Software Engineering não assume
qualquer responsabilidade por quaisquer perdas de dados ou outros, resultantes da utilização
deste produto.

 Acerca deste Manual
O Manual de Utilizador StarBoard Software 7.0 é uma iniciação para o StarBoard Software 7.0,
que é um programa utilitário do StarBoard.
Este Manual explica como instalar o StarBoard Software 7.0 e descreve os procedimentos de
utilização gerais. Para obter mais informações sobre as funções do StarBoard Software, consulte
a Ajuda On-line do StarBoard Software 7.0.
Para obter mais informações sobre como funcionar com o StarBoard, consulte o Manual de
Utilizador fornecido.

 Requisitos de Sistema
Os requisitos mínimos de sistema para utilizar o StarBoard Software são:
• CPU: Pentium II a 300MHz ou superior (Pentium III a 800MHz recomendado)
• Espaço livre em disco rígido: 300MB ou mais
• RAM: 128MB ou mais (256MB recomendado)
• Cores do ecrã: High Color (16bit) ou mais
• Sistema operativo (OS): Windows 2000/XP
• Software necessário: Internet Explorer 6.0, PowerPoint 2000/2002/2003, DirectX 9.0b
• Unidade de CD-ROM ou DVD
• Outros: Placa gráfica que inclua overlay por hardware (quando utilizar a função de vídeo)
Pentium 4 a 1.8GHz ou superior e 512MB de RAM ou mais são necessários para a funcionalidade
de rede ou vídeo.

 Estipulações da Garantia do Produto
A garantia deste produto está limitada à utilização no seu estado.

 Marcas comerciais
Windows®, PowerPoint, DirectX e Windows™ Media são marcas comerciais registadas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e /ou outros países. LEAD e LEADTOOLS são marcas
comerciais registadas da LEAD Technologies, Inc.
Todas as outras marcas comerciais ou marcas comerciais registadas são propriedade dos
respectivos proprietários. Além disso, todos os dados constantes no produto, nos ficheiros de
amostra e outros, são fictícios e não possuem qualquer relação com quaisquer empresas ou
pessoas existentes.

As funções e procedimentos do StarBoard Software são descritos neste Manual com referência a
um computador a utilizar o Windows XP (Service Pack 2).

Todos os Direitos Reservados. Copyright 2004, 2006, Hitachi Software Engineering Co.,Ltd.
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Instalação do StarBoard Software
2

Contrato de Licença do Software
É apresentado o ecrã [Contrato de
Licença].
Leia com atenção o Contrato de
Licença do Software. Se concordar
com o Contrato, seleccione [Sim].

Do que precisará:
 CD de Instalação do StarBoard Software 7.0
 O computador no qual o software irá ser instalado

Se não concordar com o Contrato,
seleccione [Não] para cancelar a
configuração.

Pontos de verificação:
• Inicie a sessão como administrador para instalar/desinstalar o software StarBoard.

1

Iniciar a Configuração

3

Introduza o CD-ROM do StarBoard
Software na unidade de CD-ROM/
DVD. O Assistente de Configuração
inicia-se automaticamente e é
apresentado o ecrã [Bem-vindo ao
programa de configuração do
StarBoard Software]. Clique em
[Seguinte] .

Confirmação
É apresentado o ecrã [Confirmação]
O StarBoard Software é um software
utilitário para o StarBoard. Se
confirmar as condições, seleccione
[Concordo] e clique em [Seguinte] .
Se não concordar com as condições,
seleccione [Não concordo] e clique em
[Cancelar] para cancelar a configuração.

Se o Assistente de Configuração não se
iniciar automaticamente, utilize o
Explorador do Windows para localizar e
executar o ficheiro [setup.exe] no CD-ROM.
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Capítulo 1

Este capítulo descreve como instalar o StarBoard Software 7.0 no seu
computador.
Para mais informações sobre os requisitos do sistema de computador onde
será instalado o software, consulte “Requisitos de Sistema” na página 1.
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Selecção do StarBoard
É apresentado o ecrã [Selecção do
StarBoard].
Seleccione o tipo de StarBoard que irá
utilizar e clique em [Seguinte].

5

É apresentado o ecrã [Pasta para Dados
Guardados].
Verifique a localização onde os
ficheiros e dados criados com o
StarBoard Software deverão ser
guardados e clique em [Seguinte].
É apresentado o ecrã [Confirmar a Nova
Pasta]. Clique em [Sim] neste ecrã.
Geralmente, não é necessário alterar a pasta
de dados guadados predefinida.
A pasta de dados guadados pode ser alterada
a qualquer altura após a conclusão da
instalação.
Para guardar dados numa pasta diferente,
clique no botão [Procurar...] e seleccione
uma pasta para guardar ficheiros a partir do
ecrã do Explorador.

Seleccionar a Localização de Destino
É apresentado o ecrã [Seleccione a
Localização de destino].
Verifique a localização de destino
onde o StarBoard Software irá ser
instalado e clique em [Seguinte].

É criada uma nova pasta para o StarBoard
Software durante a instalação. Quando for
apresentado o ecrã [Confirmar a Nova Pasta] ,
clique em [Sim].

Geralmente, não é necessário alterar a pasta
de instalação predefinida.
Para instalar o StarBoard Software numa
pasta diferente, clique no botão [Procurar...]
e seleccione outra localização a partir do
ecrã do Explorador.

StarBoard Software 7.0

Seleccione a Pasta para os Dados
Guardados
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Seleccionar a Definição de arranque

Criar Atalho

É apresentado o ecrã [Definições de
arranque].
Seleccione um método de arranque e
clique em [Seguinte].

É apresentado o ecrã [Criar Atalho].
Clique na(s) caixa(s) de verificação
pretendida(s) e clique em [Seguinte].
Criar estes atalhos permitirá iniciar
automática ou rapidamente o
StarBoard Software.

• [Ecrã de boas-vindas]: Para computadores
que utilizam exclusivamente o StarBoard.
• [Quadro]: Para computadores destinados
exclusivamente ao StarBoard (para utilizar
o StarBoard principalmente como quadro)
• [Barra de ferramentas]: Para computadores
que ligam frequentemente ao StarBoard
• [Ícone do tabuleiro do sistema]:
Computadores que são de utilização
normal e que não ligarão com frequência
ao StarBoard

• Arranque: O StarBoard Software é
automaticamente executado quando o
Windows se inicia.
• Área de trabalho: É colocado um ícone de
atalho do StarBoard Software na área de
trabalho.

10 Iniciar a Instalação

Para definir um computador para
utilização exclusiva com o StarBoard,
seleccione [Ecrã de boas-vindas].
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É apresentado o ecrã [Iniciar a
instalação].
Clique em [Seguinte] para iniciar a
instalação do StarBoard Software.

Configurar a Preferência

Se pretender cancelar o processo de
configuração, clique em [Cancelar] durante
a instalação.

É apresentado o ecrã [Configurar a
Preferência].
Seleccione [Não] e clique em
[Seguinte].
Para mais informações sobre como
configurar as preferências, consulte a ajuda
on-line do StarBoard.
As preferências podem ser alteradas a
qualquer altura após a conclusão da
instalação.
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11 Registo do Utilizador

14 Configuração finalizada

É apresentado um ecrã de registo online do utilizador.
Clique em [Sim] para apresentar o ecrã
de registo on-line do utilizador.

Quando fecha o readme.txt, é
apresentado o ecrã de conclusão da
configuração.
Se seleccionar [Sim, pretendo reiniciar
o computador agora.], o computador
será reiniciado e a instalação será
concluída.

Clique em [Não] para ignorar o ecrã de
registo on-line do utilizador. Se escolher esta
opção, registe-se mais tarde através do
registo on-line ou por correio.
Certifique-se de que o computador está
ligado à Internet quando efectuar o registo
on-line.

Se seleccionar [Não, pretende reiniciarei o
computador mais tarde], certifique-se de que
reinicia o computador mais tarde.

12 Concluir a Instalação

Consoante o computador, será
apresentado o ecrã [Configuração
finalizada]. Neste caso, clique en
[Concluir].

Quando a instalação estiver concluída,
será apresentado o ficheiro
readme.txt*.
Leia com atenção este ficheiro e, de
seguida, feche a janela.
* O ficheiro readme.txt contém informações
sobre programas que foram adicionados ou
revistos no StarBoard Software 7.0, bem
como notas importantes sobre como
utilizar este software.

13 Instalação de software adicional

Desinstalar o StarBoard Software
Esta secção descreve como desinstalar o StarBoard Software.
1 Windows 2000
Clique no botão [Iniciar], seleccione [Definições] > [Painel de Controlo] e clique em [Adicionar
ou remover programas].
Windows XP
Clique no botão [Iniciar], seleccione > [Painel de Controlo] e clique em [Adicionar ou remover
programas].
2 A partir da lista [Programas actualmente instalados] , seleccione [StarBoard Software 7.0] e clique
em [Adicionar/Remover].
3 É apresentada uma caixa de diálogo de confirmação. Para continuar com a desinstalação do
programa, clique em [OK]. O processo de desinstalação do StarBoard Software 7.0 terá início.

Início da instalação do ritePen e do
Windows Media Encoder. Siga as
instruções do ecrã para instalar os
softwares.
* Se a instalação do Windows Media
Encoder não concluir normalmente,
reinicie o computador e repita o processo
de instalação.
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