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Recebemos vários relatórios informando que os membros estão tendo problemas durante os
webcasts, mesmo depois de terem sido previamente testados e de ter sido verificado que tudo
está funcionando adequadamente. Na maioria dos casos, isso acontece devido ao fato de
muitos participantes da reunião estarem conectados à rede por meio de aparelhos sem fio,
como telefones e tablets. A equipe de tecnologia da capela está preparando uma ferramenta de
Internet que vai permitir aos líderes locais e especialistas em tecnologia estabelecer um limite
de acesso à rede durante ocasiões como essas. Enquanto isso, recomendamos que façam o
seguinte para se prepararem melhor para o webcast:
1. Desconectem todas as outras redes de conexão no edifício (especialmente conexões
sem fio).
2. Removam as antenas do firewall 881W (se estiver usando esse modelo).
3. Faça um anúncio antes do início de cada webcast para incentivar os membros a
desconectarem os aparelhos móveis da rede sem fio.
Os dois primeiros passos são fundamentais, porque nem todos os membros vão entender o
que significa desconectar um aparelho ou saber como fazê-lo. Eles podem até nem perceber
que seus aparelhos estão conectados. Reconhecemos que esse não é um processo
conveniente, mas esperamos ter uma nova solução disponível em breve. Saiba mais sobre
webcasts.
Obrigado por seu trabalho. Se tiver comentários que gostaria de compartilhar a respeito de
algum problema que tenha experimentado, favor enviá-los para: mhifeedback@ldschurch.org.

Para outros membros da presidência da estaca e do distrito inscreverem-se na lista de
inscrição de e-mails dos Especialistas em Tecnologia:
1.
2.
3.
4.

Acesse http://ldsaccount.lds.org usando a conta desejada.
Clique na aba Inscrições.
Marque o quadro de opções “Especialistas em Tecnologia da Estaca e do Distrito”.
Clique em Atualizar.
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