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Julho de 2011
Introdução

Bem-vindo a mais uma edição do nosso Boletim Mensal
de Tecnologia para Capelas!
Lembre-se de que as informações mais atuais encontram-se no site “Wiki de Tecnologia para Capelas”
(mhtech.LDS.org).

Tópico em Destaque

Software para Webcast
Em 2010, as estacas e alas transmitiram mais de 7.000 reuniões por
meio de webcast, e hoje quase 800
estacas em todo o mundo usam ou o dispositivo comunicador para webcast ou o software de webcast para
capelas. No mês passado uma nova versão do software
de webcast para capelas foi apresentada ao público.
Com esse software, as estacas podem transmitir uma
reunião por meio da Internet para outros edifícios dentro
dos limites da estaca sem custo algum para a ala ou
estaca. Lembre-se de que a presidência da estaca deve
dar aprovação antes que uma reunião seja transmitida
por webcast.
A versão nova e melhorada do software de webcast
provê maior flexibilidade no controle da transmissão do
que a disponível atualmente com o dispositivo comunicador para webcast. O novo software também inclui alguns
dos recursos a seguir:
• Plataforma de tecnologia atualizada, com melhor
		 suporte para mais dispositivos de entrada e recurso
		 de webcasting.
• Entradas múltiplas para câmeras e áudio, permite
		 que você alterne entre dispositivos de entrada
		 diferentes durante um webcast ao vivo.
• Vídeos e imagens em pausa, permite que você
		 selecione e exiba imagens durante o webcast.
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Outras maneiras de se reduzir custos de
impressão incluem a criação de uma versão
em PDF do boletim da ala para ser enviado
por e-mail aos membros ou tornar a agenda
da reunião sacramental disponível como um
documento em PDF on-line e permitir que os
membros o acessem por meio dos seus aparelhos eletrônicos portáteis, além de imprimir
alguns exemplares para entregar na reunião.
Há muitas maneiras de usar os fundos já
investidos na Internet da capela para reduzir
outros custos — os especialistas em tecnologia da estaca podem conversar com os
bispos em sua estaca e com a presidência
da estaca para analisar maneiras pelas quais
suas alas ou estaca podem fazer melhor uso
dessa tecnologia.

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.
A Estaca Draper Utah Crescent View encontrou uma maneira de beneficiar os membros
da estaca por meio de transmissões de
webcast. O Ramo Crosslands, que é composto por membros que residem em casas de
repouso, faz parte da estaca. Devido a esses
membros não poderem deixar facilmente o
local em que residem, a estaca tinha problemas em encontrar maneiras de incluí-los
nas suas reuniões de estaca. Ano passado
a presidência da estaca autorizou o uso de
transmissão via webcast para solucionar esse
problema.
Depois de transmitir com sucesso a conferência da estaca para uma casa de repouso,
com uma frequência de 75 membros, a
estaca transmitiu a sua conferência mais recente também para um outro lar de repouso.
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• Interface em vários idiomas, inclui inglês e 		
		 espanhol, com a previsão de serem incluídos 		
		 mais idiomas no futuro.

Os resultados foram maravilhosos. Transmitir a reunião foi uma grande bênção para
os membros que não teriam outra maneira
de participar da conferência da estaca.
Por casa disso, os membros desse ramo
sentem mais que fazem parte da estaca,
e sentem-se abençoados por poderem ver
e ouvir seu presidente falando para toda a
estaca. Eles são muito gratos por essa benção recebida da liderança de sua estaca.

Para estacas que não possuem a flexibilidade extra
oferecida pelo novo software e preferem um dispositivo
simples sem os recursos adicionais, o comunicador
para webcast permanecerá disponível.
A transmissão via webcast de reuniões é benéfica para
membros de estacas com área geográfica dispersa,
para quem a viagem se torna um fardo. É útil nas
estacas em que a sede não possa acomodar todos os
membros da estaca de uma só vez. Este novo software
será uma grande bênção para essas estacas e irá prover uma experiência enriquecedora para aquelas que já
fazem transmissões via webcast, mas que estão procurando por maior flexibilidade em suas transmissões.
Para mais informações sobre o software para webcast,
veja https://webcast.ldschurch.org/V3/ClientDownload/.

Dicas e Truques

Enquanto mais membros obtêm acesso a conexões
sem fio de Internet em nossas capelas no mundo inteiro, os líderes da ala podem ponderar em espírito de
oração sobre modos de economizar os fundos sagrados ao repensarem sua orientação sobre a impressão
de materiais.
Por exemplo, muitas alas deixaram de imprimir listas
telefônicas de ala e em seu lugar ensinam seus membros como acessá-la on-line e mostram-lhes como
imprimir uma cópia dela em casa se assim o desejarem. Outras alas estão incentivando os professores a
acessarem os manuais on-line das aulas que ensinam
em vez de imprimirem em papel cópias das lições.

Esse sucesso fez com que a liderança da
estaca começasse a procurar por outros
meios de ajudar esse pequeno ramo a se
sentir incluído na estaca, com maneiras de
continuar a usar a transmissão de webcast
para abençoar os membros desse ramo.
Como a sua estaca ou ala utilizou a tecnologia 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 informativo diretamente em
seu e-mail, inscreva-se
em “Meetinghouse Technologies” com sua
Conta SUD. Para instruções sobre como
fazer isso, veja a página “Meetinghouse
technology email list” na “Wiki de Tecnologia para Capelas” (mhtech.lds.org).
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