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Software de Gerenciamento da Área de
Trabalho

O Tivoli Endpoint Manager (TEM) é o software oficial usado para
administrar os computadores que são de propriedade da Igreja. O
LANDesk era o software usado anteriormente para tais fins, mas ele foi
substituído pelo TEM no início de 2012.

O sistema de gerenciamento TEM permite que a Igreja gerencie de
modo proativo seu parque global de computadores a partir da sede da
Igreja. As funções incluem a capacidade de fazer relatórios com
informações básicas do inventário, instalar atualizações do Windows,
distribuir software e facilitar o acesso remoto pelo Centro Global de
Serviços (GSC). Esses recursos nos permitem gerenciar e proteger as
máquinas e eliminar a necessidade de especialistas de tecnologia para
instalar as atualizações manualmente.

Mais de 18.000 computadores de secretarias já estão com o TEM
instalado, mas ainda há uma quantidade considerável de
computadores que precisa da instalação do software. Siga as Instruções
de*Instalação*do*TEM para assegurar que o software de gerenciamento
seja instalado em todos os computadores que são de propriedade da
Igreja em sua estaca ou em seu distrito.

Ler*Mais.

Responda a uma rápida*pesquisa relacionada aos tópicos deste boletim.
 

  

 

Alteração da Norma de Data/Hora

Os computadores das secretarias devem estar configurados com data e
hora corretos para o bom funcionamento do MLS. Qualquer alteração
nessa configuração pode corromper a base de dados do MLS,
disseminar relatórios com datas imprecisas e exigir um trabalho
considerável para resolver o problema.  Alguns de vocês sabem, por
experiência própria, as dificuldades que isso pode causar.

Para impedir os usuários de alterar a data e a hora por acidente, uma
norma para o sistema foi instalada recentemente nos computadores das
secretarias no mundo todo. No caso de você ter a necessidade real de
alterar essa configuração do sistema, entre em contato com o Centro
Global de Serviços (GSC).
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