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E	INTRODUÇÃO

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está renovando eí ampliando o "Assembléia On Line ", agora disponível via
RENPAC. Com ele, você vai ter resposta rápida a muitas
dúvidas e perguntas que surgem no seu trabalho, O Sistema
permite o acompanhamento do Processo Legislativo e de
outras atividades da Casa. Fornece informações sobre os

[ parlamentares, a composição das comissões, da Mesa, das
bancadas, os resultados das eleições de 1994 e das
audiências públicas de 1995, além de dados sobre os

j

	

	municípios mineiros e os órgãos de governo, em cada
município, no Estado e no governo federal. Na primeira

r etapa de implantação do sistema, as informações estarão
disponíveis apenas nos microcomputadores disponibilizados
pela à Assembléia. Num segundo momento, qualquer
cidadão, instituição ou empresa do Estado poderá consultar
o sistema, através das redes de comunicação de dados
RENPAC ou MINASPAC.

Você está recebendo equipamentos de ótima qualidade e
para usá-los não será preciso ser um profundo conhecedor
de computadores. Suas características o tornam facilmente
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	operável e a documentação disponível, tanto da máquina em
si quanto dos sistemas, o auxiliarão bastante.
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Os equipamentos estão embalados em caixas próprias e
recomendamos que não jogue fora nem as danifique. Elas
podem ser necessárias mais tarde, caso você necessite
transportar seu equipamento.

No microcomputador já estão instalados todos os softwares
(programas), necessários ao seu funcionamento, basta
seguir às orientações contidas neste manual para obter
todas as informações do legislativo mineiro.
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O que você está recebendo...

Caixa 1

Conteúdo da Caixa 1

• CPU 486 DX2 66Mhz
• Manual de configuração da placa 486-CCV
• Manual da placa de vídeo WG-6000VL
• Manual da placa MULTI TIO - VI-13 com o respectivo
disquete
• Manual do Winchester
• KIT de instalação com:

conjunto de parafusos;
guia para conexão de placas;
acabamento da parte traseira do micro;
tampa frontal;
chave para inibir teclado;

• Guia do Usuário - Windows para Workgroups e MS-DOS
• Cartão de Registro Microsoft
• Disquetes de instalação do DOS 6.22
• Disquetes de instalação do Windows 3.11
• Conjuntos de disquetes contendo diversos drives para
instalação;

Mouse DEI com o disquete de instalação
Suporte Anti-Estático para Mouses - Mouse Pad

• Cabo de AC para conexão da CPU à rede elétrica
Cabo para conexão da placa fax/modem à rede telefônica

n
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• Manual de configuração/instalação placa
USRobotics
• Manual de configuração do QUTCKLJNK H
para gerenciamento de FAX
• Conjunto de softwares de demonstração.
América On-Line, Imagination, e Compuserver.

ii

fax/modem li

- Software

Ii
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Caixa 2

Tí	 Conteúdo da Caixa 2

1'•	 Monitor de vídeo SVGA
Cabo AC para conexão do terminal à rede elétrica

p	 Certificado de garantida

1-;
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Caixa 4

Conteúdo da Caixa 4

E;

Teclado KeyTec padrão ABNT

. M-7~I

[
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Caixa 5
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Conteúdo da Caixa 5
	

u

Estabilizador de tensão potência 1 KVA
	1]
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Estabilizador 1KVA	

u
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II.
	Configuração do Equipamento...

• 486 DX2 66Mhz da marca DM
• 8Mb de memória RAM
• 1 saída paralela
• 2 saídas seriais
• Winchester de 540Mb

r	• Placa FAX/Modem 14.400 USRobotics
Drive de 3 1/2" HD

• Monitor SVGA .28dots 14"
Teclado de 104 padrão ABNT

E

E	1,1 Assembléia On Line
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Instalando seu equipamento.... U
Quando você recebe o seu microcomputador, todas
as placas, drivers, sistema operacional, o Windows
e os softwares de comunicação já estão instalados.

Este capítulo destina-se a orientá-lo na instalação
física do equipamento e caso você venha a adquirir fl
placas/drivers de expansão, recorra à assistência
técnica autorizada para que a mesma execute a 13
instalação. No final deste manual estão•
relacionados os endereços das assistências técnicas
contratadas para efetuarem manutenção/instalação
do seu equipamento.

li
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EOnde instalar o equipamento?

r

E

[ A escolha do local onde você vai instalar o
microcomputador deve ser feita com antecedência,
de modo a evitar improvisações que venham a ser
prejudiciais ao equipamento

E	11 Assembléia On Une
	 13

E



Condições ambientais.....

• Deve haver espaço suficiente para permitir o
fácil acesso ao equipamento, visando
assegurar o trabalho da manutenção e
instalação de novas expansões.

• Deve proporcionar a ventilação adequada ao
equipamento, devendo ser evitado que as
saídas do ventiladores fiquem obstruídas.

• Deve garantir o seu conforto, através de
condições ambientais adequadas, no tocante à
temperatura, disposição dos equipamentos,
nível de ruído, etc..

•Devem ser respeitadas as seguintes faixas de
temperatura e umidade relativa:

Temperatura: 10°C à 40°C
Umidade relativa: 10% à 80%

Lembre-se: a durabilidade dos equipamentos
está diretamente relacionada ao ambiente
onde eles estão instalados. Pôr outro lado,
embora temperaturas ambientais mais baixas

14
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sejam favoráveis do equipamento, deve-se
levar em consideração o seu conforto. As
normas brasileiras definem como temperatura
ambiente de maior conforto paras as nossas
condições climáticas a temperatura de 24°C e
55% de umidade relativa do ar.

rProteja seu equipamento contra incidência de
luz solar direta, poeira, água, atmosferas
corrosivas ou gordurosas.

1
Evite o hábito de comer ou tomar café junto
ao equipamento.

.. ..O mobiliário....

E Os equipamentos deverão ser acomodados em
mobiliário próprio para microcomputadores e
impressoras. Caso não seja possível, as dimensões

r	do mobiliário alternativo deve ser compatível com
4. as medidas dos equipamentos. E recomendável a

utilização de mesas separadas para o
microcomputador e a impressora.

Ea Assembléia On Une
	 15

[



Quando ao tipo de piso utilizado, não são feitas
quaisquer restrições. Lembramos, apenas, que os
pisos do tipo acarpetado facilitam o acúmulo de
poeira e cargas eletrostáticas.

Iluminação...

A iluminação deverá ser, de preferência, feita pôr
meio de luminárias compostas pôr lâmpadas
fluorescentes tubulares de grande remanência
luminosa. Normalmente uma sala necessita de um
iluminação de 350 a 400 Lux medidos sobre um
plano de trabalho a um metro do piso.

Evite a incidência direta de iluminação nas telas
dos monitores de vídeo já que a mesma dificultará
a sua leitura.

Alimentação Elétrica...

Os equipamentos foram projetados para
funcionarem nas tensões de 127 ou 220 volts,
dentro de uma faixa de tolerância de ±10%. A
freqüência da rede deve ser 50 ou 601-1z, devendo

n	 16
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Tomadas de Salda

1.

E,

os equipamentos
1.'	circuitos exclusivos,

disjuntores térmicos
E envolvidas.

mesmo que não ligados a
ser alimentados a partir de

adequados às potências

4 ATENÇÃO: A tornada para o cabo de
alimentação dever ser obrigatoriamente de
três pinos (incluindo aterrarnento) para 110V
ou 220V, conforme o caso. E importantíssimo
que a polaridade de fase, neutro e terra seja
respeitada, conforme á figura abaixo.

Todos os equipamentos, microcomputador,
impressora e monitor devem ser ligados ao
estabilizador de tensão
(caixa 5).

Assembléia On Line
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Linha telefônica...

Para que seja efetivada a comunicação com os
computadores centrais da Assembléia Legislativa
de MC, toma-se necessário a disponibilização de
linha telefônica para conexão ao microcomputador.
Não é necessário que a linha seja exclusiva, neste
caso o telefone/fax, do qual será feita a extensão,
deve estar próximo ao equipamento. Não é
aconselhável que a linha seja distribuída pôr KS ou
PABX já que tais equipamentos geram ruídos
prejudiciais às comunicações de dados.

U

u
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Ligando o microcomputador....

Mostraremos agora como você deve proceder para
interligar os periféricos à CPU passo a passo. Para
efetuar esta operação tenha certeza de que todos os
equipamentos estejam com as chaves
LIGA/DESLIGA na posição de DESLIGA e
desconectados da rede elétrica.
1°) Ligue o cabo de sinal de vídeo à unidade
principal

L	2°) Ligue o cabo de força do vídeo na unidade
principal

Cabo de força tv

E

101

Cabo sinal vídeo

19
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OBS.: Repare que a tomada do cabo de força
é especial, só sendo possível conectar aí o U
cabo de força do monitor de vídeo do
microcomputador.	 U
3°) Ligue o cabo do teclado à unidade central	fl
4°) Ligue o cabo do mouse à unidade central

ti
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1-:

1

E 5°) Ligue o cabo paralelo da impressora à
unidade central.E 6°) Ligue o cabo AC da impressora ao

-	estabilizador

E CI A.ssemblêia On Une
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Conectando os equipamentos à rede
elétrica...

4 ATENÇÃO: Os equipamentos
estão chaveados para 1101115
Volts. Caso a rede elétrica seja de
220V altere o chaveamento do
monitor da CM e do estabilizador

7°) Verifique se a chave de LIGA/DESLIGA
do estabilizador, está na posição DESLIGA

8°) Ligue o cabo de alimentação do 
jestabilizador na tomada de três pinos da rede

elétrica.	
u

9°) Ligue o monitor (botão frontal do lado
esquerdo)

10°) Ligue o estabilizador

11°) Ligue a impressora

12°) Ligue o microcomputador

e	22
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1
Pronto!	Seu microcomputador está
energizado e funcionando. A partir de agora o

flseu guia deve ser o Manual do Sistema
Assembléia ONLINE contido no próprio
sistema.

Limpeza dos equipamentos...

Mantenha os equipamentos limpos e conservados.
A limpeza dos mesmos pode ser feita usando-se um
pano macio, seco ou ligeiramente umedecido. No
caso de manchas rebeldes, usar um detergente
suave (nunca use álcool ou detergente forte).

	

[	
Oriente as pessoas responsáveis pela faxina a

	

•	executarem a limpeza externa dos equipamentos
p diariamente. Devem ser adotados os mesmos

cuidados da limpeza de equipamentos eletrônicos
tais como: Televisores, Fax, Telefones, etc..

23

1	 Assembléia On Line

F



Iniciando o Sistema Assembléia On Line.,.

Após ligar o microcomputador e aguardar alguns
instantes, você terá acesso ao prompt do DOS,
como abaixo:

U
U
U
LI
U

Neste momento, para utilizar o sistema Assembléia
On LINE basta digitar em frente ao prompt o 3
seguinte comando:

C:bonline cENTER>

Em seguida, você deverá aguardar alguns instantes
para que seja estabelecida a conexão remota aos
computadores da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Essa conexão estará estabelecida
ao ser apresentada a tela contendo o símbolo da
ALEMG. Nela, você deverá se identificar para o
sistema. Para isso, preencha a sua identificação em
frente à palavra "login" e pressione a tecla
<ENTER>. Em seguida, digite a sua senha em
frente à palavra "password" e pressione,
novamente, a tecla <ENTER>.

ri	24
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Problemas com o Microcomputador....

Este capítulo lista alguns problemas que podem
ocorrer enquanto você estiver usando os
equipamentos de informática e apresenta algumas
soluções possíveis.

Se você tiver algum problema, localize o tipo de
problema e tome as medidas sugeridas. Se não
conseguir solucionar o problema, entre em contato
com a assistência técnica, conforme relação

p	apresentada no final deste manual, para solicitar o
Ii	atendimento técnico.

Antes de chamar a assistência técnica, certifique-se
de que examinou toda a seção de diagnóstico de
problemas e de que tomou as medidas sugeridas.

Ao contactar o atendimento técnico, esteja
preparado para fornecer as seguintes informações:

Número	de patrimônio/série do
equipamento;

Nome do solicitante, cidade, endereço;
Descrição do problema e se possível o

1.	código de erro apresentado pelo sistema;

E... Assembléia On Une
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Check-list dos equipamentos...

Defeito: O equipamento não liga (Monitor,
CPU, Impressora)

Sugestão: .Verifique se o mesmo está ligado à rede
elétrica. Cabos conectados
.Chave de liga/desliga está na posição
LIGA. Verifique a chave de todos os
equipamentos (monitores, impressoras,
CPU, estabilizadores, etc.).
.Verifique se há energia elétrica no seu
setor, acendendo as lâmpadas, ligando
outros equipamentos, etc..

Defeito: O Monitor de Vídeo não acende
Sugestão: . Verifique os ajustes de brilho e

contraste do mesmo.
Verifique se o cabo lógico está

devidamente conectado ao
microcomputador.

Defeito: A impressora não imprime

26
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Sugestão: . Verifique se o cabo lógico está
devidamente conectado ao
microcomputador.
• Tecla de PAUSE acionada, tecle-a
novamente liberando a impressora.
• Existe papel para a impressão.

r	Defeito: Estabilizador não liga
li Sugestão: . Verifique se o fusível esta OK. Caso o

mesmo esteja rompido, providencie a
sua substituição pôr um de mesma
especificação.

í
F
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Relação dos endereços para atendimentos
técnicos...

Os atendimentos de manutenção, serão fornecidos
pela Empresa Cobra Computadores e Sistemas
Brasileiros S/A. O contrato firmado abrange
somente a manutenção e fornecimento de peças
não estando incluindo o deslocamento e diária para
o técnico, a qual deverá ser combinado diretamente
com os centros de atendimentos/técnicos
residentes.

U
U

Li
La
U

Centro de Atendimento Técnico Belo Horizonte
Técnico responsável: Orlando Versiani Rodrigues
Rua Ceará 1566 -4° andar - CEP: 30.150-311
Telefone: (031) 281-2955
FAX: (031) 227-0763

Centro de Atendimento Técnico de Uberlândia
Técnico responsável: Carlos Alberto J. Alves
Rua Vieira Gonçalves, 325 - sala 1101112
CEP:38.400-000
Telefone/FAX: (034) 236-7731

12 Assembléia On Line
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Centro de Atendimento Técnico de Juiz de Fora
Técnico responsável: Fábio Luiz de Lima SaIles
Rua Dr. Constantino Paleta, 267 - Casa 1
CEP: 36.015-450
Telefone: (032) 215-5599

Técnico Residente em Governador Valadares
Técnico responsável: José de Souza Filho
Rua Goiás 269 sala 1 - CEP: 35.032-160
Central BIP (033) 271-7887 - BIP 36.337

Técnico Residente em Divinópolis
14	Técnico responsável: Gustavo Fernando Lourenço

Rua São Paulo, 151 - Centro - CEP: 35500-006
[	Central BIP (037) 221-0808 - BIP 351

E Técnico residente em Varginha
Técnico responsável: Walter Camilo Ribeiro

[.	
Rua Santa Luiza, 205 - CEP: 37.026
Central BIP (035) 221-6813 - BIP 143

Técnico residente em Montes Claros
r	Técnico responsável: Antônio Márcio C. Rocha

Rua Dr. Santos, 103 - CEP 39.400-001
Central BIP (038) 221-0698 - BIP 431

E	11 Assembléia On Line
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Técnico residente em São João da Boa Vista
Técnico responsável: Niutson Luiz Mendes
Praça Governador Armando S. Oliveira 240 -

Centro
Telefone: (0196) 33-4455
Central BIP (0196) 23-4626 - BIP 243

Cidades em fase final de contratação:
Ponte Nova
Almenara

Telefones da Assembléia Legislativa de MG para
contado
.Problemas de hardware:
(031) 290-7710 setor HOTLINE

• Demais informações:
(031) 290-7990 - CAC
Centro de Atendimento ao Cidadão 1

o
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