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Parabéns por comprar o Parallels Desktop 10 para Mac. Agora você não precisa mais escolher 
entre o Mac e o PC. O Parallels Desktop permite que você use o Windows lado a lado com o 
OS X no seu Mac. 

Use este guia para configurá-lo e começar a usar o Parallels Desktop rapidamente. 
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Bem-vindo ao Parallels Desktop 
 

O que você pode fazer 
Com o Parallels Desktop, você pode: 

• Abrir programas Windows lado a lado com os aplicativos Mac OS X sem precisar reiniciar 

• Copiar e colar texto e arrastar objetos entre aplicativos Mac e Windows 

• Executar jogos do Windows e outros programas em 3D 

• Transferir todos os seus dados de um PC e usá-los no seu Mac 

• Compartilhar facilmente arquivos, dispositivos e outros recursos entre o Windows e o Mac 

• Instalar outros sistemas operacionais, como versões de teste do Windows, Linux, outra 
cópia do Mac OS X e appliances virtuais gratuitos, e usá-los juntos 

• E muito mais 
 

Como começar 
Depois de poucas etapas, você poderá usar programas Windows no seu Mac: 

Etapa 1: Instale o Parallels Desktop. 

Etapa 2: Instale o Windows no Mac (p. 10). 

Etapa 3: Instale os programas Windows. 

Você só precisa seguir essas etapas uma vez. Depois, poderá abrir e usar seus programas 
Windows em seu Mac quando quiser. 

 



 

 

Siga as instruções nesta seção para instalar ou atualizar o Parallels Desktop. 

Observação: você pode comprar uma versão em caixa do Parallels Desktop 10 ou fazer o download 
do software no site da Parallels. 

Neste capítulo 
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O que é necessário 
Para instalar e configurar o Parallels Desktop 10 para Mac, você precisa de: 

• Um computador Mac com: 

• Um processador Intel Core 2 Duo ou superior. 

Observação: O Parallels Desktop só pode ser instalado em Macs com processador Intel que 
utilizam o kernel de 64 bits. Veja mais detalhes em http://support.apple.com/kb/HT3770. 

• Pelo menos 2 GB de RAM (4 GB recomendados para executar o Windows 7) 

Observação: seu Mac precisa ter memória RAM suficiente para usar o Mac OS X e seus 
aplicativos, além da memória necessária para cada sistema operacional adicional (e seus 
programas) se você quiser usá-los simultaneamente. 

• Pelo menos 650 MB de espaço disponível no volume de inicialização (o volume que 
contém o Mac OS X) para a instalação do Parallels Desktop 

• Espaço livre em disco suficiente para cada máquina virtual e seus aplicativos (pelo 
menos 15 GB para cada instalação do Windows) 

• OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8.4 Mountain Lion ou mais recente, OS X Lion 10.7.4 ou 
mais recente ou Mac OS X Snow Leopard v10.6.8 ou mais recente. 

Para identificar o processador, a memória e a versão do Mac OS X do seu computador, 
escolha o menu Apple > Sobre Este Mac. 

• Conexão de Internet necessária para ativação do produto, atualizações on-line e alguns 
recursos 

• Um dos seguintes itens: 

• Um disco de instalação do Windows ou outra mídia de instalação para os sistemas 
operacionais que você queira usar junto com o Mac OS X 

• Uma conexão à Internet para fazer o download e instalar sistemas operacionais 
disponíveis gratuitamente, como o Ubuntu ou o Google Chrome. 

• Se você estiver usando o OS X Lion ou mais recente, poderá configurar uma segunda 
cópia do OS X para uso como sistema operacional hospedado junto com o seu sistema 
principal, sem que seja necessário comprar ou fazer o download de outra cópia do OS X. 

Para obter uma lista de sistemas operacionais suportados pelo Parallels Desktop no Mac, 
veja a seção Sistemas Operacionais Hospedados Suportados ou visite 
http://www.parallels.com/products/desktop/system-requirements/. 
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Instalando o Parallels Desktop 
Você pode deixar o Parallels Desktop em operação seguindo algumas etapas fáceis: 

1 Certifique-se de que você possui a versão mais recente do Mac OS X abrindo o menu Apple 
> Atualização de Software (você precisa de uma conexão de Internet). 

Se uma versão mais recente do Mac OS X estiver disponível, selecione-a e clique em 
Instalar. 

2 Escolha uma das seguintes ações: 

• Se você tiver feito o download do Parallels Desktop a partir do site da Parallels, clique 
duas vezes no arquivo de imagem de disco, provavelmente na pasta Downloads (o 
arquivo termina com a extensão ".dmg"). 

• Caso tenha comprado o Parallels Desktop numa embalagem, insira o disco de 
instalação. 

Observação: se seu Mac não tem uma unidade de DVD, você pode usar o link disponível na caixa 
da embalagem para fazer o download do Parallels Desktop pela Internet. 

3 Clique duas vezes no ícone de Instalação e siga as instruções na tela para instalar o 
Parallels Desktop. 
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Atualizando o Parallels Desktop 
Se você já tiver o Parallels Desktop 8 ou 9, siga estas etapas para atualizá-lo para o Parallels 
Desktop 10. 

1 Se ainda não tiver feito isso, compre e faça o download da atualização "Parallels Desktop 10 
for Mac Upgrade", disponível na loja on-line da Parallels em www.parallels.com/buyonline. 

Uma chave de ativação de produto será enviada para o endereço de e-mail que você 
fornecer. 

2 Se o Parallels Desktop estiver aberto, saia dele. 

3 Siga as instruções para instalar o Parallels Desktop 10. Veja a seção Instalando o Parallels 
Desktop (pág. 8). 

Durante a instalação, a versão anterior do Parallels Desktop será automaticamente 
removida do seu computador. 

4 Abra o Parallels Desktop e digite a chave de ativação de atualização do produto. 

Se você estava usando uma versão de teste do Parallels Desktop ou se comprou uma 
versão anterior, mas não a instalou no seu computador, será solicitado que você digite uma 
chave completa ou de atualização para essa versão. 

Observação: para atualizar a partir do Parallels Desktop 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, você deve comprar o 
Parallels Desktop 10 pelo preço total de varejo. 

Solução de problemas 

Se você tiver algum problema para atualizar o Parallels Desktop, pode encontrar informações 
de solução de problemas em www.parallels.com/support/home ou abrindo o Parallels Desktop e 
escolhendo Ajuda > Resolvendo problemas. 

 



 

 

Há algumas maneiras de fazer o Windows funcionar no seu Mac: 

• Instalando o Windows (p. 11) 

• Importando seus dados de um PC com Windows (p. 13) 

• Usando o Windows já instalado em uma partição Boot Camp (p. 14) 

• Importando o Windows de uma versão anterior do Parallels Desktop ou outro software de 
virtualização (p. 15) 

Neste capítulo 

Instalando o Windows ............................................................................................... 11 
Importando seus dados de um PC ............................................................................ 13 
Usando o Boot Camp com o Parallels Desktop ........................................................ 14 
Importando de uma versão anterior do Parallels Desktop ou de outro aplicativo de 
virtualização ............................................................................................................... 15 
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Instalando o Windows 
Se você tiver uma fonte de instalação do Windows (um disco de DVD, um arquivo de imagem 
ou um armazenamento USB) e uma chave de produto válida do Windows, pode instalar o 
Windows no Mac e usá-lo com o Parallels Desktop. 

Para instalar o Windows: 

5 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) e escolha Arquivo > Novo. 

6 Se você tiver um disco de instalação do Windows, insira-o na unidade de DVD. Se tiver um 
armazenamento USB com o Windows, conecte-o ao Mac. 

7 Clique em Instalar Windows ou outro SO de um DVD ou arquivo de imagem. 

8 O Parallels Desktop procura e lista os sistemas operacionais que podem ser instalados. Se 
você vir a versão do Windows que deseja instalar, selecione-a, clique em Continuar e siga 
para a etapa 6. 

9 Se a fonte de instalação do Windows não tiver aparecido automaticamente na etapa 4, 
clique em Localizar manualmente para navegar e encontrá-la. Você pode navegar nas 
seguintes fontes: 

• DVD: se você tiver um DVD do Windows, insira-o na unidade de DVD. Quando o 
Windows for detectado, clique em Continuar. Se seu Mac não tem uma unidade de DVD, 
você pode usar um Apple SuperDrive, usar a unidade de DVD de outro Mac por meio do 
Disco remoto ou criar uma imagem a partir do disco. 

• Arquivo de imagem: se você tiver um arquivo de imagem do Windows, clique em Arquivo 
de imagem e arraste a imagem para a janela do Assistente do Parallels. Quando o 
Windows for detectado, clique em Continuar. 

• Unidade USB: se você tiver um instalador USB inicializável com o Windows, clique em 
Unidade USB e conecte-o ao Mac. Quando o Windows for detectado, clique em 
Continuar. 

Observação: o Parallels Desktop pode não conseguir detectar alguns sistemas operacionais (por 
exemplo, distribuições de Linux mais recentes). Se isso acontecer, mas você tiver certeza de que o 
sistema operacional pode ser instalado, clique em Continuar, especifique o tipo de SO manualmente 
(se não estiver listado, escolha Outros) e siga as instruções na tela. 

10 Lembre-se de selecionar a opção Instalação expressa. 

Observação: se você não escolher a Instalação expressa, terá de instalar o Parallels Tools depois 
da instalação para permitir a operação mais integrada entre o Windows e o Mac OS X. 

11 Escolha com que finalidade você vai usar mais o Windows. Suas configurações vão ser 
ajustadas para melhor atender às suas necessidades. 

12 Se estiver instalando o Windows 8, escolha como quer que ele funcione: 

• Como o Windows 8: o Windows 8 é inicializado na tela inicial e os aplicativos do 
Windows 8 são executados somente em tela cheia. 
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• Como o Windows 7: o Windows 8 é inicializado na área de trabalho, os aplicativos do 
Windows 8 são executados em janelas redimensionáveis e o menu Iniciar está 
disponível. 

13 Escolha onde você quer armazenar o Windows no menu Local. 

Por padrão, o Parallels Desktop armazena o Windows na sua pasta Documentos > 
Parallels. Para permitir que todos os usuários do seu computador tenham acesso a esta 
instalação do Windows, escolha a opção Compartilhar com outros usuários deste Mac. 

14 Se quiser fazer ajustes, como a quantidade de memória que o Windows usa ou se ele deve 
ser iniciado automaticamente quando você abre o Parallels Desktop, escolha Personalizar 
as configurações antes da instalação. Você também pode ajustar essas configurações 
depois que o sistema operacional for instalado. 

15 Clique em Continuar. 

O assistente instalará o Windows. 

Quando o Windows estiver instalado, você pode iniciá-lo abrindo um programa Windows (pág. 
17) ou clicando no botão Ligar no Centro de controle do Parallels Desktop. 

Importante: na primeira vez que você inicia o Windows, os utilitários Parallels Tools são instalados 
para permitir uma operação integrada entre o Windows e o Mac OS X. Quando os utilitários Parallels 
Tools estiverem instalados, você será orientado a reiniciar o Windows. 

Se você não selecionou a instalação expressa na etapa 6 acima, terá que instalar os utilitários 
Parallels Tools manualmente. 

Quando você instala o Windows, o Parallels Desktop cria uma conta de administrador com a 
senha em branco. Após a instalação, recomenda-se a troca dessa senha. 

Observação: você também pode instalar o Windows a partir de um arquivo de imagem de um disco 
de instalação. Basta selecionar o arquivo de imagem do disco na etapa 4 acima. O Parallels Desktop 
suporta Imagens de disco ISO, DMG, CUE e CCD. 
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Importando seus dados de um PC 
Você pode importar todos os seus dados de um PC com Windows para o Parallels Desktop no 
seu Mac. Com isso, você pode continuar trabalhando com todos os seus programas, arquivos e 
dados do Windows lado a lado com o Mac OS X. 

Você pode importar seus dados por uma rede ou usando um dispositivo de armazenamento 
externo. 

Para importar seus dados de um PC: 

16 Insira o DVD de instalação do Parallels Desktop na unidade de disco óptico do seu PC com 
Windows. Se a instalação do software Agente do Parallels Transporter não iniciar 
automaticamente, encontre e clique duas vezes no arquivo Parallels Transporter 
Agent.exe no disco. 

Se seu computador estiver conectado à Internet, o Parallels Transporter vai procurar 
atualizações de software. Se houver uma atualização disponível, clique em Fazer download 
e instalar a nova versão. 

Observação: você também pode fazer o download do Agente do Parallels Transporter para 
Windows em http://www.parallels.com/download/desktop/. 

17 Siga as instruções na tela para instalar o Agente do Parallels Transporter. 

18 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) no seu Mac, escolha Arquivo > Novo e 
clique em Migrar o Windows de um PC. 

19 Escolha como você quer transferir seus dados e siga as instruções. 

Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre como transferir seus dados de outro 
computador na ajuda do Parallels Desktop: 

20 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) e escolha Ajuda > Ajuda do Parallels 
Desktop. 

21 Clique em Instalar ou importar o Windows e em Importar seus dados de um PC. 
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Usando o Boot Camp com o Parallels Desktop 
O Boot Camp é um recurso do Mac OS X que lhe permite iniciar o Windows no seu Mac. Se 
você já tiver instalado o Windows 8, Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP no seu Mac 
usando o Boot Camp, pode ajustar o Parallels Desktop para trabalhar com o Boot Camp usando 
uma das duas opções: 

• Ajustar o Parallels Desktop para executar o Windows a partir da partição Boot Camp: as 
mudanças que você fizer nos programas Windows tanto ao trabalhar no Mac OS X quanto 
ao iniciar o Windows no seu Mac com o Boot Camp se refletirão em ambos os lugares. 

O Windows executado a partir do Boot Camp tem as seguintes limitações: 

• Não pode ser pausado 

• Não pode ser salvo como imagem 

• Não pode ser executado no modo de segurança 

• Não pode ser compactado 

• Importar o Windows e seus dados do Boot Camp para o Parallels Desktop: o Windows 
executado a partir do Parallels Desktop não tem as limitações listadas acima. O Boot Camp 
e o Parallels Desktop são separados. As mudanças que você fizer nos programas Windows 
ao trabalhar no Mac OS X não se refletem ao iniciar o Windows no seu Mac com o Boot 
Camp. 

Ajustando o Parallels Desktop para executar o Windows a partir da partição Boot Camp 

22 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) e escolha Arquivo > Novo. 

23 Clique em Boot Camp e siga as instruções na tela. 

Observação: se você planeja iniciar o Windows usando o Boot Camp, é recomendado que você 
desligue o Windows no Parallels Desktop em vez de apenas suspendê-lo. 

Importando o Windows e seus dados do Boot Camp para o Parallels Desktop 

24 Configure o Parallels Desktop para usar o Boot Camp, conforme descrito nas etapas acima. 

25 Clique com o botão direito (ou segure Control e clique) na versão Boot Camp do Windows 
no Centro de Controle do Parallels Desktop e escolha Importar o Boot Camp. 

Observação: o Windows deve estar desligado. 

26 Clique em Importar. 

27 Indique onde quer armazenar o Windows e seus dados, e então clique em Escolher. 

O Windows e todos os seus dados serão importados do Boot Camp. Você ainda poderá 
usar a instalação do Windows no Boot Camp separadamente do Parallels Desktop. 
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Importante: na primeira vez que você inicia o Windows depois de configurar o Parallels Desktop para 
funcionar com o Boot Camp, os utilitários Parallels Tools são instalados para permitir uma operação 
integrada entre o Windows e o Mac OS X. Quando os utilitários Parallels Tools estiverem instalados, 
você será orientado a reiniciar o Windows. 

 

Importando de uma versão anterior do Parallels 
Desktop ou de outro aplicativo de virtualização 
Com o Parallels Desktop 10 para Mac, você pode usar o Windows configurado em versões 
anteriores do Parallels Desktop, além do VMware Fusion, Microsoft Virtual PC e VirtualBox: 

28 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) e escolha Arquivo > Abrir. 

29 Escolha o arquivo de dados do Windows que você quer importar e clique em abrir. 

• Arquivos de dados do Parallels Desktop terminam em .pvm. 

• Arquivos do VMware terminam em .vmx. 

• Arquivos do Virtual PC terminam em .vmc. 

• Arquivos do VirtualBox terminam em .xml ou .vbox. 

Você também pode arrastar um arquivo .pvm do Parallels para o Centro de controle do 
Parallels Desktop para adicioná-lo ao Parallels Desktop. 

30 Inicie o Windows. 

31 Escolha Ações > Instalar o Parallels Tools e siga as instruções na tela. 
 



 

 

Leia esta seção para aprender o básico sobre como usar o Windows junto com o Mac OS X. 

Neste capítulo 

Abrindo um programa Windows................................................................................ 17 
Instalando programas Windows................................................................................ 21 
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Abrindo um programa Windows 
Abrir um programa Windows é tão fácil quanto abrir um aplicativo Mac. Veja algumas maneiras 
para abrir programas Windows: 

• Na pasta Aplicativos do Windows no Dock 

• No menu Iniciar do Windows 

• No Finder do Mac OS X 

• No Dock 

• Usando a busca do Spotlight 

• Usando o Launchpad (se você estiver usando o Mac OS X Lion ou mais recente) 

Observação: todos os ícones de programas Windows podem ser identificados facilmente pelo 

símbolo do Parallels Desktop  no canto inferior direito. 

Pasta Aplicativos Windows 

Esta pasta fica disponível no Dock do OS X e contém todos os programas Windows. À medida 
que você instalar mais programas, eles serão adicionados automaticamente. 
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Para abrir um programa Windows usando a pasta Aplicativos Windows: 

• Clique na pasta e escolha um programa. 

Para adicionar a pasta Aplicativos Windows ao Dock: 

32 Escolha uma das seguintes ações: 

• Clique no ícone do Parallels  na barra de menu e escolha Configurar. 

• Se a barra de menu do Parallels Desktop estiver visível no topo da tela, escolha Ações > 
Configurar. 

33 Clique em Opções e em Aplicativos. 

34 Certifique-se de que a opção Compartilhar os aplicativos do Mac OS X com o Windows 
esteja selecionada, e então escolha Exibir a pasta de aplicativos Windows no Dock. 

Menu Iniciar do Windows 

Para abrir um programa Windows a partir do menu Iniciar: 

35 Escolha uma das seguintes ações: 

• Clique no ícone do Parallels  na barra de menu e escolha o Menu Iniciar do Windows. 
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• Se o Windows estiver no modo de Tela cheia ou Janela, abra o menu Iniciar da forma 
normal. 

Observação: você também pode clicar com o botão direito (ou segurar Command e clicar) no ícone 
do Parallels. 

36 Clique no programa que desejar. 

Finder do Mac OS X 

Você também pode abrir um programa clicando duas vezes em seu ícone no Finder.  

Para encontrar programas Windows no Finder: 

• Clique duas vezes no volume Windows na área de trabalho e, então, abra a pasta Program 
Files. 
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Observação: para exibir o volume Windows na área de trabalho, o Finder do Mac OS X deve estar 
configurado para exibir os servidores conectados. Clique em qualquer lugar na área de trabalho, 
escolha Finder > Preferências e, então, escolha Servidores conectados. 

Você pode criar um atalho para um programa Windows na área de trabalho do Mac OS X e 
clicar nele duas vezes a qualquer momento para abrir o programa. 

Para criar um atalho para um programa Windows na área de trabalho do Mac OS X: 

• Selecione o programa no Finder e escolha Arquivo > Criar atalho. Então, arraste o ícone do 
atalho para a área de trabalho. 

Ícone do programa no Dock 

Quando você abre um programa Windows, seu ícone aparece no Dock do Mac OS X, na parte 
de baixo da tela. Por padrão, quando você fecha o programa, seu ícone desaparece do Dock. 
Manter o ícone do programa no Dock oferece uma maneira rápida para abri-lo a qualquer 
momento. 

Para manter o ícone de um programa Windows no Dock, escolha uma das seguintes ações: 

• Clique com o botão direito (ou segure Control e clique) no ícone do programa Windows no 
Dock e escolha Manter no Dock no menu de atalhos. 

• Arraste o ícone do programa do Finder para o Dock. 

Agora você pode abrir o programa a qualquer momento clicando no ícone no Dock. 

Spotlight 

Você pode pesquisar e abrir programas Windows usando o Spotlight: 

• Clique no ícone do Spotlight no canto superior direito da tela, ou pressione Command+Barra 
de espaço no teclado. Então, digite o nome do programa e escolha-o na lista. 

Launchpad 

Se você estiver usando o Mac OS X Lion ou mais recente, poderá ver uma exibição em tela 
cheia de todos os seus programas Windows e aplicativos Mac usando o Launchpad. Basta 
clicar no ícone do Launchpad (que se parece com um foguete) no Dock. Então, você pode clicar 
em qualquer aplicativo do Mac OS X para abri-lo. Para abrir um programa Windows, clique na 
pasta Windows e, então, no programa desejado. 

Observação: a pasta Windows só vai estar disponível no Launchpad se o compartilhamento de 
programas Windows estiver ativado. 

Para mover um programa Windows da pasta Windows para uma página principal do 
Launchpad, escolha uma das seguintes ações: 
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• No Launchpad, clique na pasta que contém seus programas Windows e arraste um 
programa para o ícone do Launchpad no Dock. 

• Inicie o programa Windows que deseja, clique com o botão direito no seu ícone no Dock e 
escolha Adicionar ao Launchpad. 

Para remover um programa Windows do Launchpad, inicie-o, clique com o botão direito no seu 
ícone no Dock e escolha Remover do Launchpad. 
 

Instalando programas Windows 
Você pode instalar programas Windows em seu Mac da mesma forma que em um PC com 
Windows. As duas formas mais comuns de instalar programas são: 

• Usando um CD ou DVD de instalação do software 

• Fazendo o download do programa ou arquivo de instalação a partir da Internet ou de uma 
rede 

Instalando um programa com um CD ou DVD de instalação 

37 Abra qualquer programa Windows para iniciar o Windows. 

38 Insira o disco de instalação. 

39 Na maioria dos casos, uma janela de Reprodução Automática será aberta. Clique na opção 
para executar a instalação e siga as instruções na tela. 

Instalando um programa a partir da Internet ou de uma rede 

• Faça o download do programa ou arquivo de instalação e siga as instruções na origem do 
programa. 

Na maioria dos casos, você pode executar o arquivo de instalação e seguir as instruções na 
tela ou simplesmente abrir o programa após o download. 

 



 

 

Para obter instruções detalhadas sobre como usar todos os recursos do Parallels Desktop para 
Mac, consulte o Guia de Usuário do Parallels Desktop, disponível on-line. 

Para fazer o download do Guia de Usuário do Parallels Desktop: 

40 No Parallels Desktop, escolha Ajuda > Documentação on-line (você deve estar conectado à 
Internet). 

Uma página web será aberta dando acesso a todos os manuais do Parallels Desktop. 

41 Clique no link PDF ao lado do Parallels Desktop User's Guide (Guia de Usuário do Parallels 
Desktop). 

No Guia de Usuário do Parallels Desktop, você pode obter informações sobre como: 

• Configurar como o Windows e o Mac OS X funcionam juntos 

• Compartilhar aplicativos e arquivos 

• Conectar-se à Internet 

• Ativar controles para os pais 

• Conectar dispositivos 

• Proteger o Windows 

• Otimizar o desempenho 

• E muito mais 

Neste capítulo 
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Outras instruções, suporte e comentários 
 

Mais recursos 
Para obter mais informações e ajuda para usar o Parallels Desktop, consulte os seguintes 
recursos: 

• Ajuda do Parallels Desktop: para obter instruções detalhadas sobre como usar todos os 
recursos do Parallels Desktop, abra o Parallels Desktop e escolha Ajuda > Ajuda do 
Parallels Desktop ou clique no ícone do Parallels  na barra de menu e escolha Ajuda do 
Parallels Desktop. 

• Site de suporte da Parallels: o site de suporte da Parallels inclui arquivos de ajuda dos 
produtos e uma seção de perguntas frequentes. Visite parallels.com/support/desktop-
virtualization/desktop. 

• Base de conhecimento da Parallels: este recurso on-line tem artigos valiosos sobre como 
usar o Parallels Desktop e outros recursos da Parallels. Visite kb.parallels.com. 

• Documentação on-line: você pode encontrar guias de usuário em PDF do Parallels Desktop 
e do Parallels Transporter on-line escolhendo Ajuda > Documentação on-line. 

Comentários 

• A Parallels aceita seus comentários sobre como tornar nossa documentação mais útil. Você 
pode nos enviar sua opinião usando o formulário de comentários sobre documentação no 
nosso site (http://www.parallels.com/support/usersdoc/). 

 


