Instruções de acesso à Base inBR3
Inscreva nas caixinhas respectivas as credenciais de acesso à Base inBR3 que
lhe foram enviadas por email aquando da activação da sua subscrição e
clique em Entrar.

Lembre‐se que não deve partilhar as suas credenciais com ninguém. Se
forem introduzidas as mesmas credenciais simultaneamente em duas
máquinas diferentes, o acesso fica bloqueado e tem que recorrer à Pandora
Box para o desbloquear.
Pode usar as credenciais para aceder e fazer pesquisas na Base inBR3 nos
seus vários dispositivos (PC do serviço, laptop, tablet, celular, etc.) desde
que tenha acesso à Internet e não os use simultaneamente.
Contudo, os links para ver os anúncios (facsimile dos Boletins da República) só
funcionam depois de instalado um “Plug‐in” no dispositivo onde se pretende
visualizá‐los. Depois de instalado o “Plug‐in”, o dispositivo tem de ser registado
no sistema, usando as credenciais fornecidas pela Pandora Box. Enquanto a
sua subscrição à inBR3 estiver activa, pode visualizar, imprimir e guardar os
diplomas no dispositivo onde foi instalado o “Plug‐in”, o qual é fornecido

gratuitamente para uma das máquinas. Se pretender visualizar os anúncios em
mais que um dispositivo terá de solicitar acessos adicionais pagos. Entre em
contacto com a Pandora Box para saber preços e condições.
A introdução deste “plug‐in” restringe o acesso apenas às cópias electrónicas
dos anúncios do Boletim da República e não à Base inBR3, que continua a
poder ser consultada em vários dispositivos desde que não seja
simultaneamente.
O acesso controlado aos anúncios permite ao Cliente com uma só subscrição
da Base inBR3 registar vários dispositivos que lhe darão acesso aos anúncios
em várias máquinas, sem ser obrigado a adquirir várias subscrições da Base
inBR3.

Instruções para instalação do “Plug‐in” de acesso aos
Anúncios
(São necessárias permissões de Administrador para efectuar esta instalação)

INSTALE O ADOBE READER
1.
2.

Instale o Adobe Reader última versão (XI) acedendo ao
site http://get.adobe.com/reader/
Se já tem o Adobe Reader instalado verifique no Menu de Ajuda
(Help) se tem a última versão. Se não tiver actualize clicando em
Verificar Actualizações (Check for Updates):

INSTALE O PLUG‐IN
3.
4.

Descarregue (download) o “plug‐in” do FileOpen
em: www.fileopen.com.
No Menu Products clique em Free FileOpen plug‐in

5.
6.

Clique no ficheiro descarregado para instalar o “plug‐in”. Esta
operação normalmente exige credenciais de Administrador.
Quando terminar a instalação, irá ver a seguinte mensagem:

Agora que já tem o Adobe Reader e o Plug‐in instalado, precisa
configurar o seu Browser.

CONFIGURE O SEU BROWSER

Chrome
1. Abra o Chrome
2. No canto superior direito, clique em Mais e depois em
Definições/Configurações (Settings)
3. Na parte inferior, clique em Avançado (Advanced)
4. Em Privacidade e segurança (Privacy and security), clique em
Definições/Configurações de conteúdo (Content settings)

5. No final da lista, clique Documentos em PDF.
6. Active a opção:
 Abrir PDFs através de uma aplicação diferente, ou
 Fazer download de arquivos PDF em vez de abri‐los
automaticamente no Chrome.

FireFox
Clique no botão de menu
e escolha opções Seleccione o
painel de Aplicações (Applications)
Procure o formato “Portable Document Format (PDF)” na lista e
seleccione‐o
Click na lista drop‐down à direita e na coluna de acções escolha “abrir com
Adobe Acrobat (in FireFox)”.
Click OK.

Teste a Visualização dos Anúncios
Agora que já configurou o seu browser, confirme que consegue visualizar
os anúncios. Volte à Base inBR3, faça uma pesquisa e clique no link Ver
Anúncio

Vai abrir uma nova janela onde lhe serão solicitadas as credenciais de
acesso aos anúncios. Inscreva nas caixinhas respectivas as credenciais que
lhe foram enviadas por email e faça OK.

A partir dessa altura e enquanto a sua subscrição à Base inBR3 permanecer
activa vai poder visualizar e imprimir os anúncios nesse dispositivo que
acabou de registar.

Teste a Gravação dos Anúncios
Para guardar (SAVE) os anúncios quando os estiver a visualizar no Acrobat
Reader, use a combinação de teclas (pressionadas em simultâneo) Shift +
Ctrl + S (para fazer Save As). Desta forma é apresentada uma janela para
selecção do local onde gravar o ficheiro, permitindo ao utilizador final
escolher onde deseja guardar os ficheiros.
Se pretende descarregar os anúncios para o seu computador sem os
visualizar pode configurar o seu browser para os descarregar para a Área
de Downloads do seu computador e abri‐los depois directamente com o
Adobe Reader, da seguinte forma:

Chrome
Desactivar o plugin do Adobe Reader

Firefox:

FireFox
Abrir Menu 
Opções 
Aplicações 
selecionar
Abrir com o Adobe Reader (padrão) / Open with Adobe Reader (Standard)

Teste a Impressão dos Anúncios
A impressão dos Anúncios só é permitida para uma impressora física.
Passe o “mouse” no fim da página para ver o Menu do Acrobat Reader e
clique no ícon da impressora

Quando se abrir a janela de impressão escolha a impressora e clique no
botão Apply.

Por vezes a janela de impressão não se vê porque abre por trás do PDF do
anúncio. Nesse caso, clique simultaneamente nas teclas Alt + Tab para ver
todas as janelas que estão abertas no seu computador e clique em cima
da janela da impressão para esta se tornar visível.

