
ONSIGHT – INSTRUÇÕES:
Dicas para usuários convidados iniciantes
Visão geral
Este documento destina-se a um usuário iniciante que tenha que ingressar em uma sessão do Onsight Connect pela 
primeira vez como convidado.

Dica:  A sessão deve ser hospedada por um líder da equipe usando um computador pessoal (PC) com Windows. 
Os convites de convidados podem ser enviados de dois modos: Especialista (usuário experiente do Onsight 
Connect) ou Campo (experiência limitada com o Onsight Connect).

Para ingressar em uma chamada do Onsight Connect, você precisará:
• Receber um convite de convidado
• Baixar o aplicativo
• Ingressar na sessão

Ingressar em uma chamada do Onsight como convidado
Nesta tarefa, você baixará o software Onsight Connect e ingressará em uma chamada como convidado.

1. Seu colega (emissor do convite) preparará um convite de convidado.
2. Você receberá um convite de convidado de seu colega como um:

• Convite por mensagem de texto
• Convite por mensagem de e-mail
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3. Selecione o primeiro link no convite para baixar o aplicativo (Obter aplicativo). Selecione entre:
• Baixar para Windows
• Baixar para iOS  (Apple Store)/Android  (Google Play Store)

Nota:  O Onsight Connect também pode ser executado em um PC, e em óculos inteligentes, habilitando
o uso com o viva-voz. Você poderá ignorar o download do software se já tiver o Onsight Connect
instalado em seu dispositivo.

4. Após a instalação do software, retorne ao convite de texto de Short Message Service (SMS) ou e-mail e clique no
segundo link para fazer Logon  (Ingressar na chamada).

5. Quando o Onsight é iniciado, ele faz logon automaticamente. Se for solicitado que você conceda permissões de
acesso ao áudio do seu microfone, imagens da câmera, localização do dispositivo etc., clique em OK, Permitir
ou Sim, conforme a necessidade.

Nota:  Para dispositivos móveis, você também pode modificar essas permissões depois da instalação. 
Para Android  – Toque em Configurações  > Aplicativos  > Onsight  e habilite as configurações de 
Privacidade  para Notificações  e Permissões. Para iOS  – Toque em Configurações  > Onsight  e 
permita que o Onsight acesse Notificações  e Permissões  conforme a necessidade.
Caso o departamento de TI ou seu gerente tenha bloqueado essas configurações para seu dispositivo, 
será necessário entrar em contato com eles para habilitar essas configurações para você.

6. O aplicativo Onsight Connect é iniciado no Modo Especialista (esquerda) ou no Modo Campo  (direita).

7. Seu colega poderá:
• Controlar a câmera em seu dispositivo
• Iniciar e pausar o compartilhamento de vídeo conforme a necessidade
• Capturar fotografias e gravar vídeo de sua câmera
• Habilitar (ligar) a luz de seu dispositivo, se ele tiver uma

Principais recursos e benefícios
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• Compatibilidade multiplataformas: Android, iOS, PC com Windows e óculos inteligentes vestíveis
• Compatibilidade com colaboração adiada
• Compatibilidade com chamadas multipartes
• Compatibilidade com usuários convidados fora de sua organização
• Compatibilidade com resoluções de vídeo de baixa largura de banda em locais remotos
• Capturar vídeo em múltiplas resoluções, incluindo alta definição
• Fotos de alta resolução
• Processamento em idioma natural (Natural Language Processing – NLP) usando o Onsight Translator

Informações relacionadas
PARA COMPATIBILIDADE
MATERIAIS DE TREINAMENTO JUST-IN-TIME

Notas:
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http://librestream.com/onsight-support/
http://librestream.com/training-deployment-adoption-materials//

	ONSIGHT – INSTRUÇÕES: Dicas para usuários convidados iniciantes
Visão geral
	Visão geral
	Ingressar em uma chamada do Onsight como convidado
	Principais recursos e benefícios

	Notas:

