Opções de Acesso à Base inBR3
1 – Com uma única subscrição da inBR3
activa:


pode aceder e pesquisar na inBR3
em vários dispositivos, usando a sua
senha desde que não aceda em
simultâneo aos vários dispositivos.



pode visualizar e imprimir os
anúncios num só dispositivo onde
para o efeito terá de instalar um plug‐in fornecido gratuitamente (seguindo as instruções
de instalação disponíveis em www.inbr3mz.com.

2 – Se tiver activa uma única subscrição da inBR3 e pretende visualizar e imprimir os anúncios em
mais de um dispositivo:


precisa adquirir e instalar um
plug‐in adicional, para cada um
dos dispositivos e seguir as
Intruções de Instalação
disponíveis em www.inbr3mz.com.



pode visualizar e/ou imprimir os
anúncios em todos os
dispositivos (fixos ou móveis),
para os quais adquiriu e instalou
os plug‐ins adicionais, mesmo
sem ter acesso à inBR3, ou seja
pode visualizar anúncios que
tenham sido partilhados consigo pelo Utilizador da subscrição inBR3.

Para obter detalhes e preços dos dispositivos adicionais, por favor contacte a Pandora Box.

3 – Com várias subscrições da inBR3 activas:


pode aceder e pesquisar na inBR3 em
vários dispositivos ao mesmo tempo
e visualizar e/ou imprimir os anúncios
no mesmo número de dispositivos em
que tem acesso à inBR3, desde que
instale o necessário plug‐in em cada
um dos dispositivos, seguindo as
Instruções de Instalação disponíveis
em (www.inbr3mz.com).

4 – Se tiver activas várias subscrições da inBR3 e pretende visualizar e imprimir os anúncios em
dispositivos adicionais:


precisa adquirir e instalar plug‐ins
adicionais. Siga as Instruções de
Instalação, ambos disponíveis em
(www.inbr3mz.com).



pode aceder e pesquisar na inBR3 ao
mesmo tempo e ver os anúncios
respectivos no número de
dispositivos igual ao número de
subscrições que adquiriu e pode
ainda visualizar e/ou imprimir os
anúncios em dispositivos adicionais
(fixos ou móveis) para os quais
adquiriu e instalou os plug‐ins
adicionais, mesmo sem ter acesso à
inBR3, ou seja pode visualizar
anúncios que tenham sido
partilhados consigo pelos Utilizadores
das várias subscrições inBR3.

Para obter detalhes e preços dos dispositivos adicionais, por favor contacte a Pandora Box.

