
 

 

 

 

Este treinamento tem a finalidade de orientar os técnicos sobre os procedimentos para realizar a 
Instalação do aplicativo I&R. Funcionalidade disponível apenas para a tecnologia ANDROID. 

Treinamento 1 Ponto nº 113/2014 

 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO I&R 

INSTALAÇÃO DO I&R 

O Aplicativo I&R (Field) esta disponível através do recurso PLAY STORE (Google Play). Para realizar a instalação 
do aplicativo I&R no PDA o técnico deverá realizar os seguintes passos: 

5) Clicar em  

“INSTALAR” 

INSTALAR 

6) Permissões do Aplicativo 

clicar em ACEITAR  

ACEITAR 

7) Instalação  

em andamento 

1.00 MB/1.84 MB     54% 

8) Instalação concluída. 

Clicar em ABRIR 

ABRIR 

2) Clicar em “APPS”  

e em PROCURAR  

(ícone da Lupa)  

APPS 

1) Entrar no  

PLAY STORE 

(Google Play) 

3) Digitar “IandR” e 

clicar em procurar  

(na Lupa do teclado) 

IandR 

4) Selecionar o  

aplicativo I&R que 

aparecerá na lista 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 08:30hs ás 17:30hs  

(verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua cidade)  

PONTOS DE ATENÇÃO 

 

 

 Na pesquisa pelo nome do aplicativo deve-se digitar o nome I a n d R , caso digite com algum erro o aplicativo 
pode não ser encontrado. 
O procedimento para Instalação do I&R na plataforma “Windows Mobile” será informado tão logo esteja 
disponível.  

CONFIGURAÇÃO DO I&R 

Após realizar a Instalação do I&R no PDA será necessário efetuar a configuração de IP e Porta para o 
funcionamento correto do aplicativo.  
 

 
***IMPORTANTE*** 

 

As informações de IP e Porta para as configurações do I&R serão passadas pelo LÍDER imediato da Área. 

4) Com os dados  

configurados basta “logar”  

no Field normalmente 

1) Clicar no botão  

para configurar 

“CLICK TO CONFIGURE” 

2) ATENÇÃO!!!  

Preencha os campos 

SERVER = Número de IP 

PORT = Número da Porta 

3) Após digitar o IP e PORTA, 

 clicar em “OK” 

final da instalação do aplicativo 


