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Como parte da equipe da central de ajuda e de administradores de TI, enfrentamos sempre a dificuldade de 

solucionar problemas de computadores de usuários finais remotamente. Quando há um problema para corrigir, 

precisamos ir até a estação de trabalho do usuário final para solucioná-lo. Além disso, há a dificuldade de rastrear 

qual sistema tem um problema usando o processo de solicitação da central de serviços.   

• O usuário final emitiu um tíquete da central de serviço sobre o problema do seu sistema.   

• Agora, você precisa identificar qual é o sistema em questão, ir até ele e fornecer suporte e resolução do 

problema.  

  

O que veremos neste documento é como duas ferramentas de suporte e administração de TI simples mas 

eficientes podem agir simultaneamente e simplificar esse tipo de suporte de central de ajuda.  

O DameWare Remote Support é uma ferramenta de suporte e administração de TI com integração completa com o 

Web Help Desk, um software de central de ajuda de TI fácil de usar, permitindo que você ofereça suporte remoto 

de TI diretamente do seu console de central de ajuda. Não seria o máximo se você tivesse apenas que abrir o 

sistema do usuário final do seu console de central de ajuda e realizar o que fosse necessário para oferecer suporte 

de TI remotamente?  

Veja aqui como isso é possível...  

  

Experimente esta integração simples entre o Web Help Desk e o 

DameWare Remote Support  
O SolarWinds DameWare Remote Support se integra ao SolarWinds Web Help Desk para oferecer rapidez em 

acesso e administração remotos dos seus sistemas Windows, Apple Mac OS X e Linux. Na interface do Web Help 

Desk, você poderá abrir o cliente do DameWare com apenas um clique para acessar remotamente o computador 

necessário.   

Basta seguir essas etapas simples para concluir a integração e iniciar as sessões de compartilhamento de tela com 

seus ativos da central de ajuda – desktops, servidores e notebooks.  

1. Instale o DameWare no computador de cada técnico.  

2. Faça download e instale o CustomURL (http://customurl.codeplex.com/) no computador de cada técnico.  

3. Abra o CustomURL e clique no botão "Add" (Adicionar)  

4. Protocolo: DWRCC (sugerido)  

5. Aplicativo: C:\Program Files\DameWare Development\DameWare Mini Remote Control\DWRCC.exe (sua 

pasta de instalação pode variar).  

6. Argumentos: -c -h -m:%Host% -u:myUserName -p:myPassword -d:myDomainName   

(Argumentos adicionais podem ser encontrados aqui: http://www.dameware.com/support/kb/article.aspx?ID=30000)  

http://www.dameware.com/products/remote-support/product-overview.aspx
http://www.dameware.com/products/remote-support/product-overview.aspx
http://www.webhelpdesk.com/
http://www.webhelpdesk.com/
http://customurl.codeplex.com/
http://customurl.codeplex.com/
http://www.dameware.com/support/kb/article.aspx?ID=300002
http://www.dameware.com/support/kb/article.aspx?ID=300002
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7. Abra o Web Help Desk e navegue até Setup (Configuração)  Assets (Ativos)  Options (Opções)  

Other Tool Links (Links de outras ferramentas)  

8. Clique em "Add Link" (Adicionar link)  

a. Nome da ferramenta: DameWare Remote Control  

b. URL: dwrcc://<network_name>  

c. Marque Open in New Window (Abrir em nova janela)  

d. Selecione o ícone de sua escolha  

e. Salve  

9. Execute as seguintes opções para cada técnico:  

a. Setup (Configuração)  Techs (Técnicos) -> Techs (Técnicos)  [Tech (Técnico)]  Account Info (Info 

da conta)  

b. Ative o link da ferramenta  

Após concluir, clique no ícone selecionado anteriormente na exibição do ativo e o DameWare Remote Support 

iniciará uma sessão remota via DameWare Mini Remote Control (DW MRC, uma ferramenta de controle remoto 

incorporada e pronta para uso com o DRS) para acessar o desktop, servidor ou notebook selecionado – seja uma 

máquina com Windows, Apple ou Linux.  

http://www.dameware.com/products/mini-remote-control/product-overview.aspx
http://www.dameware.com/products/mini-remote-control/product-overview.aspx
http://www.dameware.com/products/mini-remote-control/product-overview.aspx
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Clique uma vez no botão do DameWare para cada ativo de computador no SolarWinds Web Help Desk  

    
Melhore o gerenciamento de ativos importando os detalhes do 

inventário do DameWare para o Web Help Desk  
Usando a ferramenta DameWare Exporter (pronta para uso com o DameWare Remote Support), você pode 
exportar todas as informações de ativos e sistemas do seu sistema remoto como arquivos .CSV e importá-las com 
facilidade para o Web Help Desk.  

Etapa 1: abra a ferramenta DameWare Exporter e selecione qualquer informação de sistema que você queira 
exportar no formato .CSV.   

  

http://www.dameware.com/products/remote-support/product-features/export-windows-configurations.aspx
http://www.dameware.com/products/remote-support/product-features/export-windows-configurations.aspx
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Exportação de informações de ativos de sistema da ferramenta DameWare Exporter  

Etapa 2: importe o arquivo .CSV para o Web Help Desk usando a opção de importação de ativo simples.  

  

  

  

Importação de informações de ativos para o Web Help Desk   
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Benefícios da integração  

Agora, está mais fácil gerenciar e rastrear informações de ativos e sistemas usando o Web Help Desk.  

• Detecte o inventário de TI na interface do Web Help Desk e ganhe acesso remoto rápido a todos os seus 

computadores.  

• Opção de compartilhamento de telas em um clique com seu desktop, servidor e notebook no WHD.  

• Simplifique a administração de TI consolidando o software de central de ajuda e a ferramenta de acesso 

remoto.  

• Exporte informações de sistemas e ativos de sistemas remotos usando o DameWare e importe-as para o 

WHD para obter um gerenciamento de inventário mais simples e eficiente.  

Simplifique a administração e solução de problemas de TI integrando o SolarWinds Web Help Desk e o 

DameWare Remote Support.  

  

  

Sobre o SolarWinds DameWare Remote Support  

O segredo para aumentar a satisfação do usuário final é reduzir o tempo de resolução nos tíquetes de suporte. O 

DameWare Remote Support (DRS) ajuda a alcançar esse objetivo fornecendo aos administradores de sistema e 

profissionais de central de ajuda as ferramentas necessárias para concluir a maioria de suas tarefas diárias de 

solução de problemas de TI diretamente de um único console. Usando o DameWare Remote Support, você pode:  

• Controlar remotamente computadores Windows®, Apple Mac OS X®e Linux®   

• Reiniciar serviços, exibir logs de eventos e gerenciar periféricos em computadores remotos  

• Desbloquear contas de usuário, gerenciar outros objetos AD e editar políticas de grupo  

• Reinicializar computadores travados e ativar computadores em espera remotamente  

• Executar exportações em massa das configurações do Windows e objetos AD  

• Aproveitar a funcionalidade incorporada de controle remoto para compartilhar telas da área de trabalho, 

fazer capturas de tela remotamente, conversar com o usuário final e transferir arquivos com facilidade  

• Estabelecer a sessão de controle remoto de forma conveniente do seu dispositivo móvel iOS® e 

Android™com o DameWare Mobile  

  

Não é mais necessário ir até os usuários finais para solucionar problemas de TI. Do conforto do seu espaço de 

trabalho, agora você já pode iniciar conexões remotas com vários sistemas ao mesmo tempo – tudo isso de um 

console único do DameWare, eficiente e fácil de usar.  

  

http://www.webhelpdesk.com/
http://www.webhelpdesk.com/
http://www.dameware.com/products/remote-support/product-overview.aspx
http://www.dameware.com/products/remote-support/product-overview.aspx
http://www.dameware.com/products/remote-support/product-overview.aspx
http://www.dameware.com/products/remote-support/product-overview.aspx
http://www.dameware.com/products/downloads/registration.aspx?productType=ntu&AppID=17127&CampaignID=70150000000PVUy
http://www.dameware.com/products/downloads/registration.aspx?productType=ntu&AppID=17127&CampaignID=70150000000PVUy
http://www.dameware.com/products/downloads/registration.aspx?productType=ntu&AppID=17127&CampaignID=70150000000PVUy
http://www.dameware.com/products/downloads/registration.aspx?productType=ntu&AppID=17127&CampaignID=70150000000PVUy
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Sobre o SolarWinds Web Help Desk  

Simplifique suas operações de TI com a combinação eficiente do SolarWinds Web Help Desk (WHD) com o 

DameWare Remote Support (DRS). Faça download do  Web Help Desk hoje e:  

• Simplifique a resolução de tíquete com roteamento e escalonamento baseados em regras  

• Rastreie o desempenho em tempo real com painéis incorporados  

• Aumente a eficiência e a prestação de contas com ferramentas robustas de criação de relatórios  

• Rastreie o inventário de hardware e software para assegurar garantias e manutenção atualizadas  

  Garanta a resolução pontual de tíquetes com alertas personalizados  

 

  

  

  

http://www.solarwinds.com/register/index.aspx?program=12124&c=70150000000PVZ5
http://www.solarwinds.com/register/index.aspx?program=12124&c=70150000000PVZ5
http://www.solarwinds.com/register/index.aspx?program=12124&c=70150000000PVZ5
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Sobre a SolarWinds   

A SolarWinds (NYSE: SWI) fornece softwares de gerenciamento de TI avançados e acessíveis a clientes de todo o 

mundo. Com foco exclusivo em profissionais de TI, trabalhamos para eliminar a complexidade imposta por 

fornecedores tradicionais de softwares corporativos. A SolarWinds cumpre seu compromisso com simplicidade 

surpreendente por meio de produtos que são fáceis de encontrar, comprar, usar e manter, ao mesmo tempo que 

fornecem o poder de lidar com qualquer problema de gerenciamento de TI em qualquer escala. Nossas soluções 

estão enraizadas na profunda conexão com nossa base de usuários, a qual interage com nossa comunidade on-

line, thwack, para resolver problemas, compartilhar tecnologias e práticas recomendadas e participar diretamente 

do nosso processo de desenvolvimento de produtos. Saiba mais em http://www.solarwinds.com.  

  

http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/
http://thwack.solarwinds.com/welcome
http://thwack.solarwinds.com/welcome
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/

