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2. Encaixe a base na unidade lógica.

3. Conecte seus dispositivos nas portas
apropriadas.

4.

5.

Ligue todos os dispositivos conectados
com seu cliente básico NetVista.

Ligue seu cliente básico NetVista.
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1. Desempacote seu hardware do cliente básico NetVista.
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Setup Utility

Ao ligar o seu cliente básico NetVista
pela primeira vez, o Setup Utility
será iniciado automaticamente.

Você pode desempenhar as tarefas de
configuração a seguir no Setup Utility:

Selecione a linguagem do teclado
Selecione a resolução de vídeo e

a freqüência
Configure as definições IP

Para obter mais informações sobre o Setup
Utility, consulte a publicação online para o
seu cliente básico NetVista.

•
•

•

Você pode configurar também as aplicações
a seguir no Configuration Tool:

Cliente ICA
Gerenciador de Aplicações Remoto ICA
Emulador 3270 para hosts S/390
Emulador 5250 para hosts AS/400
Emulador VT

Para acessar o Configuration Tool após
completar a configuração inicial, pressione
as teclas SHIFT-CTRL-ALT na parte esquerda
do seu teclado até aparecer o Configuration Tool.

Para obter maiores informações sobre o
Configuration Tool, consulte a publicação
online para o seu cliente básico NetVista.

•
•
•
•
•

Configuration Tool

Durante o processo de configuração do
seu cliente básico NetVista, o Configuration
Tool aparece depois de completar o
Setup Utility.

Você pode desempenhar as tarefas de configuração
a seguir no Configuration Tool:

aplicações que podem ser executadas

Defina uma ou mais aplicações para
executar automaticamente durante a
inicialização

Defina a barra de lançamento com as

•

•

Publicações Online

Você pode encontrar a publicação online,

(S517-7077-00), acessando a URL a seguir:

A publição online fornece as informações a seguir
sobre o seu cliente básico NetVista:

Configurações do cliente básico NetVista

NetVista
N2200e, Referência do Thin Client Express

Especificações detalhadas de hardware

Atualizações de seus softwares
Resoluções de problemas
Substituições de peças de hardware

•
•
•
•
•

http://www.ibm.com/nc/pubs

Informações relacionadas
na Internet

Você pode encontrar informações adicionais
sobre o cliente básico NetVista acessando a
URL a seguir:

http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient

Instruções do Federal Communications
Commission (FCC)

Primeira edição (Junho 2000)

Este equipamento foi testado e pesquisado para corresponder
aos limites de um dispositivo digital de classe B, conforme
a parte 15 das normas do FCC.

Para obter informações completas sobre o FCC, consulte
a publicação online para o seu tipo e modelo de hardware do
cliente básico acessando a URL a seguir:
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