
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 Windows Mobile. 

DOWNLOAD, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO I&R PARA WINDOWS 

 

 

INSTALAÇÃO DO I&R NO WINDOWS 

Para realizar o Download do aplicativo I&R no PDA com sistema operacional Windows Mobile o Técnico deverá realizar os 

seguintes passos: 

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)  

PONTO DE ATENÇÃO 

 

 

 Na barra de endereços do navegador deve-se digitar o nome http://pda.netservicos.com.br:8080 ,  caso digite com algum erro o 

endereço pode não ser encontrado ou direcionar para outra página da internet; 

CONFIGURAÇÃO DO I&R 

Após 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. 
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1) Clique em INICIAR (Start) 

e abra o navegador  

INTERNET EXPLORER 

2) Digite na barra de endereços 

http://pda.netservicos.com.br:8080 

A página abaixo será exibida:   

3) Clique no link  

I&R Windows Mobile para  

fazer o download do instalador 

4) O download do instalador I&R 

irá iniciar. Marque a opção  

“Open file after download”  

e clique no botão “YES”  

5) A instalação irá iniciar  

automaticamente, conforme exemplo abaixo. 

 

OBS: Alguns PDA’s apresentam uma 

mensagem de erro, clique em OK que 

 a instalação irá prosseguir normalmente. 

6)  Após completar a instalação a 

mensagem abaixo irá aparecer. Basta clicar 

no botão OK e o processo estará finalizado, 

neste momento  seu PDA será reiniciado. 

1) Após reiniciar o PDA, clique no 

botão Iniciar (START) e abra a  

pasta Programs (Programas) 

2) Após abrir a pasta Programs 

você terá que acessar  a pasta  

chamada “Mobile I&R Technician”  

3) Clique na opção  

“Edit I&R Parameters 6.00” 

4) ATENÇÃO!!!  

Localize os campos abaixo e preencha  

com os dados informados pelo líder. 

Primary Dest Addr = Número de IP 

Primary Dest Port = Número da Porta 

5) Após incluir o IP e Porta de  

conexão da sua equipe,  

clique no botão “Save” e  

em seguida no botão “Exit” 

6) Ao clicar no botão “Exit” 

você retornará a tela abaixo, e 

deverá clicar no icone I&R 6.00 

para iniciar o aplicativo 

7) Digite seu nome de usuário 

e senha de acesso ao I&R 

para se conectar 

8) Após conectado o 

procedimento esta finalizado. 
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