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Metasys Desktop
O Metasys Desktop é um conjunto de aplicativos integrados
sobre plataforma de software livre Linux, que você precisa
para uso pessoal; em seu microcomputador ou notebook.
Possui interface gráfica com visual moderno e agradável,
permitindo rápido acesso aos principais recursos do
sistema.
Com o Metasys Desktop você navega com facilidade pela
internet, acessa seus e-mails, edita gráficos, textos, fotos e
apresentações, assiste a filmes e escuta suas músicas
favoritas.

Principais Aplicativos
Suíte de escritório: editor de textos, planilha eletrônica e
editor de apresentações.
Editor de imagens e fotografias.
Navegador web.
Software de comunicação (chat).
Software de mensagens instantâneas.
Software para comunicação de voz via web.
Software de videoconferência.
Gerenciador de download.
Software integrador com palmtops e celulares.
Ferramentas de programação.
Software de integração com rede Windows.
Software para leitura de fotos de câmeras digitais.
Software para digitalização de imagens.
Software para edição de desenhos.
Software leitor de e-mails, gerenciador de contatos e
calendário.
Utilitário para fax.
Software para criação de diagrama e fluxograma.
Software para gestão orçamentária financeira pessoal.
Software para gerência de projetos.
Software para edição de áudio.
Software para gravação de cd e dvd.
Player tocador de arquivos multimída, cd e dvd.
32 dos mais famosos jogos
E muito mais...

Tela da área de trabalho do Metasys Desktop

Tela do aplicativo de edição de imagens gráficas GIMP

Tela mostrando a interface gráfica gráfica do Metasys em
quatro áreas de trabalho do Metasys Desktop, dispostas
em cubo

Principais Características Técnicas
Interface gráfica intuitiva, baseada em janelas e semelhante
à do Microsoft Windows.
Gerenciador de arquivos simples e dinâmico.
Acesso à internet através de conexão discada, rede sem fio
Wi-Fi, rede local de computadores ou conexão por cabo de
alta velocidade do tipo ADSL ou ISDN.
Manuais completos instalados em seu computador, com
possibilidade de impressão, para apoio na utilização dos
software.
Atualização automática dos aplicativos para aqueles usuários
que possuem contratados os serviços de subscrição de
garantia de atualização tecnológica.
Administração do sistema permite ao usuário, de forma
simplificada, executar as seguintes tarefas: cadastro de
usuários e impressoras, configuração dos parâmetros de
acesso a rede e de dispositivos de hardware, modificação
de permissões de acesso.

Registro e Atualização do Software
Para que você possa contar com todos os benefícios
oferecidos juntamente com o Metasys Desktop, é necessário
fazer o registro do software.
Ao fazer o registro, você terá direito aos Serviços de Garantia
de Atualização Tecnológica. Assim, você receberá novas
versões dos componentes do produto, correções de
problemas e novos aplicativos.
A atualização é feita de forma simples e automática, via
internet. Para executá-la, basta você clicar no ícone do
Metasys Update, que se encontra na barra inferior de sua área
de trabalho. O Metasys Update atualiza os aplicativos
fornecidos junto com seu computador automaticamente,
mantendo seu micro sempre com as últimas versões dos
softwares fornecidos e permite a instalação de novos
aplicativos.

Compatibilidade com os mais diversos modelos de
impressoras laser, deskjet ou matricial, das marcas mais
conhecidas.
Compatibilidade com diversos periféricos como modems,
scanners, câmaras digitais, iPod, mp3 players.
Suporte a dispositivos USB, firewire e bluetooth.
Mapeamento automático de unidades de armazenamento
removíveis (pen drives).
Instalação em cinco idiomas: português, inglês, espanhol,
francês e alemão. Para suporte a outros idiomas, visite o
Portal Metasys (www.metasys.com.br)

Tela do Metasys Update que possibilta a atualização
de pacotes de software e a instalação de novos
aplicativos

Suporte Técnico
Além disso, após o registro, você terá acesso ao Serviço de
Suporte Técnico para sanar dúvidas relacionadas à utilização
do Metasys.
Para informações detalhadas sobre os serviços de suporte
técnico, visite o site www.metasys.com.br/servicos.

Requisitos Operacionais
Para lista de hardwares compatíveis com o Metasys Desktop,
acesse a opção Compatibilidade de Hardware no site
www.metasys.com.br/suporte

Metasys é marca registrada da International Syst S/A.
Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corp.
Linux é marca registrada de Linus Torvalds.
Outras marcas aqui citadas pertencem aos seus respectivos proprietários.
As informações constantes deste catálogo podem mudar sem aviso prévio.
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