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O Parallels Access permite que você acesse remotamente todos os aplicativos e arquivos do 
Mac e do Windows de seu iPad, iPhone, dispositivo Android ou outro computador. 

Você pode trabalhar nos aplicativos de área de trabalho como se fossem aplicativos móveis 
nativos. Eles tornam-se fáceis de usar com os gestos que você já conhece e são 
dimensionados automaticamente para melhor exibição em seu dispositivo. 

 

Você também pode armazenar e trabalhar com os arquivos do computador em seus 
dispositivos ou compartilhá-los com outras pessoas. 

Leia este guia para saber como instalar e usar o Parallels Access. 

Neste capítulo 

O que você precisa ............................................................................................... 6 
Configurar o Parallels Access ................................................................................ 6 
 
 

C A P Í T U L O  1  

Boas-vindas ao Parallels Access 
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O que você precisa 

Com o Parallels Access, você pode conectar-se com aplicativos e usá-los em: 

• Um Mac com macOS 10.10 ou mais recente 

• Um PC ou máquina virtual com Windows 7 ou mais recente 

Para usar o Parallels Access em um celular ou tablet, você precisa de: 

• Um iPad (segunda, terceira ou quarta geração) ou qualquer iPad Air, iPad Pro ou iPad 
mini, com iOS 9 ou mais recente 

• Um iPhone (4s ou mais recente) com iOS 9 ou mais recente 

• Um celular Android ou tablet com Android 4 ou mais recente 

Para conectar o Parallels Access ao seu computador por meio de outro computador, é preciso 
que o computador do qual você está se conectando tenha um dos itens a seguir: 

• Um Mac usando: 

• Safari 6 ou mais recente 

• Chrome 14 ou mais recente 

• Firefox 6 ou mais recente 

• Opera 12.10 ou mais recente 

• Um PC Windows usando: 

• Internet Explorer 10 ou mais recente 

• Chrome 14 ou mais recente 

• Firefox 6 ou mais recente 

• Opera 12.10 ou mais recente 

O computador e o dispositivo devem estar conectados à Internet. Baixe e instale as 
atualizações mais recentes para o seu sistema operacional. 
 

Configurar o Parallels Access 

Você pode instalar e executar o Parallels Access em algumas etapas fáceis. Para configurar o 
Parallels Access: 

1 No computador ao qual você quer se conectar, acesse access.parallels.com e faça login 
com sua conta Parallels. 

Você pode entrar usando uma conta existente do Parallels, registrar uma nova conta se 
você não tiver uma ou entrar com uma conta do Facebook ou do Google. 
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2 Clique em Downloads e baixe e instale o agente do Parallels Access em seu computador. 

Importante: se estiver usando o Parallels Access com uma máquina virtual, faça o download e 
instale o agente do Parallels Access para o sistema operacional nativo do seu computador. Como 
benefício, você poderá usar aplicativos de ambos os sistemas operacionais nativos e máquinas 
virtuais. 

Se você quer usar o Parallels Access em mais de um computador, faça o download e instale 
o agente do Parallels Access em cada computador. 

3 Se você quiser ter certeza de que seu computador e seus arquivos serão acessíveis quando 
você estiver ausente, configure-o para nunca hibernar (p. 34). 

4 Se você quer usar o Parallels Access em um celular ou um tablet, faça o seguinte: 

1. No celular ou tablet, faça o download e instale o Parallels Access pela App Store ou 
Google Play Store. 

 

2. Abra o Parallels Access e entre. 

5 Se você quer usar o Parallels Access em um segundo computador, acesse 
access.parallels.com e entre com sua conta Parallels. 

 



 

 

Esta seção dá detalhes sobre como usar todos os recursos do Parallels Access ao conectar-se 
ao seu computador com um celular ou um tablet. 
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Começar 

Assim que você configurar o Parallels Access, é possível começar a usar os aplicativos de área 
de trabalho em seu dispositivo móvel, fazendo o seguinte: 

1 Se o agente do Parallels Access não estiver em execução em seu computador, abra-o (na 
pasta Aplicativos no Mac ou na tela Iniciar ou Todos os Programas no menu do Windows). 

O agente do Parallels Access automaticamente entra e registra os servidores do Parallels 
Access. 

2 Abra o Parallels Access em seu celular ou tablet. 

 

3 Faça login em sua conta Parallels. 

C A P Í T U L O  2  

Use o Parallels Access em um celular ou 
um tablet 
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Se esta é a primeira vez que você faz login usando este dispositivo, um link para verificar o 
dispositivo será enviado por e-mail para você. Abra o e-mail e clique no link. 

 

Abra novamente o Parallels Access e toque em Eu já confirmei. 
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Todos os computadores que fizeram login no Parallels Access estarão acessíveis. 

 

Você pode deslizar para a esquerda ou para a direita para alternar para outro computador. 

4 Toque no computador que tem os aplicativos ou os arquivos que você deseja usar. 

Uma vez conectado, você pode fazer login no computador e começar a usar seus 
aplicativos em seu dispositivo móvel. 

Se você não conseguir conectar-se, consulte a seção de Solução de problemas (p. 46) para 
obter ajuda. 
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Como organizar e abrir aplicativos 

Ao conectar seu celular ou tablet pela primeira vez ao computador usando o Parallels Access, o 
App Launcher aparece mostrando vários aplicativos desse computador. 

 

Você pode remover ou adicionar mais aplicativos ao App Launcher. 

Adicionar aplicativos ao App Launcher: 

1 iPad: Toque no botão Menu (três pontos) no canto superior direito e toque em Adicionar 
item ao App Launcher. 

iPhone: Toque em + no canto inferior esquerdo. 

Android: Toque no botão Menu (três pontos) no canto superior direito e toque em Editar lista 
de aplicativos. 

Uma lista de todos os aplicativos em seu computador é exibida. 

2 Habilite os controles ou marque as caixas ao lado dos aplicativos que você deseja adicionar. 
Digite o nome de um aplicativo no campo de pesquisa para encontrá-lo. 

Mover ou remover um aplicativo do App Launcher: 

iPad/iPhone: Toque e segure qualquer ícone de aplicativo até que os aplicativos comecem a 
se mexer. Em seguida, arraste um aplicativo para outro local para movê-lo, ou toque no X 
no canto superior esquerdo de um ícone de aplicativo para removê-lo. 

Android: Toque e segure um aplicativo por um momento e arraste-o para outro local para 
movê-lo ou arraste-o para Remove (Remover) na parte superior da tela para removê-lo.  
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Você também pode remover vários aplicativos rapidamente, tocando no botão Menu (três 
pontos) e tocando em Edit applications list (Editar lista de aplicativos) e, em seguida, 
desmarcando as caixas ao lado de cada aplicativo que você deseja remover. 

Remover um aplicativo do App Launcher não o remove do computador; é possível adicioná-lo 
ao App Launcher novamente. 

Abrir um aplicativo: Toque no aplicativo. 

Retorne ao App Launcher: Toque em  na barra de ferramentas ou no App Switcher. No App 
Launcher, você pode abrir outro aplicativo. 

Criar um atalho na tela inicial do Android: se você tiver um dispositivo Android, você pode criar 
um atalho para qualquer aplicativo para iniciá-lo diretamente na tela inicial do Android. 

1 No App Launcher, toque e segure um ícone de aplicativo, por um momento e arraste-o para 
Create a Shortcut (Criar Atalho) na parte superior da tela. 
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2 Para iniciar o aplicativo, basta tocar no ícone correspondente na tela inicial. 

 
 

Como visualizar aplicativos 

O Parallels Access ajusta a forma como você usa seus dispositivos; assim, você pode ver seus 
aplicativos do jeito que quiser. 

Orientação de paisagem e retrato 

Ao abrir um aplicativo, o Parallels Access automaticamente redimensiona-o para caber na tela 
do dispositivo que você está usando. Você pode visualizar os aplicativos segurando o 
dispositivo na orientação de paisagem ou retrato. 
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Ver um aplicativo na orientação de paisagem: Tanto em tablets quanto em celulares, a janela 
do aplicativo é dimensionada para ocupar toda a exibição. 

 

Visualizar um aplicativo na orientação de retrato: Ao usar um celular iPhone ou Android, você 
vê a altura total do aplicativo na tela e pode deslizar para a esquerda ou para a direita para se 
deslocar lateralmente. 

 

Ao usar um iPad ou tablet Android, o aplicativo completo aparece horizontalmente no centro, 
com barras pretas nas partes superior e inferior. 
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Alternar entre aplicativos e suas janelas 

É fácil se mover de um aplicativo para o outro, de uma janela para outra e abrir e fechar janelas. 

Alternar entre aplicativos abertos: Você pode ver todos os seus aplicativos abertos tocando em 

 na barra de ferramentas à direita para expor o App Switcher abaixo. Os aplicativos são 
mostrados na ordem em que foram usados. Toque em qualquer aplicativo aberto para alternar 
para ele. Deslize para a esquerda para ver mais aplicativos abertos. 

 

Alternar para outra janela aberta: No App Switcher, aplicativos com mais de uma janela aberta 
mostram um número acima da miniatura do aplicativo. Toque no número para expandir a janela 
aberta e toque na janela para alternar para ela. 

 

Fechar um aplicativo ou uma janela: Toque em  para mostrar o App Switcher e toque no X no 
canto superior esquerdo da miniatura de um aplicativo para fechá-lo. Para fechar apenas uma 
única janela de um aplicativo, expanda as janelas (veja acima) e depois toque no X no canto 
superior esquerdo da janela. 

Mover ou ocultar a barra de ferramentas 

A barra de ferramentas tem funções essenciais do sistema e está sempre lá quando você 
precisar dela. E você pode mover ou ocultá-la quando não precisar dela. 
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Mover a barra de ferramentas: Para mover a barra de ferramentas do Parallels Access no lado 
direito da tela, arraste-a para cima ou para baixo. 

 

Mostrar ou ocultar a barra de ferramentas: No iPad, você pode ocultar a barra de ferramentas 
ao deslizar para fora da tela para a direita. Para mostrá-la novamente, passe o dedo na 
margem direita da tela. 

Ajustar a tela 

Você pode ajustar a ampliação, a resolução e a qualidade de imagem ao seu gosto. 

Ampliar o zoom: No iPhone ou no celular Android, você pode aumentar o zoom em uma parte 
do aplicativo ao abrir os dois dedos. 

Observação: para alguns aplicativos que aceitam redimensionamento de conteúdo usando uma 
superfície de trackpad ou toque, como o Microsoft Word, a ampliação ou a diminuição do zoom da 
tela até o máximo resultará no redimensionamento do conteúdo dentro do aplicativo. 

Alterar a resolução: Se você não está vendo a tela de um aplicativo como você gostaria, você 

pode mudar a resolução. Para fazer isso, toque em  na barra de ferramentas à direita e toque 
em Desktop Resolution (Resolução da área de trabalho). Você pode escolher: 

• Melhor para seu dispositivo: Esta é a configuração padrão, definida para mostrar o melhor 
equilíbrio entre legibilidade e detalhe. 

• More Space (Mais espaço): Você pode ver mais do aplicativo, mas a interface e o texto são 
menores. 

• Same as Computer (Igual ao computador): A resolução que corresponde à tela de seu 
computador. 

Tente cada configuração para ver qual você gosta mais. 

Observação: ao usar o Parallels Access, a resolução de tela do computador muda para corresponder 
ao seu iPad. A resolução da tela retorna ao normal imediatamente quando você desconecta o 
Parallels Access do computador ou depois de alguns minutos se você pressionar o botão Home em 
seu dispositivo iPad, iPhone ou Android. 
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Sempre mostrar uma imagem de maior qualidade: Por padrão, o Parallels Access pode ajustar 
a fidelidade da imagem se a velocidade de rede for lenta. Para configurá-lo para sempre 

mostrar uma imagem de alta qualidade, toque em  na barra de ferramentas à direita, depois 
toque em Desktop Resolution (Resolução de área de trabalho) e ative Higher quality picture 
(Imagem de maior qualidade). 

Sair do modo de tela cheia: Em muitos aplicativos do macOS, você pode entrar no modo de tela 
cheia, ao clicar nas setas duplas no canto superior direito. A barra de menu do aplicativo 
desaparece. Para sair do modo de tela cheia no Parallels Access, toque no ícone Exit Full 
Screen (Sair da tela inteira) no topo da tela. 

 
 

Como clicar, arrastar, rolar e selecionar 

Você controla aplicativos de seu computador no Parallels Access usando os mesmos gestos 
que você está acostumado a usar com aplicativos feitos para o iPad, o iPhone ou o dispositivo 
Android. Além disso, existem alguns gestos especiais que facilitam o trabalho com aplicativos 
da área de trabalho. 

Clique: toque diretamente em um elemento de interface para clicar nele. Um indicador de ponto 
de contato aparece brevemente para mostrar onde você clicou. Toque duas vezes para clicar 
duas vezes. 

A tecnologia Smart Tap ajuda a ativar o controle que você deseja, mesmo se você perdê-lo e 
tocar em um local próximo dele. 

Clique com mais precisão: usando este método, você pode clicar exatamente onde você quer, 
toda vez. Toque e segure perto de um item que você deseja clicar, como um pequeno botão, 
para abrir uma lupa. Em seguida, centralize o cursor sobre o item e solte para clicar. 

 

Arrastar um item: no computador, às vezes você clica com o mouse e arrasta para fazer coisas 
como mover itens pela tela, selecionar texto, mover texto selecionado, escolher itens do menu, 
arrastar controles deslizantes, divisores de janelas e outros elementos de interface, entre outras 
ações. O Parallels Access facilita a realização dessas mesmas ações em seu celular ou tablet. 

Para arrastar um item, siga um dos seguintes procedimentos: 
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• Toque e segure um item que você quer arrastar para abrir uma lupa, continue segurando-o 
por um momento até aparecer uma linha azul ao redor da lupa e o cursor aparecer 
brevemente acima para mostrar que o item está selecionado. Em seguida, arraste para 
mover o item. 

• Ou para começar a arrastar com mais rapidez, toque e segure um item que você deseja 
arrastar, toque em qualquer outro lugar na tela com um segundo dedo e, em seguida, 
arraste o item. 

Você pode usar esses métodos para pegar qualquer item ou objeto que você pegaria em seu 
computador,clicando e segurando com o botão do mouse. Por exemplo, em vez de tocar em um 
nome de menu e tocar uma segunda vez para selecionar um item de menu, você pode tocar no 
nome do menu e mantê-lo pressionado até que o cursor confirme a seleção e o menu seja 
aberto e, em seguida, arrastar para baixo o item de menu que deseja. Isso oferece maior 
precisão. 

Clique com o botão direito: toque com dois dedos. Em muitos casos, isso traz um menu de 
atalho. 

Clique com o botão direito do mouse com mais precisão:  

1 Toque e segure perto de um item que você deseja. Em seguida, clique para abrir uma lupa. 

2 Centralize o cursor do mouse sobre o item e, ainda segurando-o, toque em qualquer outro 
lugar na tela com mais dois dedos para abrir um menu de atalho. 

3 Arraste o cursor para o item de menu desejado e solte-o para clicar. 

Rolagem: arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita com um ou dois 
dedos. 

Selecionar texto: Existem algumas formas de selecionar um texto. Teste-as para ver qual você 
gosta mais. 

• Toque e segure o texto para abrir uma lupa, continue segurando-o por um momento até 
aparecer uma linha azul ao redor da lupa e o cursor aparecer brevemente acima para 
mostrar que o item está selecionado. Em seguida, arraste para selecionar o texto. 

 

 

• Toque e segure o texto para abrir uma lupa e toque em qualquer outro lugar da tela com 
outro dedo. Em seguida, arraste para selecionar o texto. 

• Toque duas vezes em uma palavra ou toque três vezes em um parágrafo para selecioná-lo 
e, em seguida, arraste as alças de seleção para modificar a sua seleção. 
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• No iPad ou no iPhone, você também pode selecionar o texto, tal como faria em qualquer 
aplicativo iOS: Toque e segure o texto até a lupa aparecer e, em seguida, solte 
imediatamente para mostrar o menu Edit (Editar). Toque em Select (Selecionar) para 
selecionar uma única palavra e faça ajustes ao arrastar as alças de seleção.  

Após selecionar o texto usando qualquer um dos métodos acima, você pode refinar sua seleção 
arrastando as alças de seleção que aparecem. 

Zoom: Em alguns aplicativos, como aplicativos do Microsoft Office, você pode fazer movimento 
de abertura ou de pinça para ampliar ou diminuir o tamanho do texto ou, de outra forma, dar 
mais ou menos zoom da mesma maneira que você faria usando um trackpad em seu 
computador. 

Usar o cursor do mouse 

Outra forma de interagir com os aplicativos é usar o cursor do mouse na tela para clicar e 
selecionar o texto, semelhante à forma como você faria usando o mouse normalmente.  

Para usar o cursor do mouse, toque em  na barra de ferramentas à direita e toque em Mouse 

Pointer (Cursor do mouse). Um cursor de seta  aparece e os botões esquerdo e direito de 

clique  aparecem na parte inferior da tela. 

Clique: arraste um dedo em qualquer lugar na tela para mover o cursor. Toque em  para 
clicar diretamente sob o cursor.  

Selecionar texto: toque e segure o  com o polegar como se você fosse mover o cursor com 
um dedo para selecionar o texto. 

Arrastar um objeto: toque e segure o  com o polegar como se você fosse mover o cursor com 
um dedo para arrastar o objeto abaixo dele, como um arquivo ou uma pasta. 

Clique com o botão direito: toque em  para clicar com o botão direito sob o cursor. 

Rolagem: arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita com dois dedos. 

Ampliação: para ampliar o texto e os gráficos assim que o cursor passar sobre eles, toque e 
segure até que até a lupa apareça. Em seguida, mova o cursor. 
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Como usar o teclado 

Com o Parallels Access, você usa um teclado de software nos seus aplicativos de área de 
trabalho. 

Mostrar ou ocultar o teclado: Toque em uma área onde é possível digitar um texto ou toque no 

 da barra de ferramentas à direita para exibir o teclado. Toque em  novamente para ocultar 
o teclado. 

Você também pode exibir o teclado ao tocar com três dedos juntos. 

O Parallels Access tem um teclado modificado que disponibiliza todas as teclas que você 
precisa com facilidade. 

 

• Toque em F1-F12 para acessar as teclas de função. 

• Toque em ... para acessar as teclas Home, End, Pg Up e Pg Down . 

• Toque nas setas do teclado para mover o ponto de inserção com precisão, um espaço de 
cada vez. 

Definir que as teclas extras estejam sempre visíveis na parte inferior da tela: Toque em  na 
barra de ferramentas à direita e toque em Additional Keys (Teclas adicionais). As teclas ficam 
visíveis mesmo quando o teclado está oculto. Isso é útil se, por exemplo, você estiver usando 
um aplicativo que requer muitos cliques de Command, Alt ou Control. 

Teclado Bluetooth 

Você também pode usar qualquer teclado Bluetooth sem fio que seja compatível com seu 
telefone ou tablet com o Parallels Access. 

Para obter informações sobre como usar um teclado Bluetooth em um iPhone ou um iPad, vá 
para support.apple.com e pesquise por "teclado iPad sem fio". 
 

Como visualizar vários aplicativos de uma só 
vez 

Por padrão, o Parallels Access permite que você use seus aplicativos de área de trabalho em 
tela cheia em seu celular ou tablet, como se fossem aplicativos móveis nativos. 
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Você pode definir o Parallels Access para o Modo de Área de Trabalho. Assim, você pode ver 
mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Dessa forma, você pode, por exemplo, arrastar 
arquivos da área de trabalho para uma pasta, visualizar as janelas de dois aplicativos juntos e 
acessar a barra de tarefas do Windows ou itens de menu do Mac e do Dock. 

 

Ative ou desative o Modo de Área de trabalho: Toque em  na barra de ferramentas à direita e 
toque em Desktop Mode (Modo de Área de trabalho). 
 

Como definir onde o som toca 

Você pode definir se o som é reproduzido no dispositivo, no computador remoto ou em nenhum 
deles. 

Definir onde o som é reproduzido: Toque no botão Menu (três pontos) no canto superior direito 
e toque em Configurações. Na seção Geral, toque em Som e selecione Reproduzir no 
dispositivo móvel, Reproduzir no computador ou Silenciar. 
 

Como gerenciar e compartilhar arquivos 

No Parallels Access, você pode facilmente navegar pelo sistema de arquivos do computador e 
trabalhar com seus arquivos usando uma interface móvel nativa chamada Gerenciador de 
Arquivos. 
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Você pode abrir arquivos em aplicativos de área de trabalho com o Parallels Access e com 
aplicativos móveis no dispositivo. Você pode mover arquivos, renomeá-los, excluí-los, 
armazená-los localmente em seu dispositivo, trabalhar com arquivos na nuvem e muito mais. 
Você pode, por exemplo, importar um arquivo do seu computador e armazená-la localmente, 
conectar-se a outro computador mais tarde e abrir o arquivo usando um aplicativo nesse 
computador. 

Você também pode facilmente compartilhar qualquer um dos seus arquivos com colegas e 
amigos, enviando-lhes um link personalizado do arquivo. 

Abra o Gerenciador de Arquivos:  Toque  na parte superior da tela da Lista de 
Computadores, no App Launcher ou na barra de ferramentas. O Gerenciador de arquivos é 
aberto. 

 

No Gerenciador de Arquivos, você pode acessar: 

• Arquivos de qualquer computador que você adicionou ao Parallels Access, contanto que o 
computador esteja online e acessível. 

• Arquivos armazenados no dispositivo. 

• Arquivos na nuvem de serviços, como o Dropbox, o OneDrive, ou o Google Drive (primeiro 
você deve registrar o serviço de nuvem). 

Procurar um arquivo: toque em . 
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Como abrir arquivos 

Abra um arquivo armazenado em seu computador: Navegue até um arquivo que está 
armazenado em seu computador e toque nele. Em muitos casos, uma pré-visualização do 
documento aparece. Uma lista de aplicativos no computador que podem abrir o arquivo aparece 
abaixo. Toque no aplicativo que você quer. 

 

Abra um arquivo armazenado em outro lugar (em seu dispositivo, na nuvem ou em outro 
computador): Para abrir um arquivo que não está no computador remoto onde você quer abri-lo, 
primeiro copie ou mova-o para o computador e, em seguida, abra-o. 

1 Localize o arquivo que você deseja abrir e toque nele. 
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Você pode encontrar arquivos que estão armazenados no dispositivo, na nuvem ou em 
outro computador tocando em  (se você estiver em um celular) e tocando na seta para 
trás ao lado do nome de seu computador. 

 

2 Mova ou copie o arquivo para o computador onde você deseja abri-lo: Toque no ícone de 
Menu ( ) e faça um dos procedimentos a seguir: 

• Toque em Move (Mover). O arquivo será transferido para o seu computador e nenhuma 
cópia será armazenada no local original. 

• Toque em Copy (Copiar). O arquivo será copiado para o seu computador e uma cópia 
será armazenada no local original. 

3 Navegue até o local onde você deseja mover ou copiar o arquivo. Toque em Paste (Colar). 

4 Toque no arquivo. Uma lista de aplicativos aparece abaixo. Toque naquele em que você 
deseja abrir o arquivo. 

Abra um arquivo de outro aplicativo móvel: Você pode abrir arquivos de outros aplicativos 
móveis usando o Parallels Access. Por exemplo, se você receber um e-mail com um arquivo do 
Microsoft Excel anexado, você pode abri-lo no Excel em seu computador remoto (se você tiver 
o Excel). 

Primeiro, copie o arquivo para o Parallels Access. Depois, copie ou mova o arquivo para um 
computador remoto e escolha um aplicativo de área de trabalho para abri-lo. 

1 Em outro aplicativo móvel, selecione um arquivo e toque no ícone Compartilhar (  em um 
iPone ou iPad) e toque no Parallels Access. Primeiro, você pode precisar tocar em Abrir em 
ou rolar para encontrar o Parallels Access. 

O arquivo é copiado para o Parallels Access dentro dos Arquivos Locais. 

2 Toque no arquivo, toque no ícone Menu ( ) e adote uma das seguintes opções: 

• Toque em Move (Mover). O arquivo será removido de seu computador e nenhuma cópia 
será armazenada no Parallels Access. 

• Toque em Copy (Copiar). O arquivo será copiado para seu computador e uma cópia 
também será armazenada no Parallels Access. 

3 Navegue até o local onde você deseja copiar ou mover o arquivo. Toque em Paste (Colar). 

4 Toque no arquivo e no aplicativo no qual você deseja abri-lo. 
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Abra um arquivo em outro aplicativo móvel: Você pode abrir qualquer arquivo do Gerenciador 
de Arquivos em qualquer aplicativo móvel compatível com seu dispositivo. 

1 Toque no arquivo e no ícone Menu ( ). 

2 Toque em Compartilhar e escolha um aplicativo. Você pode precisar tocar em Abrir com 
primeiro. 

 

Exportar um arquivo para o iCloud: Se estiver usando um iPhone ou um iPad com iOS 8 ou 
mais recente, você deve exportar os arquivos para o iCloud. Toque em um arquivo armazenado 
localmente em seu iPhone ou iPad, toque em Exportar e navegue até uma pasta do iCloud. 

Você poderá acessar o arquivo por meio de outros aplicativos do iCloud e do Finder se estiver 
usando o OS X Yosemite ou mais recente. 

Dica: você também pode usar esse método para mover arquivos para outros serviços em nuvem, tais 
como o Dropbox ou o Google Drive. Toque em Export (Exportar)e em Locations (Localizações) para 
escolher um serviço de nuvem de terceiro. 

 

Como mover e organizar arquivos 

Copiar e colar um arquivo: Toque em um arquivo, toque no ícone Menu ( ) e em Copy 
(Copiar). Em seguida, navegue para um novo local e toque em Paste (Colar). Os arquivos são 
movidos para o novo local. 

Armazenar um arquivo no seu dispositivo: Para copiar rapidamente um arquivo para o seu 
dispositivo, toque no arquivo e em Use Offline (Usar Offline).  
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O arquivo agora está armazenado em seu dispositivo, e você pode abri-lo ao se conectar a 
qualquer computador ou em um aplicativo compatível com o dispositivo. Uma cópia do arquivo 
permanece no local original. 

Você também pode mover um arquivo para seu dispositivo em vez de copiá-lo usando o 
método a seguir. 

Mover um arquivo: Toque no arquivo, no ícone Menu ( ) e em Move (Mover). Em seguida, 
navegue para um novo local e toque em Paste (Colar). O arquivo é movido para o novo local. 

Você também pode mover um arquivo ao tocar e segurá-lo e, em seguida, arrastá-lo para uma 
pasta. 

 

Apagar um arquivo: Toque em um arquivo, toque no ícone Menu ( ) e em Delete (Excluir). 
Toque em Yes (Sim) para confirmar. 
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Dica: você pode apagar, mover ou copiar e colar vários arquivos de uma só vez. Toque no ícone 

Selecionar (  no iPad e no iPhone), toque em um ou mais arquivos para selecioná-los e em sua 
escolha na barra lateral. 

 

Renomear um arquivo: Toque em um arquivo, toque no ícone Menu ( ) e em Rename 
(Renomear). Em seguida, digite um novo nome. 

Criar uma nova pasta: toque em . 

Organizar arquivos:  

1 Siga um dos seguintes procedimentos: 
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• No iPad ou no iPhone, deslize para baixo para mostrar a barra de ferramentas. 

 

• Em um celular ou tablet Android, toque no ícone Menu( ) e em Organizar por. 

2 Toque em Nome, Dataou Tamanho (ou Data modificada no Android) para organizar os 
arquivos corretamente. 

No iPhone ou no iPad, você pode tocar no item novamente para alternar entre ordem 
crescente e decrescente. 

Alternar para visualização em ícones ou em lista no iPad: Deslize para baixo para mostrar a 

barra de ferramentas e toque em  ou em . 
 

Como compartilhar arquivos 

Você pode compartilhar arquivos com amigos e colegas de qualquer computador acessível ao 
Parallels Access. Quando você escolhe um arquivo para ser compartilhado, um link é gerado e 
copiado para a área de transferência. Você pode enviar o link para alguém e essa pessoa pode 
fazer o download dele a qualquer momento em um computador que esteja online e acessível 
(por exemplo, onde o agente do Parallels Access está em execução e diz que o computador é 
acessível). 

Você pode iniciar o compartilhamento de arquivos em seu dispositivo móvel ou em seu 
computador. 
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Compartilhar de seu computador 

Se você iniciar o compartilhamento em seu computador, você também pode definir limites sobre 
como o arquivo é compartilhado. 

1 Clique no ícone do Parallels Access  na barra de menu ou barra de tarefas e escolha File 
Sharing (Compartilhamento de Arquivo). 

2 Clique em Share New File (Compartilhar novo arquivo) e escolha um arquivo para 
compartilhar. 

3 Ajuste as definições conforme desejar. 

 

Você pode: 

• Digitar uma descrição para o arquivo. Qualquer pessoa que clicar em seu link pode vê-lo 
antes de baixá-lo. 

• Definir um período de validade, em qualquer lugar, de uma hora a um ano. 

• Definir uma senha para um nível extra de segurança. Isso é opcional. Se você definir 
uma senha, informe-a para quem você quer que faça o download do arquivo. 

4 Clique em Share (Compartilhar). O link para download é automaticamente copiado para a 
área de transferência. 

5 Cole o link em uma mensagem (e-mail, mensagem de texto, etc.) pressionando 
Command+V ou Control+V e envie-o para quem você quer que faça o download do arquivo. 

Ajustar as definições, copiar novamente um link para download ou parar de compartilhar o 
arquivo: Quando um arquivo está sendo compartilhado, você pode copiar novamente o link se 
deseja enviá-lo para outra pessoa, ajustar as configurações ou parar de compartilhá-lo. 
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1 Clique no ícone do Parallels Access  na barra de menu ou barra de tarefas e escolha File 
Sharing (Compartilhamento de Arquivo).  

2 Mova o cursor do mouse sobre um arquivo compartilhado para revelar opções. 

 

3 Siga um dos seguintes procedimentos: 

• Copiar o link para a área de transferência novamente: Clique em . 

• Ajustar as configurações de download: Clique em . 

• Parar o compartilhamento do arquivo: Clique no ícone X. 

Compartilhar usando seu dispositivo móvel 

Quando você compartilha um arquivo usando seu dispositivo, você ainda está compartilhando 
um arquivo que está armazenado em um computador remoto. 

1 No Gerenciador de Arquivos, navegue até o arquivo no computador remoto. 

2 Toque em  e clique em Share Using Parallels Access (Compartilhar usando o Parallels 
Access). 

No iPad ou no iPhon, o link para download é automaticamente copiado para a área de 
transferência. Cole o link em uma mensagem (e-mail, mensagem de texto, etc.) e envie-o 
para quem você quer que faça o download do arquivo. 

Em um dispositivo Android, você pode clicar em Copiar Link para copiar o link para a área 
de transferência e colá-lo em uma mensagem. Ou você pode clicar em Compartilhar Link e 
escolher um método para compartilhá-lo. 

Parar compartilhamento do arquivo: Toque no arquivo e no  e, em seguida, em Stop Sharing 
File (Parar Compartilhamento de Arquivo). 

Copie novamente o link para que você possa enviá-lo para outra pessoa: Toque no arquivo e no 

 e, em seguida, em Copy Link (Copiar Link). 

Importante: o computador deve estar ligado e acessível pelo Parallels Access para compartilhar 
arquivos. 

 

Como registrar serviços na nuvem 

Antes de poder trabalhar com arquivos em serviços na nuvem de terceiros, tais como o 
OneDrive e o Google Drive (no iPad ou no iPhone), ou no Dropbox (em qualquer dispositivo), 
você deve registrá-los no seu dispositivo. 
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1 Siga um dos seguintes procedimentos: 

• Toque em  na tela Computadores . 

• Se você estiver conectado a um computador remoto, toque em  (se estiver usando um 
celular) e toque na seta para trás ao lado do nome de seu computador. 

 

2 Toque em Add Service (Adicionar Serviço) (no iPad ou no iPhone) ou Add Cloud Service 
(Adicionar Serviço de Nuvem) (em um dispositivo Android), escolha um serviço de nuvem e 
siga as instruções na tela. 

 

Modo de jogo 

Se você estiver usando um iPad, é possível usar os controles personalizados que tornam os 
vídeo games mais fáceis de jogar. Você pode escolher entre várias configurações de controle 
de jogo pré-definidos para diferentes gêneros de jogos e personalizar os controles como 
preferir. 

Entrar no Modo de jogo: 

1 Quando se conectar a um computador remoto e abrir um aplicativo, toque em  na barra de 
ferramentas à direita e role para a direita e toque em Game Mode (Modo de Jogo). 

Os controles do jogo aparecem, sobrepostos na tela. 

2 Escolha uma configuração predefinida, dependendo do tipo de jogo que você quer jogar. 
Você pode escolher entre RPG, Estratégia, Dungeon Crawler, Atiradores ou Corrida. 

Existem alguns tipos de controles: 
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• Botão: Controle quadrado ou retangular que pode representar qualquer tecla, botão do 
mouse ou uma combinação de teclas e/ou botões do mouse. Por padrão, os botões são 
rotulados por seu rótulo no teclado. LM e RM são para os botões esquerdo e direito do 
mouse, e LShift e RShift são para os botões de deslocamento para a esquerda e para a 
direita. 

 

• Controle: Controles circulares são usados principalmente para olhar ou mover-se em 
direções diferentes. Há controles simples de 4 e 8 posições, um controle analógico (para 
simular um botão direcional em um controlador de console moderno) e o controle do mouse 
(para simular o movimento do mouse). 

 

• D-Pad: Um controle direcional de quatro vias com um botão em cada ponto, como um D-pad 
em um controlador de jogo de console. 

 

Personalizar controles: Você pode adicionar, expandir, configurar, mover e excluir os controles 
do jogo. Experimente para ver quais configurações funcionam melhor para os jogos que você 
gosta de jogar. 

No Modo de Jogo, toque em Edit (Editar) (toque em  primeiro caso não veja a opção Edit) e 
faça um dos procedimentos a seguir: 

• Criar uma nova predefinição: Se você não deseja editar qualquer uma das configurações 
predefinidas existentes, você pode fazer uma cópia de uma predefinição para usar como 

modelo. Escolha a predefinição que deseja copiar, toque em , nomeie a nova 
predefinição e em Create (Criar). 

• Mover um controle: Arraste o controle para onde você quiser. 

• Ampliar ou reduzir um botão: Arraste a alça no canto inferior direito do botão. 

• Excluir um controle: Toque no X no canto superior esquerdo do controle. 

• Adicionar um controle: Pressione a tecla + no topo da tela, escolha um tipo de controle e 
configure o controle (ver abaixo). 

• Configurar um botão: Toque em qualquer botão ou adicione um novo. Digite um rótulo. 
Toque em qualquer número de teclas ou botões do mouse que você deseja que sejam 
acionados quando o botão for pressionado. 
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• Configurar um controle de 4 ou 8 posições: Toque em um controle ou adicione um novo. 
Toque em uma direção e insira a tecla que você quer acionar quando você mover a 
alavanca nessa direção. 

• Configurar um controle de mouse: Toque em um controle de mouse ou adicione um novo. 
Ajuste as configurações de sensibilidade para o eixo X, eixo Y e velocidade da câmera. 
Ative ou desative o Send relative events (Enviar eventos relativos), que é útil para jogos 
como de tiro com cursor centrado. Experimente essas configurações até se acostumar com 
os controles. 

• Definir se o cursor é mostrado: Toque em  e ative ou desative o Show Pointer (Mostrar 
Cursor) . 

• Definir a transparência dos controles: Toque em  e arraste o controle deslizante de 
Controles Opacity (Opacidade dos Controles) para a esquerda ou a direita. 

• Excluir uma configuração predefinida: Toque no ícone da Lixeira e confirme se deseja 
excluir a predefinição. 

 

Modos do mouse 

Após conectar-se a um computador remoto, é possível escolher o tipo de mouse que você quer 

usar para trabalhar com aplicativos remotos. Toque  na barra de ferramentas à direita e role 
para a direita e toque em Modo do mouse. Você pode escolher uma das seguintes opções: 

• Modo de toque. Se você usar este modo, não há ponteiro do mouse na tela. 

Para imitar um clique com o botão esquerdo, toque na tela com um dedo. 

Para imitar um clique com o botão direito, toque na tela com 2 dedos. 

Para exibir uma lupa (ajuda a ver coisas pequenas), toque na tela com um dedo e segure 
por um tempo. 

• Modo mouse Dumbo. Se você selecionar este modo, um mouse virtual com 2 botões e um 
ponteiro aparecerá na tela. 

Para mover o ponteiro do mouse, arraste o mouse com um dedo. 

Para imitar um clique com o botão esquerdo ou direito, use os botões do mouse. 

• Cursor. Se você usar esse modo, o ponteiro do mouse e os 2 botões (para clicar com o 
botão esquerdo e direito) serão exibidos na tela. 

Para mover o ponteiro do mouse, toque na tela com um dedo e mova-o. O ponteiro se 
moverá de acordo com seu gesto. 

Para imitar um clique com o botão esquerdo ou direito, use os botões na parte inferior da 
tela. Como alternativa, você pode tocar na tela com um dedo para clicar com o botão 
esquerdo e com dois dedos para clicar com o botão direito do mouse. 

Para exibir uma lupa (ajuda a ver coisas pequenas), toque na tela com um dedo e segure 
por um tempo. 
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Como acessar seu computador de um local 
remoto 

Enquanto seu computador e seu dispositivo móvel estiverem conectados à Internet, o agente do 
Parallels Access estará em execução em seu computador, que não pode entrar em modo de 
hibernação. Você pode conectar-se ao seu computador remotamente e usá-lo com o Parallels 
Access. Basta abrir o Parallels Access e conectar-se como faria normalmente. 

Importante: para se conectar a um local fora da área da rede Wi-Fi local de seu computador, el não 
deve estar no modo de hibernação. Para garantir que o computador fique ativo, configure-o para 
nunca hibernar. 

Definir seu computador para nunca hibernar: Siga um dos seguintes procedimentos: 

• Mac:  

1. Selecione menu Apple > System Preferences (Preferências do Sistema) e clique em 
Energy Saver (Economia de Energia).  

2. Arraste o controle deslizante que controla a a opção de hibernação do computador para 
Never (Nunca)ou selecione Prevent computer from sleeping automatically when the 
display is off (Evitar que o computador de hibernar automaticamente quando a tela 
estiver desligada) se a caixa de seleção estiver disponível. 

Seu Mac permanecerá ativo a menos que você configure-o para hibernar manualmente. 

• Windows:  

1. Clique em Painel de Controle no menu Iniciar . (No Windows 8 ou mais recente, digite 
"painel de controle" na tela Inicial e clique em Painel de Controle.) 

2. Clique em Sistema e Segurançae clique em Opções de Energia. 

3. Clique em Alterar configurações de plano de energia. 

4. Escolha Nunca no menu Hibernar computador . 
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Ativar seu computador remotamente 

Se seu celular ou tablet estiver conectado à mesma rede Wi-Fi local que seu computador e ele 
estiver em modo de hibernação, você pode tentar ativar o computador remotamente. 

 

Para tentar ativar o computador, toque no ícone dele. 

Aprimorar as chances de o Parallels Access ativar seu computador remotamente 

Você pode configurar o computador e o roteador de rede para aumentar a probabilidade de o 
Parallels Access ativar o computador remotamente, fazendo o seguinte: 

Mac:  

1 Selecione menu Apple > System Preferences (Preferências do Sistema) e clique em Energy 
Saver (Economia de Energia). 

2 Selecione Wake for Wi-Fi network access (Ativar por acesso à rede Wi-Fi) se esta opção 
não estiver selecionada. 

3 Selecione Enable Power Nap while plugged into a power adapter (Ativar Suspensão 
enquanto conectado a um adaptador de energia) se esta opção não estiver selecionada. 

Dependendo do modelo do computador, esses itens podem não estar disponíveis. 

Windows: Em um computador com Windows, o Wake-on-LAN pode ser ativado através da 
configuração do adaptador de rede. Tente a opção a seguir: 

1 Vá para Painel de Controle > Adaptadores de Rede > <Adaptador LAN> > Gerenciamento 
de Energia > Permitir que este dispositivo acorde o computador. 

2 Em alguns casos, alterações das configurações da BIOS podem ser necessárias: 
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• Ativar por PCI 

• Ativar por PCIE 

• Dispositivos PCI ativados 

• Ativar por LAN Onboard 

• WakeonLAN > Ativado 

3 Dependendo do fabricante do adaptador de rede, o painel de controle de Gerenciamento de 
Energia no Windows pode conter as seguintes opções, sendo que todas devem estar 
habilitadas para fornecer a funcionalidade wake-on-LAN: 

• Responder requisições ARP sem sistema de ativação 

• Pacote mágico do wake on 

• Pacote mágico do wake on no estado desligado 

4 Faça o download do utilitário Intel Smart Connect Technology (ISCT) em 
https://downloadcenter.intel.com/.  

5 Use o utilitário para verificar se o computador é compatível com ISCT e, em caso afirmativo, 
ative-o. 

Observação: em alguns casos, você pode ativar um computador da hibernação pela Internet. Seu 
roteador de rede deve ter o UPnP habilitado com intervalos de portas internas e externas permitidos 
fixados para 1-65535. O NAT-PMP também deve estar ativado. Consulte a documentação de seu 
roteador para obter mais informações. Em dispositivos Apple AirPort, você pode habilitar o NAT-PMP 
ao abrir o aplicativo AirPort Utility, ao clicar em Network (Rede), clicar em Network Options (Opções 
de Rede) e selecionar Enable Nat Port Mapping Protocol (Ativar Protocolo de Mapeamento de Porta 
Nativa). 

 

Segurança 

O Parallels Access conecta-se ao seu computador de forma segura usando a tecnologia mais 
avançada, incluindo criptografia SSL e AES de 256 bits. 

Além disso, se você estiver preocupado com alguém acessar seu computador ou ver o que 
você está fazendo enquanto você está usando o Parallels Access remotamente, é possível 
ajustar as configurações de segurança como preferir. 

Para acessar as configurações de segurança em seu computador, clique no ícone do Parallels 

Access  na barra de menu ou barra de tarefas e Selecione Preferences (Preferências). 
Clique em Advanced (Avançado) e siga um dos procedimento a seguir: 

• Defina o Parallels Access para que ele exija o nome de usuário do computador e senha toda 
vez que você se conectar:  Selecione Ask for my user name and password as well 
(Perguntar meu nome de usuário e senha). 

• Definir o bloqueio da tela do computador quando você estiver usando o Parallels Access: 
Selecione Lock this computer when working remotely (Bloquear este computador ao 
trabalhar remotamente). 
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Enquanto a tela estiver bloqueada, as pessoas perto de seu computador não podem ver o 
que está sendo feito e sua senha é necessária para acessar o computador. 

• Definir o bloqueio da tela do computador quando o Parallels Access desconectar-se: 
Selecione Lock this computer once you finish working remotely (Bloquear este computador 
ao terminar de trabalhar remotamente). 

Ao terminar de trabalhar, sua senha será necessária para acessar o computador localmente. 
 

Depois de configurar o Parallels Access em um computador que você deseja acessar 
remotamente, é possível controlar esse computador usando um navegador da Web em outro 
computador. 

Para acessar seu computador remotamente: 

1 Antes de sair do outro computador, verifique se o agente do Parallels Access está em 
execução nele e se você está conectado. 

Por padrão, o agente do Parallels Access está definido para ser executado continuamente. 

2 Acesse access.parallels.com e, se necessário, entre em sua conta Parallels. 

3 Clique no computador que deseja acessar. 

Como controlar seu computador por meio 
de outro computador 
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4 Entre em seu computador. 

 

Agora você pode controlar seu computador remotamente. 

Observação: você deve usar um navegador da Web compatível (p. 6) para acessar o computador 
remotamente. 

Definir a resolução: Você pode definir a tela para o modo em escala, para que toda sua área de 
trabalho se encaixe na janela do navegador ou para ser mostrado em resolução total. Clique em 

 ou em  na barra de ferramentas à direita para alternar entre visualização em escala ou 
visão em resolução total. 

Deslocar: Quando configurado para resolução total, você não verá a tela inteira de uma só vez 
se a janela do navegador for menor que o tamanho da tela do computador remoto. Você pode 
se deslocar pela tela ao mover o cursor do mouse para qualquer borda. 

Copiar texto do computador local para o computador remoto: Copie o texto localmente e clique 

em  na barra de ferramentas à direita do navegador. Em seguida, cole o texto no campo 
correspondente. Depois coloque o ponto de inserção onde deseja que o texto seja inserido e 
pressione Command+V (no Mac) ou Control+V (no PC com Windows). 

Copiar texto do computador remoto para o computador local: Copie o texto do computador 
remoto ao selecioná-lo e pressionar Command+V (no Mac) ou Control+V (no PC com 

Windows). Depois, clique em  na barra de ferramentas à direita. O texto aparece. Selecione e 
copie-o novamente. Em seguida, cole-o localmente. 
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Digite as combinações de teclas: Algumas combinações de teclas, como Ctrl+Alt+Delete no 
Windows, não podem ser transmitidas de forma remota ao pressionar a combinação como você 

faria normalmente. Para inserir uma combinação de teclas, clique em  na barra de 
ferramentas. Uma lista de combinações de teclas disponíveis aparece. Clique na desejada. 

Dica: várias combinações de teclas que podem ser transmitidas normalmente também estão 

disponíveis no menu de combinação de teclas para sua conveniência. Clique em  para ver uma 
lista de combinações de teclas disponíveis. 

 



 

 

Leia este capítulo para aprender mais sobre as configurações do Parallels Access. Para abrir 
essas configurações, toque no botão Menu (três pontos) no canto superior direito e toque em 
Configurações. 

Neste capítulo 

Privacidade ........................................................................................................... 40 
Sua conta .............................................................................................................. 40 
Geral ..................................................................................................................... 41 
Entrada do usuário ................................................................................................ 41 
Segurança ............................................................................................................. 41 
Programa de Experiência do Cliente ..................................................................... 42 
Solução de problemas ........................................................................................... 42 
Sobre o Parallels Access ....................................................................................... 42 
 
 

Privacidade 

Nesta seção, você pode editar as configurações relacionadas à privacidade: 

Observação: Esta seção está disponível apenas para iOS. 

• Microfone. Use esta opção para especificar se o Parallels Access pode acessar o microfone 
de seu dispositivo iOS. 

• Atualização de aplicativo em segundo plano. Use esta opção para especificar se o Parallels 
Access pode ser executado em segundo plano. 

 

Sua conta 

Toque em sua conta para obter informações sobre sua assinatura, estender a assinatura, se 
necessário, ou sair. 

Observação: Esta seção está disponível apenas para iOS. 

 

C A P Í T U L O  3  
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Geral 

A seção Geral permite que você modifique as seguintes configurações: 

• Desative o bloquear automático.  

• Mostrar teclado automaticamente. Quando esta opção está ativada, o teclado aparecerá 
automaticamente toda vez que você tocar em um campo de texto. 

• Modo tela de Retina no Parallels Desktop.  

Observação: Esta seção está disponível apenas para iOS. 

• Manter conexão.  

• Som. Use essa opção para definir o local em que o som será reproduzido, no dispositivo, no 
computador remoto ou em nenhum deles. 

• Executar em segundo plano. Quando você alterna para outro aplicativo depois de trabalhar 
com o Parallels Access, o iOS suspende o aplicativo inativo e sua conexão com o 
computador remoto é perdida. Ative esta opção para permitir que o Parallels Access seja 
executado em segundo plano. 

 

Entrada do usuário 

A seção Entrada do usuário permite que você modifique as seguintes configurações: 

Observação: Esta seção está disponível apenas para iOS. 

• Usar o mouse Swiftpoint GT. Ative esta opção para trabalhar usando um mouse do 
Swiftpoint GT. Você precisa conectar este mouse ao seu dispositivo iOS via Bluetooth e, 
assim que estabelecer uma conexão, o mouse se conectará automaticamente e será 
possível começar a usá-lo. 

 

Segurança 

A seção Segurança permite que você modifique as seguintes configurações: 

• Touch ID (ou Face ID) e Senha. (Ou Código PIN e impressão digital se você tiver um 
dispositivo Android.) 

Toque neste campo para escolher se deseja proteger o Parallels Access de acesso não 
autorizado com uma senha e o Touch ID/ Face ID (ou um código PIN e impressão digital, se 
tiver um dispositivo Android). 

Observações: 

1. Se seu dispositivo iOS não é compatível com o Touch ID ou Face ID, você poderá especificar 
apenas uma senha. 
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2. Se seu dispositivo Android não é compatível com a impressão digital, você poderá especificar 
apenas um código PIN. 

 

Programa de Experiência do Cliente 

A seção Programa de Experiência do Cliente permite que você modifique as seguintes 
configurações: 

• Relatório de Estatísticas. Marque esta opção se você concordar em participar do programa 
de experiência do cliente. A Parallels coleta informações estatísticas para melhorar o 
produto. Nenhum dado pessoal é coletado. 

 

Solução de problemas 

A seção Solução de problemas permite que você modifique as seguintes configurações: 

• Usar mensagens de log detalhadas. Se você tiver algum problema com o Parallels Access e 
decidir enviar dados técnicos (pág. 47) à Parallels, selecione Usar mensagens de log 
detalhadas antes de enviar os dados. A Parallels receberá um arquivo de log mais 
detalhado e gastará menos tempo para corrigir o problema. Não é recomendado você 
manter essa opção ativada o tempo todo. O Parallels Access pode começar a apresentar 
lentidão. 

 

Sobre o Parallels Access 

A seção Sobre o Parallels Access permite que você modifique as seguintes configurações: 

• Versão. Este campo permite verificar a versão do Parallels Access. 

• Programa de Experiência do Cliente. Toque neste campo para ler mais sobre o programa de 
experiência do cliente. 

• Informações de direitos autorais. Toque neste campo para ver as informações de direitos 
autorais. 

• Suporte técnico. Toque neste campo para saber como obter suporte técnico. 

 



 

 

Quando você terminar de trabalhar no Parallels Access em um celular ou tablet, é possível 
desconectar o dispositivo do computador tocando em Desconectar ou > no canto superior 
esquerdo do App Launcher. A tela do computador retorna à sua resolução normal, pronta para 
uso. 

Você também pode pressionar o botão Home em seu dispositivo móvel. A tela do computador 
retorna à resolução normal após alguns minutos. Você também pode clicar em Disconnect 
(Desconectar) em seu computador para restaurá-lo manualmente. 

Se você tiver cumprido o processo definir seu computador para ser bloqueado (p. 36) durante 
ou após uma sessão do Parallels Access, seu nome de usuário e senha são necessários para 
acessá-lo localmente, depois você se desconectar. 

Se estiver trabalhando com o Parallels Access por meio de um navegador em outro 
computador, basta fechar a janela do navegador para desconectar-se. 

Neste capítulo 

Atualizações de software ....................................................................................... 43 
Remover um computador do Parallels Access ...................................................... 44 
 
 

Atualizações de software 

Periodicamente, o Parallels fornece atualizações de software gratuitas para melhorar o Parallels 
Access. 

Atualizar o aplicativo móvel do Parallels Access 

Para procurar por atualizações do aplicativo do Parallels Access para iPad ou iPhone, abra a 
App Store e toque em Updates (Atualizações). 

Para procurar por atualizações do aplicativo do Parallels Access no Android, abra o Google 
Play Store, toque em Play store no canto superior esquerdo e toque em Meus apps. 
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Atualizar o agente do Parallels Access no computador 

Por padrão, o agente do Parallels Access no computador é configurado para verificar 
automaticamente por novas atualizações de software de tempos em tempos e instalá-las. O 
Parallels Access vai notificá-lo sempre que uma atualização for instalada. 

Para procurar por atualizações manualmente, em seu computador, clique no ícone do Parallels 

Access  na barra de menu ou barra de tarefas e selecione Check for Updates (Procurar por 
atualizações). 

Para ajustar as configurações de atualização de software, em seu computador, clique no ícone 

do Parallels Access  na barra de menu ou barra de tarefas e selecione Preferences 
(Preferências). Clique em Advanced (Avançado) e siga um dos procedimento a seguir: 

• Para definir se o agente do Parallels Access procura automaticamente por atualizações, 
marque ou desmarque Automatically check for updates (Procurar por atualizações 
automaticamente). 

• Para definir se as atualizações são baixadas e instaladas automaticamente, marque ou 
desmarque Download and install newly available updates in the background (Fazer 
download e instalar atualizações recém-disponíveis em segundo plano). 

 

Remover um computador do Parallels Access 

Se você não quiser usar um determinado computador com o Parallels Access, remova-o para 
que ele não seja mais exibido no aplicativo móvel nem no console da Web. 

1 No computador que deseja remover, clique no ícone do Parallels Access  na barra de 
menu ou barra de tarefas e selecionePreferences (Preferências). 

2 Se uma luz verde indica que o computador está acessível, clique em Turn Off Access 
(Desativar Acesso). 

3 Consulte https://access.parallels.com e entre em sua conta, se necessário. 

4 Clique em Computers (Computadores) e depois clique no ícone da Lixeira ao lado do 
computador que você deseja remover. 

Renomear um computador 

Também é possível renomear um computador no Parallels Access pelo portal da web. Tente a 
opção a seguir: 

1 Consulte https://access.parallels.com e entre em sua conta, se necessário. 

2 Clique em Computers (Computadores) e no nome do computador que você deseja editar. 

3 Edite o nome. 

Na próxima vez que abrir o Parallels Access, seu computador é rotulado com o novo nome. 
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Se estiver tendo problemas para conectar-se ao Parallels Access no computador, tente o 
seguinte: 

• Verifique se o dispositivo móvel e o computador estão ligados e conectados à Internet. 

• Verifique se o computador não está no modo de hibernação (p. 34). 

• Verifique se você está conectado ao Parallels Access no dispositivo móvel. Toque em Sign 
In (Entrar) na parte inferior da tela. 

• Verifique se você está conectado ao agente do Parallels Access no computador. Clique no 

ícone do Parallels Access  na barra de menu ou barra de tarefas no computador e 
escolha Sign In (Entrar). 

Se não tiver uma conta Parallels, é possível registrar-se usando o Parallels Access em seu 
dispositivo móvel. 

• Verifique se o agente do Parallels Access em seu computador está definido para ser 
acessível clicando em Turn On Access (Ativar Acesso), se necessário. Uma luz verde indica 
que o computador está acessível. 

 

• Se mesmo assim não conseguir conectar-se, tente reiniciar o computador e seu dispositivo 
móvel e tente conectar-se novamente. 
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Neste capítulo 

Obtenha ajuda ....................................................................................................... 47 
 
 

Obtenha ajuda 

Para ajudar a melhorar a qualidade do Parallels Access, você pode enviar seu feedback ou 
relatar problemas à Parallels. Valorizamos o seu feedback e gostaríamos de saber o que você 
pensa do Parallels Access. 

Também é possível procurar por respostas ou solicitar suporte para um problema. 

Obter ajuda em seu dispositivo 

1 Abra o Parallels Access em seu dispositivo e conecte-o a um computador. 

2 Toque no ícone de ponto de interrogação (?) no App Launcher. 

3 Siga um dos seguintes procedimentos: 

• Toque em Tutorial para acessar os tutoriais rápidos sobre como usar Parallels Access. 
Há um tutorial de introdução e sobre como usar gestos e o Gerenciador de Arquivos. 

• Toque em Troubleshooting (Solução de problemas). Depois, procure no Índice da Base 
de Conhecimento Parallels por respostas ou toque em Request Support (Solicitar 
Suporte) para obter ajuda da Parallels. 

Solicitar suporte em seu computador 

1 No computador, clique no ícone do Parallels Access  na barra de menu ou barra de 
tarefas e escolha Enviar dados técnicos. 

2 Descreva o problema e o que você estava fazendo quando ele aconteceu. 

3 Insira seu nome e e-mail e clique em Send Report (Enviar Relatório). 

4 Seu número de ID do relatório de problema é mostrado. Copie e cole-o em um arquivo de 
texto ou anote-o para referência. 

5 Se você quiser solicitar suporte, acesse parallels.com/support. 

 


