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1. Instalação e configuração MG-Soft Web
1.1. Instalação
No Autorun, selecione a opção Instalar MG-Soft Web, abrirá uma janela com o assistente
da instalação, clique em "Avançar >" para prosseguir (imagem abaixo).

Para a instalação do MG-Soft Web,
selecione a pasta onde o software deve ser
instalado. Clique em “Avançar” para prosseguir.

Selecione qual versão do IIS que você
deseja instalar, lembrando que a versão IIS
Express é compatível com o Windows XP SP3,
Server 2003 e 7 Home Edition. Para outras
versões do Windows deve ser selecionada a
versão IIS do Windows, como na imagem abaixo,
após clique em “Avançar”.

Selecione a pasta que será exibida no Menu
Iniciar do Windows.
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Será exibida uma janela com os passos de instalação que serão executados pelo software,
como demonstrado abaixo, a sua esquerda.
A instalação do MG-Soft Web é iniciada, aguarde alguns instantes até que seja finalizada.

Logo abrirá uma janela para a configuração do MG-Soft Web, solicitando a porta utilizada
para a comunicação com a rede externa e interna, lembrando que ela não deve ser utilizada por
outro programa ou aplicação ao mesmo tempo.
Na tela seguinte, selecione o local onde estão os áudios salvos.

Informe o nome ou IP do seu servidor de
banco de dados. Localhost será identificada
como a própria maquina, onde está sendo
realizada a instalação. Clique em avançar para
prosseguir.
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1.1.1. IIS Express para Windows XP SP3, 7 Home Edition e Windows Server 2003
Leia os termos de concordância da Microsoft, clique sobre a opção “I accept the terms in
the License Agreement” (para aceitar) e “Install”.
Irá realizar a instalação.

Após a finalização, será solicitado que o
computador seja reiniciado para que o sistema
comece a funcionar.

1.1.2. IIS do Windows para Windows Server 2008, 2008 R2 e 7, exceto Home edition
Aguarde enquanto o IIS é instalado. Quando aparecer a opção, clique no botão “Concluir”.

Após a finalização da instalação abrirá automaticamente a janela do navegador, é
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recomendado o Google Chrome ou Mozilla Firefox (obs.: até a versão atual, este navegador não
tem suporte para reprodução .MP3), com a página de login do MG-Soft Web.
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2. Utilização MG-Soft Web
2.1. Acesso
Para utilizar o MG-Soft Web, você deve acessar via Browser (navegador de internet). Como
se trata de uma aplicação web, recomendamos o acesso pelo Google Chrome. Atribua o nome do
servidor local e porta (ex: localhost:8080) ou o IP e porta (ex: 10.1.1.202:8080) (imagem abaixo)
de acesso configurada.

Obs.: Para acessar de uma rede externa é necessário realizar a abertura de uma rota em seu
roteador.
2.2. Login
Na tela de login, utilize os usuários e senhas configurados no MG-Soft Server. Usuário
padrão é Admin e não possui senha. Clique em “Enviar” para acessar a página inicial.

2.3. Página Inicial
Após login, abrirá a página inicial, contendo os canais que estão sendo utilizados em
vermelho e livres na cor verde, exibindo um resumo de vinte canais. Uma lista contendo as
ligações em andamento e demais canais, por ordem de cadastro.
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2.4. Página Gravador
2.4.1. Filtros

Esta página é responsável por todo o manuseio das informações registradas pelo MG-Soft
Server. Contém os filtros para pesquisa na esquerda, podendo ter uma melhor customização da
pesquisa com os parâmetros de Data, Hora, Duração, Tipo de Ligação, Gravador, Nome do Canal,
Número (que foi discado ou recebido) e Observações.
Para ativar ou desativar os parâmetros da pesquisa, clique no filtro desejado, expandindo
ou recolhendo o campo, respectivamente.
Os botões exibidos na parte superior central identificam, Pesquisar (icone com uma lupa,
primeiro botão), Agenda (segundo botão), Download de áudio (terceiro botão), Envio de áudio
por e-mail (quarto botão), Geração de Relatório PDF (quinto botão, ícone de PDF), Geração de
Relatório Microsoft Excel (sexto botão, ícone de X) e Exclusão de gravação (sétimo botão), que
exclui o arquivo de áudio e registro da(s) que estiver(em) selecionada(s) na lista.
Obs.: A opção “Gerção de Relatório“ exporta um arquivo em PDF.
2.4.2. Lista de registros e paginação
A lista de registros será exibida na parte central da página, contendo as informações de
cada registro, podendo ser configurado o número de registros exibidos por página, na parte
superior (Mostrar [ 25 ] registros). Na parte inferior direita, exibe o número de páginas
disponíveis e necessárias para exibir todos os registros, exibirá também na parte inferior
esquerda a quantidade de registros que são mostrados pela página atual sobre o montante
através do formato de x até xx de xxxx registros.
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2.4.3. Reprodução
A reprodução de áudio é feita internamente pelo reprodutor nativo do browser (navegador
de internet), por exemplo, os audios que estiverem em MP3 só serão reproduzidos em
browsers(navegador de internet) com suporte para o mesmo.
O player é composto com as mesmas funções básicas de um reprodutor de música, tendo
controle de reprodução com Pause, Play e Stop, controle de volume e execução da reprodução.

2.5. Página Status
Esta página exibe todos os canais cadastrados no MG-Soft Server, divididos em tipos
Analógicos e E1. Podendo ser ordenado por tipo de canal (E1 e Analógico) e dentro de cada tipo
por Nome e Status.
2.5.1. Exibição por tipos
Exibir ou ocultar o tipo desejado, basta clicar no ícone de ( - ) caso esteja exibindo, como
demonstrado na imagem do tipo E1 ou clicando no ( + ) para exibir como disponível no tipo
analógico.
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2.5.2. Ordenação dos tipos de canais
Para ordenar basta, prescionar no icone ( ||| ) que está localizado ao lado do icone de
exibição do status ( - / + ) de cada tipo, arrastar para cima ou para baixo, ordenando conforme
sua preferencia, como demonstrado abaixo.
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