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1. Apresentação

� Tem um tablet com android e não sabe por onde começar? Neste documento vamos ensinar a você
como dar início a utilização do software Planilha Totem Tablet.

2. Passo a passo

Cadastro no Google Play

� Para se cadastrar no Google Play siga as instruções no link http://www.googleplay.com

Instalando o Aplicativo

� Para instalar o aplicativo no seu tablet, acesse o link
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.totemonline.eroad

Arquivo de Amostra

� O arquivo está compactado (zipado) e é necessário descompactá-lo.

� Use seu programa predileto de descompactação ou vá na pasta onde o arquivo zipado foi baixado,
aperte o direito do mouse e escolha [ Extrair Aqui ]

� Uma vez descompactado o arquivo *.ZIP vai ser transformado em *.PTT

� Copie o arquivo *.PTT para a pasta TOTEM do SD Card do seu Tablet.

� Não é obrigatório mas é interessante criar uma pasta TOTEM na raiz do SDCard de seu tablet.

Faça o download do arquivo de amostra no link

http://www.totemonline.com.br/Organizador/Android/PTT_ProvadeExemplo_Graduados.zip

http://www.totemonline.com.br/Organizador/Android/PTT_ProvadeExemplo_Turismo.zip

� O arquivo vai ser copiado do computador para o tablet da forma usual que você copia qualquer arquivo.

� Por exemplo, pode tirar o SDCard do Tablet e encaixá-lo no seu computador. Copiar o arquivo para o
SDCard e recolocar o SDCard no Tablet.

� Outra opção por exemplo é conectar seu tablet no computador por um cabo USB. O Tablet aparece no
computador como se fosse um Pen-Drive. Copie o arquivo e Cole no Tablet.

Abrindo o programa/arquivo

� Execute o Aplicativo Planinha Totem Tablet e abra o arquivo *.PTT que foi copiado para o Tablet.

Quando for iniciado pela primeira vez será necessário solicitar senha de uso


