Como instalar o Player Ubisign em
Windows 10
IMPORTANTE: Por favor, tenha em conta que o Player Ubisign é uma instalação para utilizador
individual. Escolha cuidadosamente a conta em que vai instalar o Player, pois não irá correr noutras
contas.
Por favor, siga estes passos cuidadosamente. IMPORTANTE: necessita de privilégios de administração
do sistema para executar esta instalação.
1. Verifique que o Windows Media Player 11 ou superior está instalado
2. Verifique que a versão mais recente do Adobe Flash Player (para Firefox - NPAPI) está instalada
(http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/)
3. Defina opção de visualização para uma combinação ótima de resolução, frequência de
refrescamento, e qualidade de cor superior
4. Desabilite o login manual#




Iniciar -> Executar (tecla Windows + R) -> introduza "control userpasswords2"
Desligue "Os utilizadores têm de introduzir um nome de utilizador e palavra-passe para
utilizar este computador"
Em alternativa, siga as instruções em http://support.microsoft.com/kb/315231

5. Desabilite os Sons do Windows#



Painel de Controlo -> Som -> Separador Sons
Escolha o esquema de som "Sem sons"

6. Defina as opções de energia para atividade constante do sistema#








Painel de Controlo -> Opções de Energia
Escola o plano Elevado Desempenho
Clique em “Alterar definições do esquema”
Clique em “Alterar definições avançadas de energia”
Para Disco Rígido, escolha Desligar o disco rígido após 0 minutos
Para Botões de energia e tampa, escolha Encerrar para a Ação do botão de alimentação
Para Visualização, escolha Desligar o ecrã após 0 minutos

7. Altere o fundo do ambiente de trabalho para preto#




Definições (o novo atalho Windows por cima do botão Ligar/Desligar) -> Personalização
-> Fundo
Em "Fundo", selecione "Cor Sólida"
Selecione o quadrado preto

8. Desabilite a proteção de ecrã#


Definições (o novo atalho Windows por cima do botão Ligar/Desligar) -> Personalização
-> Ecrã de bloqueio




Clique em “Definições de ecrã de bloqueio”
Escolha "(Nenhum)" para "Proteção de Ecrã"

9. Desabilite o serviço de relatório de problemas#






Painel de Controlo -> Ferramentas Administrativas -> Serviços
Selecione “Serviço de Relatório de Erros do Windows”
Clique com o botão direito do rato em cima e selecione "Propriedades"
No Tipo de Inicialização, selecione “Desativado”
Clique OK

10. (opcional) Desabilite as atualizações Flash Player#
 Painel de Controlo -> Sistema e Segurança -> Flash Player
 Selecione o separador “Atualizações”
 Clique no botão “Alterar Definições de Atualização”
 Selecione “Nunca procurar por atualizações”

11. (opcional) Instale codecs de vídeo



Se usar formatos de vídeo que não são suportados nativamente pelo Windows, e que
não recomendamos devido à instabilidade que introduzem no sistema, terá de instalar
um pacote de codecs como, por exemplo, o K-Lite Codec Pack
IMPORTANTE: deve instalar a versão 32-bits, mesmo que esteja a usar uma máquina a
64-bits

12. (opcional) Verifique o seu software anti-vírus. O único software de anti-vírus software que foi por
nós validado é o Microsoft Security Essentials. Não garantimos que outro software de anti-vírus
não colocam problemas à execução do Player.
13. (opcional) Configure a BIOS para#




arranque sem teclado (se necessário)
arrancar automaticamente após quebra de energia
arrancar automaticamente a uma determinada hora (RTC Alarm Power On)

16. Execute o instalador do Player## e siga os passos até ao fim. Ser-lhe-á pedido para definir uma
hora de reinício automático e uma hora para atualizações automáticas do software do Player#.
Este é um procedimento opcional embora recomendado para manter a estabilidade do Player e
do sistema. Pode desabilitar estas opções deixando o campo em branco.
17. Após algum tempo (30 a 90 segundos), o Player Ubisign deve arrancar automaticamente e
executar o canal por defeito; ser-lhe-á pedido que registe o Player num determinado
domínio/rede. Contacte o dono do seu domínio Ubisign para que lhe sejam fornecidos os
necessários dados de registo.
18. Finalmente, reinicie o Windows# (o Player deve arrancar automaticamente depois do Windows
ter concluído o processo de arranque)
# - não se aplica a instalações Player Personal (e.g., em máquinas orientadas ao uso pessoal onde a
instalação do Player foi feita apenas com o propósito de experimentação / demonstração)
## - Downloads do Ubisign Player disponíveis em duas versões:
Standard (produção):

http://www.ubisign.com/downloads/playersetup.exe
Personal (uso pessoal / trial):

http://www.ubisign.com/downloads/playerpersonalsetup.exe

