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INTRODUÇÃO
FINALIDADE E PÚBLICO-ALVO
Este documento é um guia de introdução do usuário, cujo objetivo é ajudá-lo nos seus primeiros dias de Administrador
do DreamSpark na nova plataforma ELMS. Ele deve ser usado paralelamente aos tópicos de Ajuda do site de
Administração. Além disso, os vídeos de treinamento estão disponíveis e abrangem os tópicos neste documento.
Nem todas as funções disponíveis no site da web do administrador foram abordadas neste documento. Também,
algumas das funções aqui descritas não fornecem as instruções completas passo a passo. Para obter informações
detalhadas sobre uma função específica, consulte os tópicos de Ajuda do site da web de administração.
Este documento destina-se principalmente aos Administradores do Programa (PA) que foram atribuídos à função de
Administrador do DreamSpark no ELMS.

TERMOS MAIS UTILIZADOS

Termo
ELMS

Descrição
Sistema de gerenciamento de licenças da e-academy

IUV

Verificação Integrada de Usuário: mecanismo de logon único entre o sistema do cliente e o ELMS.

Cliente

Uma faculdade ou universidade que utiliza uma WebStore do ELMS para distribuir software. No site
ELMS Administration, um cliente é definido como uma Organização.
Um usuário que está sendo conectado à WebStore do ELMS.

Comprador
WebStore
Administração
ELMS

Um site de comércio eletrônico do ELMS da e-academy que fornece produtos para a venda em nome
do cliente.
O módulo de administração segura no ELMS que contém funções para gerenciar uma WebStore, bem
como para configurar uma IUV. Esse módulo é acessível somente a usuários autorizados.

Tabela 1– Termos mais utilizados

REFERÊNCIAS ADICIONAIS
Links para vídeos de treinamento e informações detalhadas para a personalização da sua WebStore estão disponíveis na
páginas de boas-vindas do site de administração.
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BEM-VINDO AO ELMS PARA O DREAMSPARK
Você recebeu um e-mail, informando que uma nova WebStore havia sido criada para você. Você pode visualizar a
WebStore, clicando no link do URL da WebStore no e-mail.

Figura 1 - A WebStore

A WebStore é exibida com um logotipo padrão e uma folha de estilos, que podem ser posteriormente personalizados. Por
padrão, a página inicial é a página do software, e esta exibe Produtos (na versão principal) agrupados por categorias com
as imagens de caixa correspondentes. Quando você clica no produto, uma lista de todas as Ofertas relacionadas à versão
principal é exibida. As ofertas são exibidas com base em um tipo de entrega, plataforma e idioma, se aplicável. Entre os
tipos de entrega disponíveis, estão: download, pedido pelo correio (disponível somente na América do Norte) e entrega
personalizada. Como um administrador, você pode criar suas próprias ofertas de entrega personalizada para estudantes,
corpo docente e funcionários.
Quando o site foi implantado pela primeira vez, este foi configurado para exibir ofertas no idioma de seu país e em inglês.
Por exemplo, uma organização alemã teria implantado uma WebStore contendo versões tanto em alemão quanto em
inglês dos produtos disponíveis. Como administrador, você pode escolher outros idiomas que sejam oferecidos,
dependendo das necessidades de seus usuários.
Na lateral esquerda da janela da WebStore, as ofertas são listadas com base na categoria a que pertencem. Os produtos
na categoria Popular são predefinidos. Você teve a opção de adicionar produtos à categoria Destaque, que seria exibida
acima da categoria Popular na lista de categorias.
Os usuários podem encontrar as respostas para as perguntas mais frequentes relacionadas a conta, pedido, download e
outros tópicos, clicando no link Ajuda na parte superior da página. Se, após ler os Tópicos de ajuda, o usuário não
encontrar uma resposta, ele poderá clicar no link Fale conosco, na parte inferior da seção Ajuda. Por padrão, as
informações nesta página contêm somente um link para o formulário "Fale conosco, que pode ser preenchido pelo
usuário final e incluir uma captura de tela, se necessário. Essa informação é enviada pelo endereço de e-mail do
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Administrador. Você pode personalizar o conteúdo na página Fale conosco, bem como quem é o destinatário que
receberá as perguntas do usuário.
Quando os usuários clicam no link Início, a página do Software é exibida por padrão. Você pode transformar a página de
Início em uma página de Boas-vindas. Veja mais informações sobre esse recurso a seguir.

REGISTRAR A CONTA DE ADMINISTRAÇÃO
Na implantação de seu novo ELMS para a WebStore do DreamSpark, você receberá um e-mail contendo informações
sobre o novo site, bem como instruções sobre como registrar sua conta.
Para registrar a conta de administração:
1. No e-mail que você recebeu, clique no URL de registro para exibir a página de registro da conta.
2. Digite as informações solicitadas para concluir o registro da conta. Alguns campos já vêm preenchidos com base
em informações que você forneceu ao solicitar uma WebStore.
Observação: Você poderá alterar sua senha assim que estiver registrado.
3. Clique no botão Registrar. Você está conectado ao WebStore e terá acesso ao site da Web de Administração.
4. Clique no link Administração na parte superior da página da WebStore. O site da Web de Administração é aberto
em uma nova janela do navegador. A primeira página exibida é a página de Boas-vindas.

Figura 2 - A página de boas-vindas

5. Leia todas as informações de boas-vindas exibidas.
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COMO OBTER AJUDA
Informações adicionais sobre sua WebStore estão disponíveis através da visualização de tópicos de Ajuda on-line. Os
tópicos de Ajuda podem ser acessados clicando no ícone
. Ao clicar no ícone, a ajuda relacionada à página que você
está visualizando no momento é exibida. Além disso, a janela do tópico Ajuda fornece acesso a um banco de dados do
pesquisável tópico Ajuda.
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CONFIGURAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE USUÁRIO
A finalidade da verificação de usuário é dupla:

 O usuário precisa ser verificado e ter uma conta ativa para poder concluir o pedido de um produto.
 Os fabricantes de software querem segmentar os pedidos de seus produtos a determinados grupos, como alunos,
corpo docente e funcionários.
Sendo assim, os métodos de verificação não só controlam o acesso à WebStore, mas também o acesso aos produtos.
Após a implantação, sua WebStore será configurada, a fim de permitir Importações de usuários como método de
verificação do usuário. Não é necessária qualquer configuração deste método para continuar. Você somente precisa
executar as importações de usuários.

DIRETRIZES PARA IMPORTAÇÃO DE USUÁRIOS
Há dois tipos distintos de importação de usuários: criar um arquivo de texto sem formatação e importar o arquivo ou
digitar uma lista dos identificadores de membros diretamente no campo de entrada na página Importação de usuários.
Use as seguintes diretrizes ao adicionar usuários a seu lote de importação:

 Use um endereço de e-mail ou um UID (identificador de usuário ou nome de usuário) exclusivo no sistema para
cada usuário.
o Se você usar um endereço de e-mail, o sistema automaticamente enviará um e-mail para cada usuário no
arquivo com instruções sobre como finalizar o registro.
o Se usar um UID ou nome de usuário, você terá de entrar em contato com cada usuário manualmente (por
telefone ou e-mail) e fornecer a eles instruções sobre como finalizar o registro.

 Tenha apenas um identificador de membro por linha.
 Não use vírgulas ou aspas.
 Para certificar-se de que todos os caracteres em idiomas diferentes do inglês sejam importados corretamente, use
a codificação UTF-8 ao salvar seu arquivo .TXT.

COMO ADICIONAR USUÁRIOS A UM GRUPO DE USUÁRIOS
Um usuário deve ser atribuído a um ou mais grupos de usuários para estar qualificado para pedir ofertas na WebStore.
Algumas ofertas restringem os pedidos a grupos de usuários específicos. Os usuários devem pertencer ao grupo de restrição
de produto específico para solicitar a oferta. Por exemplo, se a oferta tinha "Alunos" como um grupo de restrição, então o
usuário deverá ser um membro do grupo "Alunos" para solicitar a oferta. Além disso, uma restrição também pode impedir
que os usuários em um grupo de usuários específico solicitem um produto. Convém enviar uma mensagem somente àqueles
usuários que pertencem a um grupo específico de usuários ou convém executar um relatório que identifique grupos
específicos de usuários. É importante escolher o grupo correto de usuários para o lote de importação.
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Para facilitar a geração de relatórios e o sistema de mensagens pretendido
 Certifique-se de que todos os usuários pertençam ao mesmo grupo de usuários como Corpo Docente ou
Funcionário ou Alunos ou a um grupo de usuários que você possa ter criado com base nestes grupos.
 Não use as várias opções de grupo de usuários como Corpo Docente/Funcionário ou Alunos/Corpo
Docente/Funcionário.
Observação: Se você não atribuir o lote de importação a um grupo de usuários, o lote de importação estará qualificado
somente para solicitar uma oferta, sem restrições de grupo.

EXEMPLO DA LISTA DE E-MAILS
Com uma lista de endereços de e-mails, cada usuário recebe um e-mail de registro automaticamente.
Jdoe@universidade.edu
tsmith@universidade.edu
quemsoueu@hotmail.com
alguém5@gmail.com

EXEMPLO DA LISTA DO NOME DE USUÁRIO
Com uma lista de nome de usuário, os usuários NÃO recebem automaticamente notificações por e-mail contendo
informações de registro.
O administrador precisará contatar cada usuário manualmente para notificá-lo sobre a conta e fornecer os detalhes sobre
como se registrar.
Jdoe
tsmith
quemsoueu
alguém5

ADICIONANDO UM BATCH DE IMPORTAÇÃO
Os lotes de importação podem ser importados de

 um arquivo ou
 de uma lista de texto.
Se estiver importando uma lista curta, você poderá inserir os nomes de usuários ou endereços de e-mail diretamente no
campo Lista de Nomes de Usuários. Consulte o campo Diretrizes para Importação de Usuários acima.
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Para importar um lote de usuários:
1. No menu Principal, vá para:
Usuários » Importação de usuário

Figura 3 - Importações de usuários

2. Clique no botão Importar. A página Importação de Usuários (Novo) é exibida.
3. Digite um Nome para o lote de importação.

 Para importar de um arquivo,
1. Crie um arquivo .TXT para seus usuários usando as diretrizes listadas acima.

Figura 4 - Importar lista

Importante: o número de usuários no arquivo de importação não deve exceder 10.000.
o Certifique-se de que todos pertençam ao mesmo grupo de usuários como Corpo Docente ou
Funcionário ou Alunos.
o Não use os grupos de usuários com duas ou mais opções como Corpo Docente/Funcionário ou
Alunos/Corpo Docente/Funcionário.
2. Na seção Modo de Importação, clique no botão de opção ao lado de Importar de um arquivo.
3. Clique no botão Procurar para localizar o arquivo .TXT que você criou.

 Para importar de uma lista de texto,
1. Na seção Modo de Importação, clique no botão de opção ao lado de Importar de uma lista de texto.
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Figura 5 - Importações de usuários (novos)

2. No campo de entrada Lista de Nomes de Usuário, digite os nomes de usuário ou endereços de e-mail.
o Certifique-se de que todos pertençam ao mesmo grupo de usuários como Corpo Docente ou
Funcionário ou Estudantes.
o Não use os grupos de usuários com duas ou mais opções como Corpo Docente/Funcionário ou
Estudantes/Corpo Docente/Funcionário.
3. Se o Membro da Organização correto não for exibido, procure a organização clicando no botão Selecionar.
Observação: Por padrão, o Membro da Organização é a organização com a qual você entrou no site de
administração. Se uma organização tiver dois departamentos com o programa DreamSpark Premium, por
exemplo, mas somente uma WebStore, convém rastrear quais usuários de cada departamento estão usando a
WebStore. Se os usuários que você estiver importando pertencerem a uma organização diferente daquela com a
qual você entrou, escolha um Membro da Organização diferente clicando no botão Selecionar.
4. Insira o restante dos detalhes da lista de importações de usuários.
Observação: Ao adicionar usuários a um grupo de usuários, assegure-se de que todos pertençam ao mesmo grupo,
como Corpo Docente ou Funcionário ou Alunos ou a um grupo de usuários que você possa ter criado com base
nestes grupos. Por exemplo, todos os usuários são Alunos ou todos os usuários são Corpo Docente. Não use os
grupos de usuários com duas ou mais opções como Corpo Docente/Funcionário ou Estudantes/Corpo
Docente/Funcionário.

Figura 6 - Importações de usuários (novos) - Detalhes

5. Clique no botão Importar. A mensagem “A importação obteve êxito” é exibida.
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Figura 7 - Importações de usuários - Êxito na Importação

Isso significa que o processo de importação foi iniciado com êxito. Dependendo do tamanho da lista, pode demorar algum
tempo para processar todos os usuários na lista.

IMPORTANDO USUÁRIOS COM ENDEREÇOS DE E-MAIL
Se os usuários forem importados com endereços de e-mail, eles receberão um e-mail automaticamente.
Para finalizar o processo de registro, o usuário deve:
1. Clique no link do e-mail.
2. Na página Registro da Conta, digite as informações exigidas. O Identificador da Conta (endereço de e-mai ou UID
importado) já é exibido.
3. Adicione e confirme a senha.
4. Clique no botão Registrar para concluir o processo. O usuário está ativo agora.

IMPORTANDO USUÁRIOS COM UM UID OU NOME D E USUÁRIO
Se os usuários tiverem sido importados com um UID ou nome de usuário, você deve entrar em contato com cada usuário
manualmente para fornecer a eles a URL da WebStore e o nome de usuário que eles usarão para finalizar o registro.
Para concluir o processo de registro, o usuário deve:
1.
2.
3.
4.
5.

Ir até a WebStore e, no canto superior direito da página, clicar no link Entrar.
Na página Entrar, clique no link Registrar.
Clique no botão de opção ao lado de Uma conta foi criada para mim e preciso registrá-la.
Digite o nome de usuário fornecido.
Siga os avisos para concluir o processo de registro.

VERIFICAÇÃO DO STATUS DE UMA IMPORTAÇÃO
Para buscar todas as Importações de usuários anteriores, vá para:
Usuários » Importação de usuário
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A importação mais recente é exibida no topo da lista.

Figura 8 - Importações de usuários - Resultados da pesquisa

São exibidos detalhes como: quando a lista foi importada, quem realizou a importação e quantos usuários tentou-se
importar.
Para obter mais detalhes sobre essa Importação, clique no link Nome da importação.
São exibidos detalhes da importação, tais como: o número de contas que foram criadas com êxito.

Figura 9 - Importações de usuários - Resultados detalhados

VISUALIZAR E ADICIONAR TIPOS DE VERIFICAÇÃO DE USUÁRIOS
Para visualizar os tipos de verificação atuais definidos para sua WebStore e adicionar tipos adicionais, vá para:
WebStore » Verificação
Se não houver nenhum tipo de verificação ativo definido atualmente (uma nova implantação de uma WebStore terá a
Importação de usuários definida como o tipo de verificação padrão) ou se você tiver excluído todos os tipos de verificação
existente, a seguinte mensagem será exibida:

Figura 10 - Verificação de WebStore

Para alterar um tipo de verificação:
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1. Na página Verificação da WebStore, clique no botão Adicionar. Será exibida uma lista de tipos de verificação
disponíveis.

Figura 11 - Tipos de verificação de usuário

2. Selecione o tipo de verificação que você quer adicionar à sua WebStore, clicando na caixa de seleção ao lado de
Nome.
3. Clique no botão OK.
Para obter mais informações sobre tipos de verificação diferentes, consulte a seção Ajuda no site da Web de
administração.
Para excluir um tipo de verificação:
1. Na página de Verificação da WebStore, selecione o tipo de verificação, clicando na caixa de seleção ao lado de
Nome.
2. Clique no botão Excluir.

COMO ACRESCENTAR UM TIPO DE VERIFICAÇÃO ADICIONAL
Para acrescentar um tipo de verificação adicional:
1. Na página Verificação da WebStore, clique no botão Adicionar.
2. Selecione um tipo de verificação clicando na caixa de seleção ao lado de tipo.
3. Clique no botão OK.
Para testá-lo, você pode adicionar mais de um tipo de verificação IUV (Verificação Integrada do Usuário Padrão).

Figura 12 - Adicionar um tipo de verificação
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Por padrão, quando um novo tipo de verificação é adicionado, o status é definido como Teste.

OPÇÕES DE TESTE DO TIPO DE VERIFICAÇÃO D A WEBSTORE
Você pode testar o tipo de verificação enquanto o status estiver definido como Testing (Teste).
Para visualizar a WebStore apenas testando tipos de verificação:
1. Na seção Opções de teste, selecione a URL Testar a URL da WebStore apenas com os tipos de verificação de teste
em vigor.
2. Copie a URL.
3. Cole a URL em um navegador diferente do que você está usando no momento.
Todos os pedidos realizados através das URLs de teste da WebStore serão pedidos de teste. Isso significa que a página de
detalhes do pedido exibirá *Pedido de Teste* e não mostrará nenhuma chave de produto.

Status do tipo de verificação:
 Teste: o tipo de verificação pode ser testado, mas não está visível para compradores em sua WebStore. Somente
uma verificação de Logon Único de cada tipo pode estar em Teste por vez.
 Ativo:o tipo de verificação aparece na WebStore. Apenas um tipo de verificação de Logon Único pode estar ativo
de cada vez.
 Inativo: o tipo de verificação não será exibido na WebStore e não está sendo testado.

Para alterar o status da verificação para Teste:
Clique em Alterar para Teste na coluna de ações. Se houver uma verificação desse tipo que já estava em Teste, ela se
tornará Inativa.
Para alterar o status da verificação para Inativo:
Clique em Desativar na coluna de ações.
Você pode ter mais de um método de verificação ativo ao mesmo tempo quando os métodos de verificação
pertencerem a uma Classe diferente.

CONFIGURAÇÃO DA IUV (VERIFICAÇÃO INTEGRADA DE USUÁRIO PADRÃO)
Se você optar pela IUV (Verificação Integrada de Usuário Padrão) como seu método de verificação, você deve seguir os
passos adicionais para configurar o seu site a fim de que possa se comunicar com o sistema de autenticação do campus.
Links para informações detalhadas sobre a IUV estão disponíveis na páginas de boas-vindas do site de administração.
Para configurar a IUV:
1. Na página de verificação da WebStore, clique no link Verificação integrada de usuário padrão. A página Tipo de
Verificação de Usuário é exibida.
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2. Clique na guia Configurações. A Verificação integrada de usuário padrão da página Configurações é exibida. Estão
disponíveis links para a documentação que você precisa para configurar a IUV, incluindo o guia de implementação
e os exemplos de código.

Figura 13 - Verificação integrada de usuário padrão - Configurações

3. Nas guias Detalhes e Configurações, digite os campos solicitados.
4. Clique em Aplicar.
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GERENCIANDO USUÁRIOS
COMO CRIAR UMA CONTA INDIVIDUAL DE USUÁRIO
Para criar manualmente uma conta de usuário individual:
1. No menu Principal, vá para:
Usuários » Usuários

Figura 14 - Usuários

2. Clique no botão Novo.
3. Forneça as informações necessárias.

Figura 15 - Usuários (novos)

4. Na lista suspensa, selecione uma Cultura padrão. A Cultura Padrão determina o idioma de correspondência que o
usuário receberá do ELMS, como um e-mail de confirmação de pedido.
5. Defina uma data de expiração da verificação.
6. Certifique-se de que os usuários estejam no Grupo de usuários apropriado, a fim de que estejam qualificados para
pedir o software. Para o programa DreamSpark, escolha um ou mais Estudantes, Corpo docente ou Funcionários.
7. Clique no botão Salvar.
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Figura 16 - Usuários (novos) - Detalhes

A conta foi criada. Na data de expiração referida, o usuário não poderá mais pedir o software que foi configurado para ser
qualificado para o grupo Estudantes. No entanto, o usuário poderá fazer login em sua conta e fazer download do software
pedido anteriormente, contanto que a conta ainda esteja ativa.

COMO VERIFICAR O HISTÓRICO DE VERIFICAÇÃO DA CONTA DO USUÁRIO
O histórico de verificação de uma conta do usuário está disponível com o objetivo de suporte do usuário. Por exemplo,
um usuário pode relatar que não consegue pedir um produto que acha que deveria estar disponível para ele. É possível
que a verificação da conta tenha expirado ou que o usuário não pertença ao grupo apropriado.
Para visualizar o histórico da verificação para um usuário:
1. No menu Principal, vá para:
Usuários » Usuários
2. Pesquise o nome do usuário.

Figura 17 - Usuários - Resultados da pesquisa

3. Clique no link do Nome do usuário e, depois, clique na guia Verificações.
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Figura 18 - Verificações dos usuários

No exemplo referido, a conta do usuário foi verificada manualmente pelo Administrador, e o usuário pertence ao grupo
de usuários Alunos.
Para saber mais sobre os detalhes sobre essa verificação, clique no link Histórico na coluna Situação. Um registro da
verificação/criação da conta é exibido.

Figura 19 - Histórico de usuários

COMO ALTERAR UMA SENHA DO USUÁRIO
Você pode alterar a senha para qualquer conta do usuário.
Para alterar a senha de um usuário:
1. Pesquise a conta do usuário.
2. Clique no link Nome de usuário.
3. Clique na guia Alterar senha.

Figura 20 - Usuários alterar senha

4.
5.
6.
7.

Digite uma Nova senha.
Confirme a senha.
Clique no botão Salvar.
Comunique a alteração ao usuário.
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COMO ADICIONAR UM GRUPO DE USUÁRIOS A UMA CONTA DO USUÁRIO
Para adicionar um Grupo de usuários a uma Conta do usuário:
1. Pesquise a conta do usuário.
2. Clique no link Nome de usuário.
3. Clique na guia Verificações.

Figura 21 - Como adicionar um usuário a um Grupo de usuários

4. Clique em um link de tipo de verificação. Neste exemplo, é Manual por Administrador.

Figura 22 - Grupos de usuários da verificação de usuário

5.
6.
7.
8.
9.

Clique na guia Grupos de usuários.
Clique no botão Adicionar.
Selecione um grupo clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.
Clique no botão OK.
Clique no botão Fechar.

Para excluir um Grupo de usuários a uma Conta do usuário:
1. Na página Grupos de usuários da Verificação de usuário, selecione o grupo para excluir clicando na caixa de
seleção ao lado de Nome.
2. Clique no botão Excluir.
3. Confirme a exclusão clicando no botão OK.
4. Clique no botão Fechar.
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COMO ATRIBUIR UM USUÁRIO PARA UMA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
Para atribuir um usuário para uma função administrativa:
1. Pesquise a conta do usuário.
2. Clique no link Nome de usuário.
3. Clique na guia Funções.

Figura 23 - Funções dos usuários

4. Clique no botão Adicionar. Uma lista de funções é exibida.
5. Selecione uma função apropriada clicando na caixa de seleção ao lado de Função.
6. Clique no botão OK.

Figura 24 - Funções de usuários - Resultados da pesquisa

O usuário terá acesso às funcionalidades administrativas relacionadas à função:

Guia de Introdução para administradores do programa DreamSpark v2.4

Página 18

Função de Usuário

Funcionalidade

Administrador do DreamSpark

Acesso completo a todas as funcionalidades do site.

Administrador de IUV

Acesso à funcionalidade necessária para definir uma integração LDAP.

Administração de Usuário

Acesso a adição/edição de usuários e grupos de usuários, bem como à
visualização de pedidos e relatórios.

Visualizador de relatório
institucional

Acesso à visualização de relatórios da WebStore.

Tabela 2 - Funções e funcionalidades

A função selecionada é exibida na conta do usuário, na guia Funções.

Figura 25 - Como adicionar a Função do usuário

COMO FORNECER DOWNLOAD ADICIONAL PARA UM ITEM DE UM PEDIDO
Para fornecer download adicional para um item de um pedido:
1. Pesquise a conta do usuário.
2. Clique no link Nome de usuário.
3. Clique na guia Pedidos.

Figura 26 - Pedidos de usuários

4. Clique no link Número do pedido.
5. Clique na guia Itens.
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Figura 27 - Itens de pedidos do usuário

6. Clique no link consultar usos. Os usos são o número de downloads atribuídos a um pedido.

Figura 28 - Usos de itens de pedidos do usuário

 Usos iniciais – o número de downloads inicialmente fornecidos
 Usos permitidos – o número de downloads disponíveis
 Usos – o número de vezes que o usuário completou o download
7. Selecione o produto clicando na caixa de seleção ao lado de Nome do produto.
8. Clique no botão Alterar Usos Permitidos.

Figura 29 - Alterar usos permitidos

9. Digite o novo número de downloads permitidos
10. Clique no botão OK. O número de usos permitidos foi alterado.
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Figura 30 - Usos permitidos foram alterados
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GERENCIANDO GRUPOS DE USUÁRIOS
Os grupos de usuários são outra forma de gerenciar usuários. Como algumas ofertas restringem pedidos a grupos de
usuários específicos, um usuário deve ser atribuído a um ou mais grupos de usuários para estar qualificado para pedir
ofertas na WebStore. Se você não atribuir o usuário a um grupo de usuários, o usuário estará qualificado somente para
solicitar uma oferta, sem restrições de grupo.
Os grupos de usuários configurados para sua organização serão exibidos quando você abrir a página Grupos de Usuários.
Esses grupos de usuários são públicos. Você não pode excluí-los nem alterar seus nomes. Você pode adicionar usuários a
esses grupos de usuários públicos ou pode basear um novo grupo de usuários em um grupo de usuários existente.
Para visualizar os grupos de usuários configurados para sua organização, vá para:
Usuários » Grupos de usuários
Trabalhar com grupos de usuários exige várias etapas:
1. Crie um novo grupo de usuários com base em um grupo existente.
2. Adicione membros ao grupo ao adicioná-los manualmente ou importando uma lista de usuários.

NOVO GRUPO DE USUÁRIOS COM BASE EM UM GRUPO DE USUÁRIOS EXISTENTE
Quando basear um novo grupo de usuários em um grupo de usuários existente, você está realmente adicionando outra
camada abaixo de um grupo existente na hierarquia. Basear em um novo grupo de usuários em um grupo existente é útil
quando você precisar de mais granularidade em sua organização do que é fornecido pelos grupos de usuário padrão.
Por exemplo, você pode precisar de restrições com base em departamentos. Você poderia criar um grupo de usuários
Alunos Grad, no grupo de usuários Alunos, e os membros seriam capazes de solicitar ofertas restritas a Alunos ou Alunos
Grad, e os usuários que fossem somente membros do grupo Alunos não poderiam solicitar ofertas restritas ao grupo de
usuários Alunos Grad.
Para adicionar um grupo de usuários para Alunos Grad, que é baseado no grupo de usuários Alunos:
1. Clique no botão Novo Baseado em. A página Lista de Seleção de Grupo de Usuários é exibida.
2. Clique na caixa de seleção ao lado do grupo de usuários alunos.
3. Clique no botão OK para adicionar o grupo de usuários e retornar à página anterior. Observe que um novo grupo
denominado Alunos 1 foi criado.
4. Clique em Alunos 1 e a página detalhes do grupo de usuários será exibida para visualizar ou editar os detalhes do
novo grupo de usuários.
5. Altere o nome do grupo de usuários.
Observação: Você não pode criar um novo grupo de usuários com o mesmo nome do grupo de usuários público.
6. Se você estiver usando a IUV, o campo Código de Grupo de Usuários será obrigatório e um código deverá ser
criado para esse grupo. Para esse exemplo, insira alunos grad.
Se você selecionar mais de um grupo de usuários público ao criar novos grupos de usuários com base em existentes, um
novo grupo de usuários será criado para cada seleção. Por exemplo, se você selecionar corpo docente, funcionários e
alunos, três novos grupos de usuários serão criados com os nomes corpo docente 1, funcionários 1 e alunos 1.
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COMO EXCLUIR GRUPOS DE USUÁRIOS
Um grupo de usuários poderá ser excluído somente se não houver registros relacionados ao grupo de usuários.
Para excluir um grupo de usuários:
1. Na seção Resultados da Pesquisa, selecione o grupo de usuários a ser excluído clicando na caixa de seleção ao lado
do Nome.
2. Clique no botão Excluir. Você será solicitado a confirmar a exclusão.
3. Clique no botão OK. O grupo de usuários será excluído.

COMO GERENCIAR OS MEMBROS DE UM GRUPO DE USUÁRIOS
Você pode gerenciar manualmente membros de um grupo de usuários. Na página Gerenciar membros, você pode
pesquisar os usuários no grupo e alterar as datas de expiração de alguns ou de todos os usuários.
Para gerenciar membros de grupos de usuários:
1. Na página Grupos de usuários, clique no nome do grupo de usuários para o qual deseja gerenciar os membros.
2. Clique na guia Gerenciar membros. A página Gerenciar membros é exibida.
Na página Gerenciar membros, você poderá adicionar usuários ao grupo de usuários e alterar as datas de expiração de
usuários.

COMO ADICIONAR USUÁRIOS A UM GRUPO DE USUÁRIOS
Somente usuários que já foram adicionados à sua organização poderão ser adicionados a um grupo de usuários.
Para adicionar usuários existentes ao grupo de usuários:
1. Clique no botão Adicionar Usuários Existentes.
2. Pesquise todos os usuários existentes deixando os critérios de pesquisa em branco e clicando no botão Pesquisar
ou pesquisar usuários por seu Nome, Função, Status de usuário, Grupo de usuários e Lote de importação de
usuários.
3. Na seção Resultados da Pesquisa, clique na caixa de seleção ao lado do nome de usuário do usuário que deseja
adicionar.
4. Clique no botão OK.

COMO ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO
Você pode alterar a data de vencimento de uma seleção de usuários no grupo de usuários, ou pode alterar a data de
vencimento de todos os membros do grupo em uma vez.
Para alterar a data de vencimento para uma seleção de usuários no grupo:
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1.
2.
3.
4.

Escolha membros cujo vencimento você deseja alterar clicando na caixa de seleção ao lado do Nome de Usuário.
Clique no botão Alterar Datas de Vencimento. A janela Alterar Datas de Vencimento é exibida.
Insira uma data de vencimento no formato de AAAA-MM-DD.
Clique no botão OK para aceitar a data de vencimento e retornar à página anterior. As datas de vencimento serão
alteradas.

Para alterar as datas de vencimento de todos os membros no grupo:
1. Clique no botão Alterar Datas de Vencimento de Todos os Membros. A janela Alterar Datas de Vencimento é
exibida.
2. Insira uma data de vencimento no formato de AAAA-MM-DD.
3. Clique no botão OK para aceitar a data de vencimento e retornar à página anterior. Todas as datas de vencimento
serão alteradas.
Observação: somente as datas de vencimento dos usuários no contexto do grupo de usuários serão alteradas.

EXPORTANDO UMA LISTA DE USUÁRIOS
Para exportar uma lista de usuários no grupo de usuários, clique no link para o relatório Detalhes do usuário da
organização - não formatado na guia Gerenciar membros. Você pode filtrar o relatório por Status do usuário ou por Lote
de importação de usuários.
Se você quiser exportar a lista de usuários e pretende usá-la para uma importação de usuários, certifique-se de selecionar
a opção Formato para importação de usuários antes de visualizar o relatório. Quando marcado, somente o campo nome
de usuário será exibido. A lista poderá ser exportada e importada novamente.
Para visualizar o relatório, clique no botão Exibir relatório. Para exportar o relatório, expanda o menu suspenso Exportar
e escolha o formato desejado.
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GERENCIANDO PEDIDOS
Como administrador, você pode pesquisar pedidos que tenham sido realizados pelos compradores e visualizar os detalhes
do pedido.
Para encontrar um pedido:
1. No menu Principal, vá para:
Pedidos » Pedidos
2. Digite os critérios de pesquisa e clique no botão Pesquisar. Você também pode encontrar o pedido da conta do
usuário clicando na guia Pedidos.

CANCELAMENTO DE UM PEDIDO
Você só pode cancelar pedidos que estejam em um estado pendente. Se tentar cancelar um pedido que tenha sido
concluído, sua solicitação será rejeitada.
Para cancelar um pedido:
1. Selecione o pedido clicando na caixa de seleção ao lado de Número do pedido.
2. Clique no botão Cancelar Pedido.

Figura 31 - Cancelamento de um pedido

3. Você será solicitado a digitar uma razão pelo cancelamento do pedido. Digite os detalhes clicando no botão OK.
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Figura 32 - Cancelar pedido - Detalhes

CONCLUSÃO DE UM PEDIDO
Essa funcionalidade é utilizada em situações raras, quando o processo de realização do pedido não é finalizado por algum
motivo, como um tempo limite da sessão ou um congelamento do computador. Quando isso acontece, o pedido não é
concluído, mas o usuário não consegue realizar outro pedido para o mesmo produto até que o pedido original seja
concluído.
Para concluir um pedido:
1. Selecione o pedido clicando na caixa de seleção ao lado de Número do pedido.
2. Clique no botão Finalizar.

Figura 33 - Conclusão de um pedido

COMO FAZER A DEVOLUÇ ÃO DE UM PEDIDO
Em alguns casos, o usuário pode querer realizar a devolução de um item no pedido realizado.
Para fazer a devolução de um pedido:
1. Na página de pedidos, pesquise o pedido no qual você deseja fazer a devolução.
2. Clique na guia Itens.
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Figura 34 - Fazer uma devolução em um pedido

3. Selecione a oferta no pedido que será devolvida clicando na caixa de seleção ao lado de Nome da oferta.
4. Clique no botão Devolver.
5. Você será solicitado a digitar o motivo da devolução. Para as ofertas gratuitas, você não precisa selecionar outra
opção.

Figura 35 - Fazer uma devolução em um pedido - Detalhes

6. Clique no botão Devolver.
7. Clique no botão Fechar. Na coluna de devoluções da oferta, agora é exibido “1”.

Figura 36 - Fazer a devolução em um pedido concluído

Após realizar a devolução, o pedido na seção Sua conta não permitirá que o usuário faça download do produto ou
visualize a chave do produto. No entanto, o usuário pode realizar pedido para esse produto novamente.
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REENVIO DE UM PEDIDO
Essa funcionalidade não está disponível para um Administrador do Programa DreamSpark. Se você precisar reenviar um
produto de pedido pelo correio, entre em contato com DreamSpark@e-academy.com para obter assistência técnica.
Se você selecionar a oferta e clicar no botão Reenviar, você receberá a seguinte mensagem “You are not authorized to
perform this action” (Você não está autorizado e realizar essa ação).

GERANDO UMA CHAVE SUBSTITUTA (COMPROVANTE)
Para gerar uma chave substituta (comprovante):
1. Na página de pedidos, pesquise o pedido no qual você deseja fazer a devolução.
2. Clique no link Número do pedido.

Figura 37 - Pedidos do usuário - Número do pedido

3. Clique na guia Itens.

Figura 38 - Itens de pedidos do usuário - Detalhes

4. Clique no link Nome da oferta.
5. Selecione a guia Comprovantes. Um comprovante pode ser uma chave de produto, número de série ou código de
ativação. Pode ser qualquer coisa que seja distribuída ao usuário e que ajude na instalação ou ativação de um
produto.
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Figura 39 - Comprovantes de itens de pedidos

6. Selecione o produto clicando na caixa de seleção ao lado de Nome do produto.
7. Clique no botão Emitir Comprovante de Substituição.
Depois que a chave do produto for substituída, o usuário somente verá a nova chave do produto na seção Sua conta da
WebStore. A chave substituída será devolvida a Microsoft e marcada para destruição. O usuário não deve tentar usar a
chave substituída (se ainda a souber).

REPRESENTAÇÃO DE UM USUÁRIO POR MOTIVOS DE SUPORTE
De vez em quando, ao fornecer suporte e ajuda a um usuário, você representará este usuário e visualizará a WebStore e a
conta como se você fosse o usuário.
Para representar um usuário:
1. No menu Principal, vá para:
WebStore » Visualizar
Observação: Certifique-se de selecionar a guia e não o link na página de Detalhes da WebStore.
2. Clique no botão Selecionar ao lado de Representar Usuário.
3. Pesquise e selecione o usuário.
4. Depois que tiver voltado à página de Visualização, clique no botão Visualizar.

Figura 40 - Visualização da WebStore
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Uma janela do navegador será aberta e você entrará na WebStore como se você fosse o usuário selecionado. Você pode
navegar na WebStore e acessar as informações da conta.
Observação: Você não pode representar um usuário que foi atribuído para uma função administrativa.

COMO FAZER PEDIDOS PROXY EM MASSA/EMITIR LICENÇAS
Se tiver um grupo de usuários que precisam de um produto de software, você pode fazer um pedido proxy para este. A
palavra “proxy” significa que você está fazendo um pedido em nome de outra pessoa. A palavra “bulk” (em massa)
significa que você pode fazer isso para uma lista de usuários e uma lista de produtos.
Para fazer um pedido proxy em massa, os destinatários do pedido devem ser importados do ELMS. Os usuários podem ser
importados do ELMS antes de você realizar um pedido proxy em massa ou durante o processo deste. Escolha Lote de
importação durante o processo de realização de pedido proxy em massa. Todos os usuários que foram importados nesse
lote receberão os pedidos para os títulos de software selecionados. Para obter instruções sobre como importar uma lista
de usuários, consulte a seção Diretrizes para Importação de Usuários.

RESTRIÇÕES DE PEDIDOS DO WINDOWS 7
No programa DreamSpark, o usuário tem direito a somente uma cópia de cada produto individual. A Microsoft fez uma
exceção para o Windows 7.
O Windows 7 tem restrições em relação a quais versões e quantidades podem ser solicitadas por um único usuário. Essas
regras se aplicam quando um usuário está fazendo um pedido na WebStore, bem como quando um Administrador está
fazendo um pedido proxy em massa em nome dos usuários.

 Um usuário tem direito a um máximo de 4 cópias do Windows 7.
 Um usuário tem direito ao Windows 7 ou Windows 7 SP1, pois são considerados o mesmo produto. Escolha
somente um neste pedido.

 Um usuário tem direito a versões em inglês de 32 bits e 64 bits, bem como mais um idioma de cada versão. Você
pode selecionar inglês e um idioma adicional nesse pedido.
O pedido pode ser feito da seguinte forma:

Windows 7 32/64 bits (inglês)
OU
Windows 7 SP1 32/64 bits (inglês)

+

Windows 7 32/64 bits (não inglês)
OU
Windows 7 SP1 32/64 bits (não inglês)

Na WebStore, se o usuário estiver fazendo o pedido ele mesmo e violar essas regras, ele receberá uma mensagem de erro
de qualificação.
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Durante um pedido proxy em massa, um "pedido" para um usuário contém todas as ofertas que foram selecionadas. Se
uma das regras for violada para uma oferta, incluindo as regras acima, o pedido inteiro para esse usuário falhará durante
o processamento.

Para fazer um pedido proxy em massa:
1. No menu Principal, vá para
Pedidos » Pedidos proxy em massa/Emitir licença

Figura 41 - Pedidos: Pedidos proxy em massa/Emitir licença

2. Clique no botão Novo.

Figura 42 - Pedido proxy em massa (novo)

3. Selecione a(s) oferta(s) clicando no botão Adicionar.
4. Selecione o Lote de importação do usuário clicando no botão Selecionar.
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5. Se quiser que esses pedidos sejam pedidos de teste (nenhuma chave de produto será distribuída), marque a caixa
de seleção Pedido de teste .
6. Digite um nome para este pedido proxy em massa no campo Descrição.
7. Digite as Observações que você deseja registrar sobre esse pedido proxy.
8. Clique no botão Avançar.
9. Confirme se as informações que você digitou estão corretas.

Figura 43 - Confirmar pedido proxy em massa

10. Clique no botão Prosseguir com o pedido para dar início ao processo. A página de confirmação é exibida.

Figura 44 - Pedido proxy em massa - confirmação

Depois que o pedido for processado, verifique o status de seu pedido proxy pesquisando-o em Pedidos proxy em massa.

Figura 45 - Pedido proxy em massa - Resultados da pesquisa
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De acordo com o número de usuários no arquivo do lote de importação (não deve exceder 10.000), bem com o número
de ofertas, você optará por este pedido proxy em massa, o processamento de todo o pedido pode demorar bastante – até
mesmo horas. Continue consultando para rastrear o progresso.
Em cada um das contas do usuário que você importou, o pedido é exibido com (pedido proxy) anotado na coluna “Valor
total”.

Figura 46 - Pedidos do usuário - Pedido proxy

Se não tiver importado a lista de usuários antes de realizar um pedido proxy em massa, você pode fazê-lo durante o processo
de realização de pedido do lote. Pense nisso como o processo de importação incorporado ao processo proxy de lote.
Para importar um Lote de importação de usuário para um pedido proxy:
1. Ao lado do campo Lote de Importação do Usuário, clique no botão Selecionar.

Figura 47 - Pedido proxy em massa - Lote de importação do usuário

2. Clique no botão Importar. A página Importações de Usuários (Novo) é exibida.

Figura 48 - Importações de usuários - Pesquisa

3. Consulte a seção Diretrizes para Importação de Usuários para obter instruções detalhadas sobre como importar
usuários.
4. Selecione o lote clicando no botão de opção ao lado de Nome.
5. Clique no botão OK.
6. Prossiga com o pedido proxy em massa.
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GERENCIAMENTO DE CATÁLOGOS DE PRODUTOS
CATÁLOGOS DE SOFTWARE OFERECIDOS NA WEBSTORE
Quando a WebStore for implantada na sua organização, um conjunto de catálogos padrão serão disponibilizados. Isso
pode variar de acordo com sua região.
Para ver a lista de catálogos padrão (ou atual) para sua região, vá para:
WebStore » Catálogos
A seguir, veja um exemplo da lista de catálogos implantados para uma organização norte-americana:

Figura 49 - Catálogos da WebStore

Os catálogos contêm ofertas (produtos) em muitos idiomas diferentes. Você não pode remover um produto do catálogo,
mas você pode definir quais versões de idiomas você quer disponibilizar para seus usuários. Por padrão, o idioma de sua
cultura e as ofertas no idioma inglês são disponibilizadas.
Para verificar quais idiomas de ofertas estão atualmente disponíveis em seus catálogos:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Idiomas
2. Role para baixo para exibir os Idiomas de ofertas.

Figura 50 - Catálogos da WebStore - Idiomas de ofertas
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3. Adicionar ou remover idiomas nesta lista usando os botões Adicionar e Remover.

Figura 51 - Idiomas de pedido - Detalhes

4. Clique no botão Salvar.
Se a oferta estiver disponível no idioma selecionado, esta será exibida na WebStore. Se houver mais de uma oferta
de idioma disponível, as ofertas de idioma diferentes serão separadas por guias.
Observação: a seleção do idioma de oferta realizada aplica-se a TODOS os catálogos na sua WebStore.

Figura 52 - WebStore - Idiomas de ofertas

COMO ADICIONAR E CONFIGURAR UM CATÁLOGO HOSPEDADO NO CAMPUS
Você pode desejar hospedar arquivos de software localmente em seu próprio servidor.
Para hospedar um catálogo hospedado no campus em seu próprio servidor:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Catálogos
2. Clique no botão Adicionar.
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Figura 53 - Como adicionar um catálogo hospedado no campus

3. Selecione o catálogo hospedado no campus clicando na caixa de seleção.

Figura 54 - Catálogo hospedado no campus - detalhes

4. Clique no botão OK.
Este catálogo agora está adicionado à sua organização, mas ainda não está ativo.
Para disponibilizar as ofertas hospedados no campus para sua comunidade, você precisará:
1.
2.
3.
4.
5.

Configurar seu local de hospedagem (URL do servidor da Web).
Obter (fazer download) dos arquivos para as ofertas que você deseja hospedar.
Transferir os arquivos para seu local de hospedagem configurado.
Selecionar as Ofertas para seu catálogo hospedado no campus.
Ativar seu catálogo hospedado no campus.

COMO CONFIGURAR SEU LOCAL DE HOSPEDAGEM (URL DO SERVIDOR DA WEB):
Para configurar o local de hospedagem para seu catálogo de hospedagem no campus:
1. Na página de Catálogos da WebStore, clique no link Configurar na coluna Ações.

Figura 55 - Como configurar um catálogo hospedado no campus

2. Digite o Nome de exibição do local de hospedagem e um Local de hospedagem.
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Figura 56 - Como configurar o catálogo hospedado no campus - detalhes

3. Clique no botão OK.
A Contagem de ofertas atual (contagem de produtos) é zero. O catálogo existe, mas agora você deve adicionar ofertas
que você queira hospedar localmente e ativá-lo.

Figura 57 - Catálogo hospedado no campus adicionado

OBTER (FAZER DOWNLOAD) UM ARQUIVO PARA AS OFERTAS QUE VOCÊ D ESEJA HOSPEDAR
Fazer download dos arquivos para as ofertas que você deseja hospedar:
1. Na página de Catálogos da WebStore, clique no link Obter arquivos.

Figura 58 - Link obter arquivos

Observação: Se não vir o link Obter arquivos, você ainda não configurou o local de hospedagem do catálogo.
Consulte a seção Como configurar seu Local de Hospedagem (URL do servidor da Web): acima.
2. Pesquise pelas ofertas que você deseja adicionar a este catálogo.
3. Fazer download do(s) arquivo(s) clicando no link Fazer download para cada arquivo.

Figura 59 - Obter arquivos - Link download

4. Depois que concluir o download dos arquivos necessários, mova-os para o local de hospedagem que você
configurou.
Agora, você está pronto para selecionar as ofertas do catálogo hospedado no campus e tornar o catálogo ativo.
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COMO SELECIONAR AS OFERTAS PARA SEU CATÁLOGO HOSPEDADO NO CAMPUS
A contagem de arquivos em seu catálogo hospedado no campus ainda é zero, e o catálogo ainda está inativo. Para tornar
o catálogo ativo, você precisará adicionar pelo menos uma oferta a este. Antes de ativar as ofertas, você deve hospedar
os arquivos.
Para adicionar uma oferta ao catálogo hospedado no campus:
1. Na página de Catálogos da WebStore, clique no link Gerenciar ofertas.
2. Clique no botão Incluir e pesquise pela oferta.

Figura 60 - catálogo hospedado no campus - ofertas

3. Selecione a oferta que você quer adicionar ao seu catálogo clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.
4. Clique no botão OK.
5. Continue selecionando as ofertas clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.

Figura 61 - Ofertas - Resultados da pesquisa

6. Clique no botão Fechar.
Observação: Se você adicionou uma oferta, seu catálogo agora está ativo com uma contagem de ofertas de 1
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Figura 62 - Contagem de ofertas

COMO ATIVAR SEU CATÁLOGO HOSPEDADO NO CAMPUS
Para ativar seu catálogo hospedado no campus:

 Na página Catálogos da WebStore, clique no link Ativar ao lado de Catálogo hospedado no campus se ainda não
tiver realizado essa ação. Assim, as ofertas serão disponibilizadas na WebStore e, quando um usuário fizer
download do software após fazer o pedido, este terá a opção de escolher o local de hospedagem que você
configurou.

COMO EXCLUIR OFERTAS DE UM CATÁLOGO HOSPEDADO NO CAMPUS
Você pode adicionar e excluir ofertas em um catálogo hospedado no campus, conforme solicitado.
Para excluir uma oferta:
1. Na página de Catálogos da WebStore, clique no link Gerenciar ofertas.
2. Selecione a oferta que você quer excluir de seu catálogo clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.

Figura 63 - Como excluir ofertas de um catálogo hospedado no campus

3. Clique no botão Excluir.
Quando todas as ofertas forem excluídas, o catálogo hospedado no campus se torna inativo, e a contagem de ofertas
volta a ser zero:

Figura 64 - Como tornar inativo um catálogo hospedado no campus
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Se uma oferta for excluída de um catálogo ou se todo o catálogo for tornado inativo e o usuário fizer download do
software em sua conta, o download será feito a partir do local de hospedagem e-academy.
Se desejar incluir a oferta novamente ou reativar o catálogo, todos os downloads serão novamente originados do local de
hospedagem no campus que você configurou.

COMO DESATIVAR O CATÁLOGO
Você pode desativar a qualquer momento o catálogo hospedado no campus.
Para desativar o catálogo:
1. Na página de Catálogos da WebStore, clique no link Desativar.
2. Uma mensagem é exibida pedindo a você que confirme a desativação.

Figura 65 - Como desativar um catálogo

3. Confirme a desativação clicando no botão OK.
O catálogo não está mais ativo; no entanto, as ofertas selecionadas permanecem no catálogo. Na próxima vez que quiser
ativar este catálogo, você pode usar a mesma lista de ofertas ou pode gerenciar novas ofertas.

COMO ATIVAR O CATÁLOGO
A qualquer momento, você pode ativar o catálogo hospedado no campus que estiver no estado Inativo.
Para ativar o catálogo:
1. Na página de Catálogos da WebStore, clique no link Ativar.

Figura 66 - Link ativar

2. O catálogo se torna ativo, com ofertas que você selecionou anteriormente.

Figura 67 - catálogo hospedado no campus ativo
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Importante:Se quiser ativar o catálogo com uma lista diferente de Ofertas, faça download, hospede os arquivos e
selecione as ofertasantes de ativar o catálogo.

COMO ADICIONAR E CONFIGURAR UM CATÁLOGO DE ENTREGA PERSONALIZADA
Configure um método de entrega personalizada quando quiser que seus usuários façam o pedido do software através do
ELMS, mas quiser que a distribuição deste seja realizada fora do ELMS. Esse método permite nomear seu próprio método
de entrega e adiciona texto para informar os usuários sobre o funcionamento do método de entrega. Por exemplo, você
pode desejar permitir que os usuários retirem o software de um local, em vez de ter que fazer do download do software.
Para disponibilizar um catálogo de entrega personalizada disponível:
1. Adicionar um catálogo de entrega personalizada.
2. Configurar um método de entrega personalizada.
3. Adicionar as ofertas ao seu catálogo de entrega personalizada.

COMO ADICIONAR UM CATÁLOGO DE ENTREGA PERSONALIZADA
Para adicionar um catálogo de entrega personalizada:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Catálogos
2. Clique no botão Adicionar.
3. Selecione o catálogo de entrega personalizada, clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.

Figura 68 - Como adicionar um catálogo de entrega personalizada

4. Clique no botão OK.

Figura 69 - Catálogo hospedado personalizado adicionado

O catálogo está inativo sem nenhuma Oferta selecionada.
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COMO CONFIGURAR UM M ÉTODO DE ENTREGA PERSONALIZADA
1. Clique no link Configurar para este catálogo.

Figura 70 - Como configurar um método de entrega personalizada

2. Digite as informações da entrega personalizada.
3. Clique no botão Apply (Aplicar)
4. Clique no botão OK.
Este catálogo permanecerá Inativo até que você adicione ofertas.

COMO ADICIONAR AS OF ERTAS AO SEU CATÁLOGO DE ENTREGA PERSONALIZADA
1. Clique no link Gerenciar ofertas.

Figura 71 - Link gerenciar ofertas

2. Pesquise pelas ofertas que você deseja adicionar a este catálogo.

Figura 72 - Entrega personalizada - Resultados da pesquisa

3. Selecione as ofertas clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.
4. Clique no botão Fechar.
O catálogo agora está ativo contendo uma oferta.
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Figura 73 - Catálogo de entrega personalizada ativo

Você pode adicionar e excluir ofertas, conforme solicitado. Quando todas as ofertas forem excluídas deste catálogo, este
se torna inativo. Você também pode desativar todo o catálogo clicando no link Desativar na coluna Ações.
As ofertas desse tipo de entrega são exibidas juntamente com outras ofertas na sua WebStore. Estas não substituem as
ofertas das quais foi feito download. O exemplo a seguir mostra o método de entrega de “retirada” que foi configurado
em um catálogo de entrega personalizada.

Figura 74 - WebStore - Retirada

Guia de Introdução para administradores do programa DreamSpark v2.4

Página 43

COMO GERENCIAR DEFINIÇÕES DE
CONFIGURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Para visualizar e alterar a configuração de sua organização, vá para:
Organização » Organização
Alguns campos são preenchidos com base em sua implementação. Você pode modificar qualquer informação nesta
página, exceto pelos campos que são esmaecidos. Se você precisar alterar um campo não editável, entre em contato com
DreamSpark@e-academy.com para obter assistência técnica.
A seguir, veja um exemplo de uma página de detalhes da organização.

Figura 75 - Detalhes da organização
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COMO GERENCIAR DEFINIÇÕES DE
CONFIGURAÇÃO DA WEBSTORE
As opções do menu WebStore permitem que você modifique como a sua WebStore funciona e o que os usuários veem na
WebStore. Algumas configurações são gerenciadas pela e-academy; porém, dependendo da sua função de usuário
administrativa, você mesmo poderá fazer muitas alterações.

DETALHES DA WEBSTORE
Para personalizar a configuração de sua WebStore, vá para:
WebStore » Detalhes

Figura 76 - Detalhes de WebStore

Para personalizar sua WebStore:
1. Clique na caixa de seleção ao lado da opção desejada.
2. Clique no botão Salvar.
Você também pode adicionar textos e imagens personalizados ao seu WebStore. Essas funções serão explicadas a seguir.
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COMO VISUALIZAR A WEBSTORE
Você pode visualizar qualquer alteração que fizer aos textos ou às configurações personalizados da WebStore, bem como
qualquer imagem que tiver adicionado.
Para visualizar a WebStore, vá para:
WebStore » Detalhes e clique no link Visualizar.

Figura 77 - Visualização de detalhes de WebStore

Uma nova janela do navegador é aberta exibindo sua WebStore com as alterações aplicadas.

COMO ADICIONAR UM TEXTO PERSONALIZADO À SUA WEBSTORE
Você pode personalizar o texto da WebStore, bem como a exibição da WebStore. Por exemplo, na página de entrada, por
padrão, o rótulo para o nome de usuário é “Nome de usuário (endereço de e-mail)”. Você pode alterar este rótulo para
coincidir com o que o usuário irá realmente digitar. Pode ser o “endereço de e-mail” ou uma “ID do estudante”.

Figura 78 - Como adicionar um texto personalizado

É altamente recomendado que você altere o conteúdo deste rótulo padrão, pois este pode gerar confusão entre os
usuários.
Para alterar este rótulo de “Nome de usuário (endereço de e-mail)” para “ID do estudante”:
1. No menu Principal, vá para
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Diversos » Texto personalizado
2.
3.
4.
5.

Clique no botão Adicionar.
Selecione a WebStore: Rótulo de nome de usuário usado em vários locais.
Clique no botão OK. A página do texto personalizado é exibida.
Clique na WebStore: Rótulo de nome de usuário usado em vários locais.

Figura 79 - Rótulo do nome de usuário do texto personalizado

6. Digite o texto que deseja exibir.

Figura 80 - Detalhes do texto personalizado

7. Clique no botão Salvar.
Para visualizar as alterações do rótulo:
1. Saia da WebStore.
2. Vá até a página de entrada. O novo rótulo é exibido.

Figura 81 - Resultados do texto personalizado exibidos
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CRIAR TEXTO PADRÃO E M DIFERENTES IDIOMAS
Sempre que você criar um texto personalizado no ELMS, se sua WebStore foi configurada para ser visualizada em
diferentes culturas ou idiomas, você precisará fornecer o conteúdo localizado para cada idioma. O conteúdo padrão é
substituído pelo conteúdo que você digitou.
Se o conteúdo localizado não existir no idioma no qual o site é visualizado, este será exibido em um idioma padrão.
Você pode configurar o conteúdo localizado e um idioma padrão clicando no botão Idiomas na janela Texto
personalizado.

COMO ADICIONAR UMA PÁGINA DE BOAS-VINDAS DA WEBSTORE E PERSONALIZAR O CONTEÚDO
Para adicionar uma página de boas-vindas à sua WebStore:

 Na página de Detalhes da WebStore, clique na caixa de seleção Usa página de boas-vindas .
COMO MODIFICAR O TEXTO PERSONALIZADO EM UMA PÁGINA DE BOAS-VINDAS
Para modificar o texto personalizado em sua página de boas-vindas:
1. No menu Principal, vá para
Diversos » Texto personalizado
2. Clique no botão Adicionar.

Figura 82 - Como adicionar um texto personalizado da página de boas-vindas

3. Clique na WebStore: página de boas-vindas: Caixa de seleção Conteúdo. A página do texto personalizado é
exibida.

Figura 83 - Texto personalizável – Página de boas-vindas da WebStore
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4. Digite o texto personalizado desejado para sua WebStore.
5. Clique no botão Salvar.

A seguir, está um exemplo de texto padrão da página de boas-vindas que você pode personalizar:

Figure 84 - Texto personalizado - conteúdo da página de boas-vindas

Você pode exibir o texto padrão a qualquer momento, em vez do texto personalizado.
Para exibir o texto padrão:
1. Na página Texto personalizado, clique na caixa de seleção ao lado do texto personalizado desejado.
2. Clique no botão Excluir.

Figura 85 - Texto personalizado - Texto padrão

COMO APLICAR UMA IMA GEM PERSONALIZADA A UMA PÁGINA DE BOAS-VINDAS
Para aplicar uma imagem personalizada a uma página de boas-vindas:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Anexos
2. Clique no botão Novo.
3. Na lista suspensa, selecione a Imagem da página de boas-vindas.
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Figura 86 - Anexos (novos)

4. Selecione um tamanho de imagem que caiba na tela sem comprometer o texto de boas-vindas.
5. Clique no botão OK.
A seguir, veja um exemplo de quando a imagem da página de boas-vindas é exibida na WebStore.

Figura 87 - página de boas-vindas da WebStore exibida

ALTERANDO O LOGOTIPO DA WEBSTORE, FOLHA DE ESTILOS E OUTRAS C ONFIGURAÇÕES
PERSONALIZADAS
Depois de personalizar o rótulo do nome de usuário para entrar e adicionar uma página de boas-vindas com texto, você
pode desejar alterar o logotipo da WebStore ou a folha de estilos para que estes correspondam à identidade visual de sua
organização.
Para adicionar um logotipo ou uma folha de estilos:
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 No menu Principal, vá para
WebStore » Anexos
Por padrão, o logotipo e a folha de estilos da WebStore do DreamSpark são aplicados:

Figura 88 - Anexos da WebStore

Você pode alterar o logotipo e a folha de estilos ou adicionar uma imagem da página de boas-vindas, bem como outras
imagens. Se desejar substituir o anexo atual, certifique-se de primeiramente excluir o existente.
Para alterar um anexo:
1. Na página de anexos da WebStore, clique no botão Novo.
2. Na lista suspensa, selecione o tipo de anexo que você deseja adicionar.

Figura 89 - Como alterar os anexos da WebStore

3. Pesquise um nome de arquivo.
4. Clique no botão Salvar.
5. Visualizar suas alterações.
Além de alterar algumas das configurações padrão da folha de estilos em cascata, você também pode personalizar outras
configurações, como página e cor de segundo plano.
Para alterar a cor de fundo da página ou a cor de link da página:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Configurações

Guia de Introdução para administradores do programa DreamSpark v2.4

Página 51

2. Ajuste as cores de sua WebStore, conforme desejado.

Figura 90 - Configurações de WebStore

3. Clique no botão Salvar.
4. Visualizar suas alterações.

COMO ALTERAR A CULTURA DA WEBSTORE (IDIOMA) OU ADICIONAR OUTRAS CULTURAS
Por padrão, a sua WebStore pode ser visualizada por seus usuários em seu idioma padrão. No site da Web de administração,
este é referido como “cultura”. Uma cultura define não apenas um idioma, mas quaisquer normas para a exibição de
determinados elementos de texto. Por exemplo, em inglês, uma data, quando exibida no formato estendido, fica assim
Junho 25, 2011 ou MMM DD AAAA. Em francês, uma data é assim exibida 25 de junho de 2011 ou DD MMM AAAA.
Para oferecer sua WebStore a seus usuários em diferentes culturas (idiomas):
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Idiomas
2. Clique no botão Adicionar ou Remover para adicionar ou remover culturas.

Figura 91 - Idiomas da WebStore - Culturas
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A primeira cultura na lista é a cultura padrão da WebStore para todos os usuários. Se você oferecer mais de uma cultura
da WebStore, os usuários podem selecionar um idioma diferente na WebStore clicando no idioma atual na parte superior
da página. Quando mais de um idioma for definido para uma WebStore, o idioma atual é um link.
A moeda é pré-selecionada com base no país de sua organização.
A seguir, veja uma página de boas-vindas com a cultura inglês exibida:

Figura 92 - WebStore com a cultura de inglês exibida

Altere a cultura clicando no idioma atual:

Figura 93 - Alterar o idioma da WebStore

A seguir, veja uma página de boas-vindas com a cultura em espanhol exibida:
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Figura 94 - WebStore com a cultura de espanhol exibida

COMO ADICIONAR OS PRODUTOS DESTACADOS PARA SUA WEBSTORE
A guia de Destaque é exibida na página do software da WebStore como a primeira categoria acima da guia “Popular”. O(s)
produto(s) são exibidos assim que esta página for exibida. Ou, os produtos destacados podem ser visualizados clicando no
link Destaque na lista categorias. Se não houver produtos destacados definidos, esta categoria não será exibida.
A seguir, veja um exemplo de uma WebStore com um produto destacado.

Figura 95 - Produtos destacados da WebStore exibidos

Para adicionar os produtos destacados para sua WebStore:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Destaque
2. Clique no botão Adicionar. A página dos Produtos destacados é exibida.
3. Selecione os produtos que você deseja destacar clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.
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Figura 96 - Destaques da WebStore

4. Depois de ter escolhido todos os produtos que você deseja destacar, clique no botão OK.
Para remover um produto destacado:
1. Selecione um produto destacado para remover de sua WebStore clicando na caixa de seleção ao lado de Nome.
2. Clique no botão Remover.

COMO GERENCIAR COMUNICADOS
Os comunicados são exibidos na página de boas-vindas e/ou na página do software.
Para criar um comunicado:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Comunicados

Figura 97 - Comunicados da WebStore

2. Clique no botão Novo.
3. Insira o Título do comunicado.
4. Insira o Conteúdo do comunicado. Utilize os controles de formatação para alterar a o visual e a essência do
conteúdo.
5. Insira a Data e o horáriode inícioeData e horário de término.
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 A data de início e término são opcionais.
 Se você não inserir a data de início e término, o comunicado é exibido na sua WebStore até que você o exclua.
 Se você inserir a data e o horário de início e término, o comunicado será exibido somente durante o período
estabelecido. O comunicado está Ativo até que a data e o horário expirem, e este se tornará Inativo.
6. Clique no botão OK para salvar o comunicado.
A seguir, veja um exemplo de um comunicado na página de boas-vindas:

Figura 98 - Comunicado da WebStore na página de boas-vindas

A seguir, veja um exemplo de um comunicado na página do software:

Figura 99 - Comunicado da WebStore na página do software

Crie quantos comunicados achar necessários para sua WebStore.
Alguns anúncios exibidos em sua WebStore são adicionados pela e-academy. Estes anúncios não podem ser modificados.

COMO PERSONALIZAR AS INFORMAÇÕES DO CONTATO DE SUPORTE
Os usuários podem acessar a seção Ajuda da WebStore clicando no link Ajuda na parte superior da página da WebStore.
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Figura 100 - Ajuda da WebStore exibida

Se precisar de ajuda adicional, entre em contato com o suporte clicando no link Fale conosco na parte inferior da página.

Figura 101 - Fale conosco da WebStore exibida
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Ao clicar no link Fale conosco, a página Fale conosco é exibida.

Figura 102 - WebStore - Entre em contato com o suporte ao cliente

Por padrão, a página Fale conosco somente contém um link para um formulário da Web. Depois que o usuário preencher
o formulário da Web, um e-mail será enviado ao administrador do programa para o site.
Para personalizar as informações na página Fale conosco e definir para quem o formulário da Web deve ser enviado:
1. No menu Principal, vá para
WebStore » Suporte
2. Edite as informações de suporte conforme solicitado.
3. Clique no botão Salvar.
Observação: o texto na parte superior da página Fale conosco (Clique no link Contatar o Atendimento ao Cliente, abaixo,
para preencher um formulário com a dúvida ou questão. Esse formulário será enviado para seu Administrador do
Programa.) não poderá ser alterado nem removido.
Informações mais detalhadas e exemplos específicos para este recurso podem ser encontradas na seção Ajuda do site da
Web de administração.
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RELATÓRIOS
A página Relatórios exibe todos os relatórios disponíveis para a sua função de usuário administrativa. Filtre essa lista
digitando os critérios de pesquisa para restringir a lista exibida.
Para exibir uma lista de relatórios disponíveis, vá para:
Relatórios

COMO EXECUTAR UM RELATÓRIO
Para executar um relatório:
1. Clique em Relatórios. A lista de relatórios disponíveis é exibida.

Figura 103 - Relatórios

2. Selecione um relatório clicando no Nome do Relatório. A descrição do relatório, bem como os critérios de pesquisa
para esse relatório são exibidos.
3. Insira a data de início e término e outras propriedades de filtragem
4. Clique em Visualizar relatórios. O relatório é exibido. Para alguns relatórios, isso pode demorar alguns minutos.
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Figura 104 - Detalhes do relatório

IMPRIMINDO E EXPORTANDO UM RELATÓRIO
Você pode imprimir um relatório usando o botão da impressora ou exportar o relatório nos seguintes formatos:









Arquivo XML com dados de relatório
CSV: Valores Separados por Vírgula
PDF
MHTML (Arquivo Web)
Excel
Arquivo TIFF
Word

O ELMS também fornece versões não formatadas da maioria dos relatórios.

Figura 105 - Relatórios não formatados

As versões não formatadas foram otimizadas para permitir uma exportação para CSV ou Microsoft Excel, possibilitando
que você manipule com facilidade os dados.
Para imprimir ou exportar um relatório em um formato diferente:
1. Na barra de tarefas do relatório, clique no ícone de exportação.

Figura 106 - Como selecionar o formato do relatório
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2. Na lista suspensa Exportar, escolha seu formato desejado. Uma nova janela será aberta.
3. Será solicitado que você abra, salve ou cancele.
4. Seu relatório é exibido no formato selecionado.

Figura 107 - Formato de relatório selecionado exibido

Se você selecionar a versão não formatada do relatório, após exportados para Excel ou CSV, os relatórios não incluirão
todas as formatações especiais exibidas na Figura 107 acima. A versão não formatada permite que você manipule os
dados mais facilmente.

Figura 108 - Relatórios não formatados exibidos

SUPORTE
Se precisar de mais informações sobre qualquer um dos tópicos contidos neste documento, consulte o sistema de ajuda
on-line no site da Web de Administração. Envie um e-mail para DreamSpark@e-academy.com para obter ajuda adicional.
Inclua a seguinte informação em seu e-mail:








Nome do cliente
Nome do contato
E-mail do contato
Telefone do contato
Número da conta do ELMS
Descrição detalhada do problema ou solicitação de informações

Guia de Introdução para administradores do programa DreamSpark v2.4

Página 61

