MANUAL DE UTILIZAÇÃO PARA O VIA GO KRAMER
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1) Informações para conectar no dispositivo

Room Name: O nome da sala (IP) para acessar e compartilhar o dispositivo.
Code: É o código gerado automaticamente para acesso.

2) Informações para acessar:
No Android: buscar na loja de aplicativos pelo nome “Kramer”

Obs: Verifique se o seu dispositivo está com a versão do android 5.1 ou superior como
requisito mínimo para suportar esse recurso

No IOS: Utilizar usando o Airplay do próprio IOS.
Obs: Verifique se o seu Mac está executando a versão OS X 10.11 ou superior como
requisito mínimo para suportar esse recurso

No Windows: Digite o endereço da sala (IP) no navegador, depois só escolher o cliente, o
RUN VIA baixa um executável, não sendo necessário instalação, no INSTALL VIA, será
necessário baixar e instalar o cliente no dispositivo.

Obs: Verifique se o seu PC está executando uma das versões do Windows 7, 8 ou 10 como
requisito mínimo para suportar esse recurso.

3) Espelhar na tela
No android e Windows: Depois de instalado o software procure o ícone
execute, vai abrir uma tela conforme figura abaixo.
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1 – Digitar o IP exibido na tela
2 – Criar usuário para acesso
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3 – Clicar em login para conexão
4 - Digitar o código exibido na tela para autenticação.
5 – Confirmar o login
6 – Clicar em ENTRAR para começar o espelhamento
7 – Confirmar em Iniciar agora
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No IOS: Utilizar o Airplay do próprio IOS para localizar o sinal do dispositivo, o nome padrão
é VIA_XXXX
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Obs: Verifique se o seu Mac está executando a versão OS X 10.11 como um requisito
mínimo para suportar este recurso

DICA: Execute o arquivo de vídeo dentro do software do VIA GO, conforme procedimento abaixo.
1 – Em Multimídia, vai na aba minhas mídias.

3 – Marque o arquivo e clique no Player

2 – Procure o arquivo no seu dispositivo e clique
no botão Abir.

