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17 DE JULHO DE 2012

PARA: Especialistas em Tecnologia
DE: Equipe de Tecnologia para Capelas

Firewall das Capelas
O acesso à Internet fornecido pela Igreja nas capelas precisa sempre incluir um
firewall aprovado para capelas: Cisco 881W, ASA 5505 ou PIX 501. Os
especialistas em tecnologia da estaca e do distrito são responsáveis por
certificar-se de que o firewall esteja instalado e configurado corretamente, e que
não haja conexão direta com a Internet sem passar por ele.
Verifique para certificar-se de que um firewall aprovado esteja instalado e
configurado de modo adequado em cada capela que tenha acesso à Internet.
Recomenda-se que os firewalls sejam verificados pelo menos trimestralmente…
Ver Mais

Atualização do Sophos
O Sophos é o antivírus de computador oficial das capelas, aprovado para
computadores de propriedade da Igreja. Se você tiver ou estiver usando outro
software antivírus, remova-o e instale o Sophos.
Tem havido casos em que o Sophos foi desativado ou removido, ou outro
software antivírus está sendo usado. Precisamos de sua ajuda para ter certeza de
que apenas o Sophos esteja instalado nos computadores de propriedade da
Igreja. Além disso, alguns computadores não permanecem ligados tempo
suficiente para obter todas as atualizações e correções de segurança
necessárias… Ver Mais

Site de Tecnologia para Capelas
Estamos nos preparando para mudar o conteúdo de tecnologia para capelas do
Wiki LDSTech para um novo site de treinamento para secretários que está sendo
desenvolvido no LDS.org.
Nosso artigo online oferece uma visão em profundidade dos objetivos do projeto,
sua situação atual e uma captura de tela da página introdutória mais recente…
Ver Mais

Pesquisa de Tecnologia para Capelas
Por favor, responda a uma pesquisa com sete perguntas oferecendo seus
comentários sobre o Sophos e o Firewall para Capelas. Realizaremos com
frequência pesquisas semelhantes para ajudar-nos a proporcionar as soluções de
que você precisa.

