
Dicas e Truques (continued)
A Igreja criou uma página de teste de 
velocidade que pode dar aos especialistas 
em tecnologia da estaca informações mais 
precisas sobre a velocidade que eles irão 
encontrar durante o webcast, videoconferên-
cia ou outra atividade feita com a utilização 
da Internet. Para acessar o teste de velocid-
ade, vá para http://speedtest.lds.org/speed.
html, e clique em Begin test. Você vai ver 
a velocidade real do centro de dados da 
Igreja na sua localização. Caso você queira 
orientações sobre exigências de banda, leia 
a página “Bandwidth Requirements Wiki [Wiki 
de Exigência de Banda]” (https://tech.lds.org/
wiki/Estimate_your_bandwidth_requirements_
%28meetinghouse%29).

Destaque Local
Observação: As diretrizes sobre tecnologia 
variam de acordo com a área e nem todas 
as soluções são adequadas para todas 
as áreas. Certifique-se de verificar com o 
escritório de sua área antes de implantar 
quaisquer novas soluções.

Assistir à conferência geral em Skagway, 
Alasca, tem sido uma experiência desafia-
dora. Devido à capela estar localizada em 
uma área particularmente remota cercada por 
montanhas, ela não recebe o sinal do satélite. 
Os membros tiveram que ser criativos para 
assistir à conferência. Por alguns anos, os 
membros do ramo que possuíam TV via 
satélite gravavam a conferência em sua casa 
e depois levavam as gravações para a capela 
e as passavam para o restante do ramo. 
Uma vez que a sessão geral do sacerdócio 
não é transmitida por sistemas públicos de 
satélite, o ramo Skagway somente ouvia essa 
sessão por meio de uma linha telefônica que 
era ligada a outra capela de sua estaca que 
recebia a transmissão.

Recentemente, o especialista em tecnologia 
da estaca da Estaca Juneau Alasca utilizou 
a conexão de Internet da capela de Skagway 
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Introdução
Bem-vindo a mais uma edição do nosso Boletim Mensal 
de Tecnologia para Capelas!

Lembre-se de que as informações mais atuais encon-
tram-se no site “Meetinghouse Technology Wiki” (mhtech.
LDS.org).

Tópico em Destaque 
Calendário SUD
O novo calendário no LDS.org continua 
a evoluir, e diversos recursos novos 
estão agendados para serem lançados 
nos próximos meses. Este artigo de-

staca alguns recursos-chave nessa nova ferramenta.

Há quatro papéis associados com o calendário on-line:

Membro ou assinante: Por padrão, os membros irão ver 
todos os eventos da ala e da estaca em seu calendário. 
Entretanto, a ferramenta calendário permite que eles per-
sonalizem o seu calendário para exibir somente os even-
tos que se relacionam com a sua família. Por exemplo, 
uma pessoa pode optar por visualizar “as atividades da 
estaca e do quórum de élderes, da Sociedade de Socorro 
e da Primária no seu calendário, enquanto outra pessoa 
pode escolher visualizar somente as atividades da ala e 
do grupo dos sumos sacerdotes.

Editor: O novo calendário torna mais fácil agendar as 
atividades e automaticamente reservar os recursos da 
capela necessários para essa atividade. Os Editores 
podem criar e alterar as atividades nos calendários que 
eles administram sem a aprovação do administrador do 
site da ala ou da estaca.

Organizador de Horários da Capela: Sob a direção 
do bispo agente ou do presidente da estaca, os orga-
nizadores de horários da capela podem escolher qual o 
controle que desejam ter sobre os horários da capela, 
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para transmitir todas as sessões da con-
ferência geral para a capela. Essa foi a pri-
meira vez que os membros do ramo foram 
capazes de assistir à conferência ao vivo 
na capela. Devido à conectividade limitada 
da capela, eles utilizaram a nova opção de 
baixa largura de banda. O presidente do 
ramo disse o seguinte sobre o evento:

“Esta tarde conseguimos assistir à trans-
missão da sessão do sacerdócio ao vivo 
em nosso ramo. O som estava excelente 
e o a imagem de vídeo estava muito boa. 
A transmissão completa da sessão foi 
realizada sem nenhuma falha. (…) Além de 
ter sido uma ótima reunião, foi maravilhoso 
desfrutar de uma transmissão ao vivo e 
sentir como se participássemos com o resto 
do mundo em tempo real”.

Como a sua estaca ou ala utilizou a tec-
nologia para abençoar os santos em sua 
área? Compartilhe sua história conosco no 
endereço MHTechNewsletter@LDSChurch.
org e a incluiremos em um boletim futuro!

Informações para
Assinaturas
Para receber este informa-
tivo diretamente em seu 
e-mail, inscreva-se em 
“Meetinghouse Technolo-

gies” com sua Conta SUD. Para instruções 
sobre como fazer isso, veja a página “Meet-
inghouse technology email list” na “Wiki de 
Tecnologia para Capelas” (mhtech.lds.org).

das salas e outros recursos por meio do recurso “Atri-
buições”. Entretanto, o organizador dos horários da ca-
pela ainda precisa ajudar a assegurar que os conflitos 
de agendamento sejam cuidados de modo adequado e 
que tempo o suficiente seja permitido entre os eventos 
para a organização e limpeza.

Administrador: Para evitar confusão durante a tran-
sição da ferramenta de calendário clássico para a nova 
ferramenta de calendário, os administradores do site 
da estaca podem remover o acesso para a versão clás-
sica do calendário. Para fazer isso, os administradores 
podem acessar o sistema clássico da estaca e da ala, 
navegar até o painel de Opções do Administrador, cli-
car em Utilizar novo calendário/diretório (lista tele-
fônica), e seguir as instruções dessa página. Quando 
os administradores ativam essa opção, os membros da 
sua estaca serão direcionados para o novo calendário 
(e lista telefônica) sempre que tentarem acessar as 
versões clássicas.

Para obter mais instruções sobre o calendário, veja a 
“Apresentação do Calendário” em tech.lds.org (https://
tech.lds.org/ldshelp/index.php5/Local_Unit_Calendar:_
Introduction_to_the_Calendar?lang=eng). 

Dicas e Truques
Os especialistas em tecnologia da estaca podem estar 
familiarizados com uma página de “teste de velocidade 
de conexão”, que em geral é disponibilizada pelo seu 
provedor de serviços de Internet. Utilizando essa pá-
gina, os especialistas podem conferir a velocidade real 
de sua conexão à Internet. Essa informação é crucial 
quando a estaca planeja realizar o webcast de uma 
conferência de estaca ou exibir um arquivo de mídia 
on-line em uma atividade da estaca. Entretanto, uma 
limitação para a página de teste é que ela é geografi-
camente otimizada. O ISP em geral hospeda essas 
páginas relativamente próximas à capela que recebe 
o serviço, e o teste de velocidade deveria representar 
“a melhor condição”, o que pode não coincidir com a 
velocidade real da conexão.
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