
 
 

 

Dicas de TI 

 

• Mapear Pasta Produção 
1. Abrir "Meu Computador"; 
2. Acesse o menu "Ferramentas"; 
3. Clique em "Mapear unidade de rede" 
4. Selecione em "Unidade" o drive (letra) "P"; 
5. Em "Pasta" digite:  \\wagara\producao 
6. Marque "Reconectar-se durante o logon"; 
7. Clique em "Concluir" 
8. Digite suas credenciais (usuário e senha) da rede (email);  

 

• Instalação do agente do antivírus 
1. Acessar o compartilhamento "producao em Server Wagara" (P:\) 
2. Acessar a pasta: P:\officescan 
3. Executar o arquivo " officescan.msi" (dar um duplo-clique); 
4. Aguardar o término da instalação. 

 

• Mapear uma unidade de rede. Sigam os procedimentos abaixo para 
obter uma pasta pessoal (ninguém a não ser você terá acesso a 
esta pasta) para o uso de cópias de segurança. 
1. Abrir "Meu Computador"; 
2. Acesse o menu "Ferramentas"; 
3. Clique em "Mapear unidade de rede" 
4. Selecione em "Unidade" o drive (letra) "U:" (pode ser outra a seu 

critério); 
5. Em "Pasta" digite:  \\WAGARA\BACKUP 
6. Marque "Reconectar-se durante o logon"; 
7. Clique em "Concluir" 
8. Digite suas credenciais (usuário e senha) da rede (email). 

 
Obs.: Copie somente seus dados (Meus Documentos) para esta pasta 
(U:). Não copie o seu HD inteiro! 

  



 
 

• Como disponibilizar arquivos maiores do que o servidor de email 
suporta (usando FTP)! 

 
Existem ocasiões em que desejamos enviar um arquivo ou um conjunto deles 
para determinado contato, mas que o tamanho ultrapassa o limite do servidor 
de email. 
Então teremos que usar alternativas e uma delas na nossa Unidade é o uso de 
um servidor de FTP (protocolo de transferência de arquivos). 
 
Sigam os passos abaixo para efetuar tal operação. 
 
Primeiro passo: precisamos mapear uma unidade de rede. Sigam os 
procedimentos abaixo para obter uma pasta pessoal (ninguém a não ser você 
terá acesso direto a esta pasta) para o uso do FTP. 
 
1-Abrir "Meu Computador"; 
2-Acesse o menu "Ferramentas"; 
3-Clique em "Mapear unidade de rede" 
4-Selecione em "Unidade" o drive (letra) "V:" (pode ser outra a seu critério); 
5-Em "Pasta" digite:  \\FTP\FTPUSER 
6-Marque "Reconectar-se durante o logon"; 
7-Clique em "Concluir" 
8-Digite suas credenciais (usuário e senha) da rede (email). 
 
Segundo passo: selecionar o arquivo a ser transferido (não pode ser 
pasta/diretório). Se precisar enviar mais de um arquivo será necessário 
compactá-los usando um programa próprio para isto (consulte o NTI). Uma vez 
selecionado, copie-o para o drive mapeado no primeiro passo (V:). 
 
Terceiro passo: renomear o arquivo que está no drive "V:" para um nome que 
não contenha "espaços", nem nenhum caractere da língua latina (letras 
acentuadas, C cedilhas, etc.). De preferência, tudo em letras minúsculas, 
inclusive a extensão (.DOC .XLS .ZIP etc.). 
 
Quarto passo: repasse a seguinte URL (link) abaixo em uma mensagem 
(email) para o seu contato. Esta URL identifica o local onde o seu contato irá 
buscar/baixar (download) o arquivo a ser transferido: 
 
http://ftp.cnpgc.embrapa.br/ftp/usuarios/LOGIN/ARQUIVO.EXT 
 
Onde: 
LOGIN => Seu login na rede. 
ARQUIVO.EXT => nome do arquivo com extensão a ser transferido. 
 
Ex.:http://ftp.cnpgc.embrapa.br/ftp/usuarios/nome.sobrenome/documento.doc 
 
Quando o seu contato receber a mensagem e clicar na URL irá baixar o 
arquivo em questão. 



 
 
 
Obs.:   
O arquivo ficará disponível por, no máximo, 7 (sete) dias no servidor de FTP 
(V:) baseado na data de criação do arquivo. Verifique se a data de criação do 
arquivo a ser transferido não é inferior ao dia inicial da transferência. Se for, 
atualize o arquivo (salve-o novamente) na pasta "V:" antes de enviar a URL por 
email. 
 
  

Dúvidas 
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