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Apresentação
Colaboratorio é uma plataforma desenvolvida pela 
RedCLARA para o apoio e incentivar a colaboração 
de cientistas e grupos acadêmicos, inicialmente 
direcionada aos usuários na América Latina.

Graças à magia ELCIRA e projectos, a plataforma 
evoluiu para um serviço de nuvem que podem 
ser incorporados aos portais de redes de ensi-
no investigação nacional e e (NREN). Assim, hoje 
o serviço é usado pelo NREN do México (CUDI), 
Equador (CEDIA), Colômbia (Renata) e Costa Rica 
(CONARE) na América Latina, WACREN, na África 
centro-oeste, Myren na Malásia da Universidade 
americana de Beirute (AUB). Além disso, está em 
processo de adoção por redes Etiópia (Ethernet) e 
Marrocos (CNRST).

A data tem cerca de 450 comunidades e mais de 
10.000 usuários registrados em todo o mundo 
que têm a capacidade de acessar e fazer parte 
das discussões e eventos de comunidades, criar 
e participar de conferência web, transferir arqui-
vos grandes, solicitar fundos do projeto ir para en-
contrar parceiros e colaboradores para pesquisas 
ou projetos e estar ciente de eventos globais de 
interesse. Além disso, é possível trabalhar e pro-
duzir um documento colaborativamente, realizar 
simulações estatísticos e armazenar arquivos na 
nuvem.
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Colaboratorio é uma plataforma desenvolvida especi-
ficamente para apoiar o trabalho das comunidades 

acadêmicas e científicas. Para o efeito, fornece serviços 
que permitem que as comunidades para compartilhar 
conhecimentos e promover, organizar atividades con-
juntas e comunicar em tempo real, tempo e esforço 
otimizar, em um ambiente com características de priva-
cidade e segurança para seus usuários.

Usando Colaboratorio
Você pode inserir Colaboratorio através dos seguintes 
fornecedores ou federações de identidade: RedCLARA, 
MINGA, COLFIRE, eduGAIN e WACREN. Escolha o seu e 
usar suas credenciais (nome de usuário e senha) para 
efetuar login. Se você ainda não é registrado, você pode 
registrar o formulário apropriado.

Inicio

Idioma Perfil de 
usiario

Menú
desplegable

Indicador de
conexión a una red

Salida de la 
plataforma

Na página inicial, você terá acesso a seções diferentes:

1. Notícias Acadêmico tem se especializado mídia notícias sobre tópicos acadêmicos e científicos atuais.

2. Comunidades contém atalhos para trabalhar com freqüência comunidades o acesso do usuário e oferece algu-
mas sugestões que podem ser de interesse de acordo com as áreas de interesse definidas em seu perfil.

3. Fundos e Partners fornece informações sobre fundos de financiamento para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e / ou acadêmicos.

4. Notícias mostra as últimas noticais publicados na capa da RedCLARA.

5. Atividades recentes mostra as últimas interações entre membros das comunidades a que o usuário pertence.

6. Agenda Global inclui destaques de todo o mundo.

1 2 3

4 5 6

Fed via distribuição de conteúdo (RSS) com in-
formações geradas pela rede nacional

Personalizado de acordo com áreas de inte-
resse do usuario

Sobre Colaboratorio
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No menu à esquerda você vai encontrar diferentes ferramentas de trabal-
ho e troca de:

• Criar e participar de grupos académicos / científicos (comunidades)

• Fundos de Aviso de pesquisa ou de um parceiro / colaborador (Fundos e 
parceiros)

• Criar e participar de conferência web (VC Espresso)

• salas de videoconferência Reserve H323 (SIVIC)

• Transferir arquivos grandes (envio) / (File Sender Premium)

• Conheça os acontecimentos no mundo da comunidade científica e acadê-
mica (Agenda Global ).

• Acesso Repositório Institucional RedCLARA (Document @ s)

• Criar uma pesquisa para marcar uma reunião ou evento (Foodle)

• Gerar e editar um documento de forma colaborativa em tempo real (Docs)

• realizar simulações e estatísticas em infra-estrutura de alto desempenho 
(R)

• Armazenamento de informações na nuvem (e-DISKO)

• Executar mooc (EDX)

Uma vez registrado no Colaboratorio e fez a entrada na plataforma, você 
pode personalizar o seu perfil. Clique na imagem do lado direito da barra 
superior para exibir um menu com as seguintes opções:

• Ver Perfil: informações resumidas, incluindo áreas de interesse, perfil pro-
fissional (que pode ser ligado ao LinkedIn) e um registro de suas atividades 
recentes no Colaboratorio.

• Notificações: Notificações de atividades que possam ser de interesse (men-
sagens não lidas, atividades comunitárias, etc.).

• Caixa de Entrada: Mensagens enviadas e recebidas entre você e outros 
membros da Colaboratorio.

• Meus contatos: Lista de pessoas que adicionaram à sua rede. A partir daqui 
você também pode convidar outras pessoas e aplicações comentário envia-
do e pendentes.

• My Files: acessar suas fotos, vídeos, web conferência Espresso gravado a 
partir de fundos e as chamadas de interesse marcados VC.

• Fazer a ligação pessoal VC Espresso: direto para o seu web pessoal URL 
sala de conferências.

• Configuração: Defina os detalhes da conta, o nível de privacidade de ativi-
dades em Colaboratorio e notificações que recebe. Detalhes da conta você 
também pode definir disciplinas científicas e sub-disciplinas de interesse.

Perfil

Colaboratorio SABER
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Comunidades
Este é um ambiente colaborativo que permite que pesquisadores e acadêmicos desenvolver atividades com seus 
pares e colegas. Para usá-lo você precisa estar registrado e dentro Colaboratorio.

Do Colaboratorio home page existem duas maneiras de acessar uma comunidade:

Os principais Comunidades dividida em três áreas.
O lado esquerdo mantém o acesso menu lateral: Home, comunidades e fundos e parceiros, VC Espresso, SIVIC, Shi-
pping, Agenda Global, Document @ s, Foodle, Docs, computação estatística, e-Disko e EDX. Na lateral direita o usuário 
encontra Agenda Global, com grandes eventos ao redor do mundo.

A partir da opção Comunidades no menu à esquerda, onde você 
acessar a lista completa das comunidades.

A partir da home page que tem uma lista das cinco comunidades com 
as quais você trabalha com freqüência. Deve ser um novo usuário, este 
espaço estará vazio. Além disso, potenciais comunidades de interesse são 
oferecidos, dependendo das áreas de interesse do seu perfil, a capacidade 
de procurar um grupo específico e acesso directo à lista completa de co-
munidades Colaboratorio.

Menú
desplegable

Eventos
destacados

1
2 3 4

5

5

6

6

Na área central é um menu que contém um motor de busca e botões para acessar todas as comunidades Cola-
boratorio hospedados listados como segue:

1. Minhas comunidades: aqueles criados pelo usuário ou em parte.
2. A-Z: Todas as comunidades disponíveis em CoLaboratory listados em ordem alfabética.
3.  Assunto Área: Todas as comunidades Colaboratorio classificados de acordo com as áreas científicas a que 
pertencem.
4. Comunidades de interesse: Comunidades filtrados de acordo com científicas categorias de interesse do usuá-
rio (definido no seu perfil ).

Além disso, neste espaço o usuário tem acesso a colaboração Mapa       eo botão para criar uma nova 
comunidade + Comunidade       .
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Colaboração Mapa :

Esta ferramenta apresenta um espaço interativo 
onde os usuários podem percorrer um banco 

de dados e encontrar informações relacionadas a 
iniciativas desenvolvidas nos programas-quadro 
da Comissão Europeia.

Criando uma nova comunidade:
A partir Comunidades entrar + Comunidade
Preencha o formulário:
• Nome do grupo (obrigatório)
• Descrição (obrigatório)
• Categoria (obrigatório)
• Álbuns do grupo (opcional)
• Vídeos do grupo (opcional)
• Eventos de grupo (opcional)
• Discussão (opcional)
• Configurações de notificação (opcional)

Dados importantes
O nome escolhido para a comunidade será usado 
automaticamente para a criação de uma lista de 
discussão. Sugere-se para atribuir nomes curtos 
(uma vez que a comunidade criou o nome pode 
ser alterado)

Exemplo:
Nome da comunidade: Inovação TIC
Mailing list: innovacion_tic@listas.redclara.net

Criar Comunidade Pressionando o sistema irá 
processar o pedido e enviar uma mensagem de 
boas-vindas, convidando-o para entrar no espaço e 
personalizá-lo.

Na home page da comunidade de usuários pode 
ver os membros da comunidade, digite o Wiki e seu 
quarto VC Espresso.

Além disso, como administrador, você pode:
• Convidar juntar pares e colegas.
• Compartilhar rápido, imagem e mensagens de 

vídeo.
• discussões Compartilhar e avisos.
• Atribuir permissões de gestão.
• Convide outras pessoas para editar / atualizar o 

conteúdo disponível.

Uma vez que a comunidade criada, ela aparece na 
guia Minhas Comunidades.
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Para convidar seus pares e colegas para fazer parte de 
uma comunidade, clique em Convidar contatos. Se o 
seu contato é um membro da Colaboratorio, selecione 
o nome da opção a partir de Contatos, caso contrário, 
usar o convidar por email opção. Adicionar uma breve 
mensagem e selecione Enviar convites. Você pode 
convidar mais de uma pessoa de cada vez.
Na opção A Z-comunitário pode conhecer a lista 

completa de comunidades ativas em Colaboratorio. 
Se uma comunidade é particular, o sistema dará um 
aviso. Você pode optar por fazer parte da comunidade 
e aguarde a resposta do seu administrador do aplicati-
vo. Se a comunidade é pública, você pode ser parte do 
grupo imediatamente.

Convidar membros para participar de uma comunidade

Promover a ferramenta de conhecimento compar-
tilhado que facilita gerar, editar e armazenar docu-

mentos de forma colaborativa.

Para inserir uma comunidade Wiki clique no link na 
barra de descrição. Ao entrar pela primeira vez, o 
sistema geral de tela exibe pede. Usando o menu de 
configuração da ferramenta Editar      , ele pode ser 
personalizado.

Wiki

A partir da home page do Wiki você pode acessar 
todo o conteúdo que produziu a comunidade e são 
visíveis ao público. A página está organizada em três 
(3) seções. Menu Colaboratorio Geral sobre a esquer-
da. No menu da direita contém comandos que facili-
tam a navegação:

• Ícone da comunidade: link de volta para a página 
inicial da comunidade.

• Pesquisar: Pesquisa de conteúdo na wiki usando 
palavras-chave.

• Home: sempre leva a Wiki homepage.
• Usuário: Discussão inclui opções, Preferências, 

vigiados e Contribuições
• Ferramentas: dá acesso a páginas especiais e po-

dem ser identificadas mudanças recentes foram 
feitas no Wiki.

Na home page pode exibir os tópicos e seções que 
compõem o Wiki, usando a guia conteúdo. A partir da-
qui, clicando nos títulos e subtítulos de seu interesse, 
você pode explorar a informação.
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Upload de um arquivo

Com o upload do arquivo que você pode armazenar no sistema do ma-
terial a ser incluído em suas contribuições; formatos permitidos incluem 
jpg, doc, pdf, ppt e zip. Quando a carga estiver completa, pressione Salvar 
e seu material estará pronto para uso.

Como vincular um arquivo:

• Carregue o arquivo do upload de uma opção de arquivo.
• Posicione-se na página que inclui o arquivo.
• Na opção de configuração       selecione Editar.
• Selecione a palavra que irá incluir o link e clique no botão Link na barra de 

ferramentas.
• O sistema irá abrir uma janela. Escrever em Define a página de Wiki para 

o destino do link: o comando Arquivo:, o sistema irá exibir os arquivos 
disponíveis (carregado no Wiki) na próxima janela. Escolha o arquivo dese-
jado e clique no botão OK.

• Salve a página eo link estará ativo.

Como colaborar

Você pode iniciar ou participar em discussões e adicionar informações, 
criando novos ou modificar páginas existentes.

Se você quiser desenvolver um documento colaborativo, o conteúdo 
deve ser criado nas páginas da Wiki. Assim, os pares podem intervenirlo e 
alterações serão reflectidas directamente no documento.

Quando você compartilha um arquivo, carregá-lo para dentro do sistema, 
os pares devem baixar, editar e enviá-lo novamente, criando várias ver-
sões. A opção para carregar um arquivo é sugerido quando o conteúdo é 
consultivo e não um documento em construção.

• Editar conteúdo disponível: Para modificar o conteúdo de uma página já 
existente, clique no botão Editar no menu de configuração       e selecione o 
segmento da página em que for feita uma contribuição. Quando terminar, 
pressione Salvar página.

• Criar uma nova página: Para criar uma página na Home ou dentro de 
uma página já existente, você precisa digitar a opção Editar no menu de 
configuração       . Uma vez lá, digite o nome da página a ser criada, selecio-
ne-o e use o menu de ferramentas hyperlink ea página Wiki para a opção 
de destino do link: digite o mesmo nome definido para a página. Pressio-
ne OK e, em seguida, a opção Salvar página. O link aparecerá vermelho 
porque a página não existe ainda.

Clique nele e ver como a página é exibida; O sistema incluirá um aviso de 
que não há conteúdo. Nessa página você deve selecionar Criar no menu 
de configuração      , uma página em que você deve adicionar o conteú-
do para incluir a opção em aberto. Quando terminar, pressione Salvar 
página. O sistema armazenará as informações na Wiki e estará disponível 
para visualização ou edição. O link muda para azul.
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Fundos e Parceiros Esta ferramenta permite identificar oportunidades de fi-
nanciamento para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, prêmios e bolsas de estudo, bem como localizar e 
contato entre os usuários do Colaborador, potenciais inte-
ressados a trabalhar juntos em suas áreas de interesse.

Usando fundos e Parceiros

Colaborador digite o nome de usuário e senha no menu do lado esquerdo, clique & Partners Funds.

La página principal presenta:

• No lado esquerdo do menu principal permanece Colaborador
• No lado direito é um espaço dinâmico que exibe informações sobre potenciais parceiros.
• Na parte superior do corpo central é o menu principal com um filtro para exibir Parceiros, manuais ou fundos. Você 

também vai encontrar a opção meus alertas onde o usuário pode visualizar as informações que tem marcado o 
ícone salvar: chamadas, possíveis contatos e anúncios desses parceiros que buscam para seus projetos.

a) Parceiros: Esta opção apresenta uma lista de 
possíveis contatos que foram registrados na Cola-
borador e que estão relacionados com o seu (s) área 
(s) de interesse. O usuário também pode filtrar ou 
organizar as informações de potenciais parceiros 
para a mais recente ordem alfabética ou pelo mais 
antigo e definir o número de contatos por página 
que você deseja visualizar.

A partir do menu de pesquisa avançada, você pode 
restringir ainda mais a sua pesquisa usando as op-
ções disciplina científica, instituição, país de residên-
cia e idioma pertencem.
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b) Avisos: Esta seção permite que o usuário re-
vise as publicações feitas por outros membros 
da plataforma com interesses semelhantes aos 
seus. O usuário também pode filtrar ou organi-
zar avisos de informação pelos novos, mais velho 
maioria ou em ordem alfabética e definir o nú-
mero de anúncios ou publicações por página que 
você deseja visualizar.

A partir do menu de pesquisa avançada, o usuá-
rio pode restringir ainda mais a sua pesquisa por 
opções de palavras-chave, sub-disciplinas cientí-
ficas, maturidade e país de residência.

c) Fundos: Selecionando o filtro para 
exibir a opção de fundo, o usuário 
pode visualizar a lista de oportuni-
dades de financiamento, bolsas de 
estudo e prêmios. Esta informação 
rápida lista no nome, resumo, quan-
tidade e data de encerramento é 
exibida. Se o usuário deseja visu-
alizar a informação completa, você 
deve entrar na parte inferior clican-
do no título.

Fundos são identificados por ícones 
que representam cada tipo:

Com as palavras de opção Search, 
o usuário pode executar um básico 
resultado de pesquisa e filtro com 
outros critérios para continuar a 
refinar as informações obtidas. O 
usuário pode restringir ainda mais 
os resultados por critérios como 
palavras-chave, disciplina científica, 
moeda, quantidade, data de venci-
mento, país de residência e patro-
cinador.

Você também pode sugerir a pub-
licação de um convite, enviando o 
link e uma mensagem para o ad-
ministrador, a partir do fundo do 
botão Suggest.

Toda semana, de acordo com as 
áreas de interesse definidas perfil 

para cada usuário, o sistema envia 
e-mail os últimos fundos carrega-
dos nessas áreas.

Além disso, como parte das atual-
izações feitas no sistema, o usuário 
pode filtrar diretamente a partir do 
menu superior todos os fundos que 
se aplicam a um país, um papel que 
tem sido desenvolvido com a rede 
CEDIA para melhorar a pesquisa de 
serviços e recuperação de infor-
mações. Atualmente esta funcion-
alidade está disponível para testar 
Equador.

Para financiar prêmios e indicações

Para financiar bolsas de investigação ou 
estudo

Para financiar projetos e desenvolvimento 
de investigação e inovação.
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Participantes

Espacio de 
notas

Area de video

Espacio de chat

Compartir pantalla

Compartir 
audio

Compartir 
cámara

Realizar 
encuesta Ajustes de la 

presentación

Subir 
archivo

Iniciar 
grabación Barra de

herramientas
Salir

Idioma

Cambiar diseño 
de la pantalla

Pantalla 
completa

VC Espresso

O serviço de videoconferência desktop, VC Espresso é um fácil de usar, disponível 24 horas 
e acessado de qualquer computador conectado à Internet. Este serviço permite que 

você agende e participe de conferências web com os pares se eles estão ou não registrados 
no Colaboratorio.

Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, 
você pode acessar VC Espresso clicando no 
link no menu laterial esquerda.

O serviço principal está organizado em três 
seções. No lado esquerdo você pode agendar 
uma conferência web. A parte central permi-
te-lhe participar de uma reunião já criado e 
no lado direito você pode ver todas as ativi-
dades programadas.

Cada usuário tem uma sala de videocon-
ferência pessoal. Você pode acessá-lo a par-

tir do menu superior (clicando na imagem do 
perfil ), copiando o link em seu link e colá-lo 
na caixa de pesquisa da sua preferência. Você 
pode convidar seus colegas e colaboradores 
para o seu quarto, enviando-lhes o atalho 
link.

Nesta seção você vai encontrar também fixar 
seu quarto um código de 4 dígitos que permi-
te acessar o serviço no papel de moderador.

Usando VC Espresso
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Como agendar uma conferência web

Clique em Agendar uma conferência Web. Você pode agendar uma sala de 
conferência de vídeo ou pessoal da sala de algumas das comunidades das 
quais é membro.

Preencha o formulário:
• Nome do evento
• Descrição
• Anexar Arquivo / Anexar imagem
• Escolha um quarto
• Seleccione horas
• Participantes

Você pode criar um evento público ou de um acesso restrito disponível 
apenas para pessoas que você convidar usando o + Adicionar opção; o 
sistema irá enviar para as pessoas que você adicionar uma notificação por 
e-mail.
Conferências que são planejadas e aqueles que são convidados a aparecer 
em Videoconferência Videoconferência programada e minhas comunida-
des.

Participar de uma conferência web

Para entrar em uma sala de videoconferência, clique no link apropriado 
agendadas videoconferências. Digite seu nome como o sistema exige. Se 
você for o moderador da sessão, deslize a barra com esta opção e insira 
o pino.

Uma vez dentro da sala, ligar o seu vídeo e áudio com seus ícones câme-
ra Compartilhar e compartilhar seu microfone localizado no lado superior 
esquerdo da tela.

Você pode tomar dois papéis: Participante ou Moderador.
Como participante você pode controlar seu áudio e vídeo, definir o esque-
ma de idioma e tela; Além disso, o acesso para conversar e tomar notas 
durante a reunião.

Como moderador ou apresentador, você pode gerenciar as permissões de 
todos os participantes durante toda a reunião.

A partir da janela que mostra os usuários conectados, você pode executar 
as seguintes acções:

• Tire ou atribuir a função de apresentador
• Desativar a câmera de um participante
• Silenciar os microfones na sala

Além disso, como um apresentador, usando o botão Enviar documento 
para a apresentação, você pode compartilhar um arquivo (pdf, ppt ou jpg) 
e ter controle sobre a gestão do conselho de administração. Você pode 
realizar pesquisas entre os participantes no momento e exibir os resulta-
dos.

Para gravar a reunião, clique em Iniciar gravação. Então, o vídeo permane-
ce armazenado no sistema, é necessário parar a gravação, seleccionando 
o mesmo botão e fechar a sessão clicando Sair. A acta da reunião estará 
disponível no My Web Conferencing (rota: Menu do Utilizador> My Files> 
Os meus vídeos / My Web conferencing). A partir daí você pode baixar o 
arquivo ou compartilhá-lo com seus contatos dentro e fora Colaboratorio, 
o envio de link direto.
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SIVIC

Serviço implementado em colaboração com redes nacio-
nais latino-americanos que integram unidades de video-
conferência multiponto para maximizar a interação entre 
a comunidade de investigação e desenvolvimento regional.

SIVIC permite organizar conferências de vídeo em diferen-
tes países, permitindo que todos os participantes para re-
servar as suas próprias salas de videoconferência na região. 
Estas unidades integradas multipontas de videoconferên-
cia (MCU) das NRENs latino-americanos para fornecer vi-
deoconferência nível regional, com a máxima disponibili-
dade de salas virtuais para lidar com reuniões e atividades 
on-line, envolvendo múltiplos atores localizados na Améri-
ca Latina e no resto do mundo.

Usando SIVIC

Uma vez registrado e dentro Colabo-
ratorio, SIVIC você pode acessar cli-
cando no link disponível no menu la-
terial esquerda.

Preencha o formulário, especificando:

• Nome do Evento
• Descrição
• Instituição
• Escolha um quarto
• Selecione categoria
• Escolha um cronograma
• Participantes

Também é possível incluir anexar um 
arquivo de backup ou de imagem e 
especificar o número de quartos que 
vão participar na atividade. Para ter-
minar a procesor clique em Reservar. 
O sistema enviará um email com as 
informações gerais actividade, in-
cluindo conexão de dados que podem 
ser compartilhados com seus colegas 
convidados a participar.

Todos os eventos que são criados 
serão listados na seção Videocon-
ferência programado.
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Ambos os serviços permitem a transferência de 
arquivos grandes. Você pode fazer upload de do-
cumentos, imagens, apresentações, vídeos e mui-
to mais, e compartilhá-los com facilidade e segu-
rança com colegas ou colaboradores formulário.

Como usá-los

Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, você pode 
acessar premium Fretes e FileSender clicando nos links 
no menu do lado esquerdo.

 eNVIO/Filesender Premium
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Enviado com você deve:

Concluir o, campos de assunto e uma mensagem (e-mail). O 
campo é preenchido automaticamente com o seu e-mail.

Selecione o arquivo que deseja enviar clicando em Procurar.

Uma vez carregado, o arquivo será armazenado por 20 dias, 
mas se você deseja estender ou reduzir o prazo pode alterar 
a data. Este prazo irá remover seu sistema de arquivos auto-
maticamente.

O espaço disponível para transporte é de 10 GB eo sistema 
permite fazer upload de arquivos com extensões doc, xls, pdf, 
docx, odt, xlsx, mov, RAR e ZIP. Se você tiver mais de um ar-
quivo ou ter um documento com outro ramal, é necessário 
comprimi-los e enviá-los em formato zip ou rar.

Para fazer o envio de dinheiro, ele é obrigado a aceitar os ter-
mos e condições do serviço. Depois de completar os dados 
devem ser pressionado Enviar e aguarde enquanto o proces-
so é de carregamento eficaz.

My Files, você pode visualizar detalhes da expedição e ter a 
capacidade de executar ações como encaminhamento, adi-
cionar um novo destinatário ou baixar arquivos enviados para 
a nuvem.

As pessoas com quem partilhar a informação que recebem 
via e-mail uma URL que irá levá-lo para a página onde o ar-
quivo está hospedado. Assim que os destinatários possam 
acessá-lo, você deve pressionar o link incluído na opção de 
download link.

O sistema transfere a informação, e armazenados no compu-
tador do destinatário de onde você pode usá-lo.

Se você usar FileSender Premium, você pode fazer upload de 
seus arquivos usando a opção Selecionar ou arrastando ar-
quivos de uma pasta em seu computador e depositando-os 
na Área arrastar e soltar os arquivos aqui espaço.

Completar o campo com os endereços de email dos desti-
natários ou selecionar uma das listas de discussão onde foi 
registada. Incluir um assunto e uma descrição (opcional) e de-
finir a data até à qual estará disponível on / arquivo (s). Além 
disso, você pode definir:

• receberá um link, em vez de enviá-lo para um destinatário,
• receber uma notificação quando o arquivo (s) / a ser descar-

regada
• receber um aviso de que expirou
• incluído como um destinatário

Também é possível fazer configurações avançadas, incluindo 
estatísticas e cópias de todos os avisos. Uma vez que os cam-
pos ompletados pressione Enviar.
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Ferramenta que permite e facilita a gestão de pro-
gramação e eventos.

Usando a Agenda Global

Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, 
você pode acessar o serviço, clicando no link 
no menu do lado esquerdo.

Home Service página exibe uma lista de cate-
gorias científicas com o número de eventos em 
cada um. Aqui está uma lista de atividades em 
ordem cronológica a partir do mais próximo ao 
mais distante no mês é apresentado.

Se você clicar em uma categoria a lista comple-
ta de eventos será exibido e você pode acessar 
informações específicas sobre cada, incluindo 
datas, horários, palestrantes e de registro, se 
houver.

Document@s é um repositório institucional ou banco de da-
dos que permite aos usuários acessar documentos e RedCLA-
RA publicações institucionais, tais como boletins de notícias, 
plano estratégico, atas de reuniões e apresentações que são 
apresentados na Conferência TICAL.

Usando Document@s

Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, 
você pode acessar Document@s, clicando 
no link no menu do lado esquerdo.

Na home page, o usuário encontrará as úl-
timas publicações que foram enviados para 
o repositório e que podem ser acessados 
clicando no título.

No menu da direita, o usuário encontrará 
as colecções que compõem o repositório 
identificadas pelos seguintes ícones:

Documentos estratégicos

Documentos institucionales

Documentos técnicos 

Proyectos 

Publicaciones

Documentos de TICAL

Document@s

Agenda Global
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Ao entrar em qualquer dessas coleções, você 
terá acesso a sub-coleções e séries que com-
põem onde você pode ver os documentos re-
levantes, organizados em ordem cronológica 
de acordo com sua data de publicação no re-
positório.

Quando o usuário insere um documento você 
encontrará o título, autor, tipo de documento, 
data de publicação, palavras-chave, ou descri-
tores, informações de licença e uma pré-visua-
lização do documento.

No menu superior da página inicial, você vai 
encontrar a caixa de pesquisa básica, onde 
você pode procurar documentos por uma pa-
lavra-chave ou listar as coleções para pesqui-
sá-los, você também é a opção de pesquisa 
avançada por título, autor, tipo documento ou 
data de publicação.
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Foodle
Este herramientra facilita o agendamento de reuniões e encontros entre acadêmicos 
e pesquisadores de todo o mundo.

Usando Foodle
Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, você pode acessar o 
serviço, clicando no link no menu do lado esquerdo.

O painel central vai permitir

• criar uma nova enquete
• saber mais sobre o serviço ou
• rever as pesquisas disponíveis criados por você ou em que foram 

convidados a participar.

Escolha Criar uma nova Foodle para abrir uma nova pesquisa. 
Preencha os campos do formulário com o título, a descrição, o pra-
zo para responder, a data eo local da reunião. Além disso, ele deve 
sugerir datas e horários para a realização de sua atividade.

Uma vez concluída imprensa Criar campos Foodle, o sistema for-
necerá um link com o qual você pode convidar seus parceiros e co-
laboradores para determinar a melhor data e hora para a reunião.

Para verificar suas respostas, você deve re-entrar no serviço, aber-
to para o levantamento e pressione Todas as respostas (todas as 
respostas). Assim, o sistema dará informações que tenham res-
pondido opções preferidas. Quando todos tiverem votado, escolha 
a opção final para a sua actividade e compartilhar com seus cole-
gas.

Para recuperar informações, modificar, duplicar ou excluir uma en-
quete criada você deve clicar sobre o título e usar os opcioens que 
se desdobram no lado superior direito.
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Docs
Serviço dedicado a edição colaborativa de um documento em tempo real, 
associado com as comunidades de onde parte o usuário.

Usando Docs

Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, você pode 
acessar o serviço clicando nos links no menu do lado 
esquerdo.

Na home page, o serviço oferece três opções:

Criar um novo pad (ou documento):

Esta opção permite que você especifique o título do 
documento e definir a forma de apara convite seus 
contatos: escolhendo uma das suas comunidades 
ou enviando convites por email a usuários específi-
cos. Você pode incluir até 15 e-mails usando a opção 
+ para adicionar.

Se o nome escolhido já está em uso o sistema irá 
alertar e terá de ingrear novo.

Ao criar um documento, o sistema enviará uma 
mensagem de aviso que está incluído no título, a 
gestão link de acesso e link onde eles podem aces-
sar o documento todos os que recebem o link.
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Criar uma almofada instantânea

Ao clicar neste botão imediatamente um docu-
mento é criado com um nome aleatório sem in-
cluir membros. Uma vez que você criou você pode 
editar, apagar, exportar ou transferir o conteúdo 
deste documento.

Gerencie sua almofada

A partir desta opção, você pode ver a lista de todos 
os documentos criados e acessar o gerenciamento 
de opções de documento e conteúdo (incluindo o 
título e os membros trabalhando nisso).

Ao editar um documento, o sistema exibe os 
usuários ativos e associar uma cor diferente para 
cada entrada. Ao fechar o link as alterações são 
salvas automaticamente.

O sistema de cálculo estatístico 
R é um utiilizado programa para 
realizar simulações e estatísticas 
que requerem infra-estrutura de 
alto desempenho.

Usando R

Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, você pode acessar o ser-
viço clicando nos links no menu do lado esquerdo.

Na home page, o serviço oferece três alternativas:

• Opção principal: onde é necessário escolher entre o comando on-line 
do sistema ou selecione o cluster.

• Arquivo de R: onde a opção de fazer upload de um arquivo a partir de 
arquivos de usuários locais é dado.

• Exemplo: oferecendo a possibilidade de ter um guia que o usuário 
pode baixar e modificar pela inserção das informações no sistema.

Depois de concluído os campos do formulário você deve clicar em 
Enviar. O sistema irá notificá-lo de que a tarefa foi inserido.

Computação estatística - R
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e-DISKO
Armazenamento em nuvem serviço para cientistas e acadêmicos 
que podem ser usadas de forma fácil e segura de qualquer compu-
tador.

Usando e-DISKO
Uma vez registrado e dentro Colaboratorio, você pode acessar o serviço, 
clicando no link no menu do lado esquerdo.

Uma vez dentro do serviço isso vai permitir que você:

• Coloque um novo documento
• Verifique todos os arquivos serviço hospedado
• Revise os arquivos que foram compartilhados com você
• Ver os arquivos que você compartilhado com os outros
• O acesso a ficheiros partilhados através de um link
• Ver as suas imagens enviadas
• Arquivos de revisão eliminada
• Envie seus comentários para desenvolvedores de Serviço

Para carregar um novo documento você deve clicar no botão Nova, de 
onde é possível:

• Adicionar um arquivo
• Criar uma pasta
• Incluir UAN anotação
• Ligação de Carga

Para fazer upload de um novo arquivo Carregar selecione Arquivo e se-
lecione o arquivo para carregar. O sistema irá alertá-lo enquanto a infor-
mação é processada e avisa quando é carregado corretamente.

Na tela inicial, você pode ver todos os documentos enviados listados por 
título e informações sobre o tipo de arquivo, tamanho e data da última 
modificação. Além disso, se você colocar o ponteiro sobre uma destas 
opções renomear, fazer download, compartilhar e excluir aparecer. Ao 
compartilhar um arquivo, você pode selecionar um usuário específico ou 
um comunidades de trabalho e definir permissões no documento (edição 
download ).
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EDX
Este sistema fornece acesso a mooc
(MOOC por sua sigla em Inglês maciça Open Course Online).. 

Usando EDX

Uma vez dentro Colaboratorio, você pode acessar o siste-
ma de cursos massivos clicando no link no menu do lado 
esquerdo.

Clicar na ferramenta, primeiro você deve ativar sua conta, 
digitando seu nome e clicar atualizar minha conta EDX 
CLARA. Uma vez que o nome de usuário validado você 
verá uma tela com a lista de seus cursos, caso você não 
tenha tomado um pode ver aqueles que estão disponí-
veis, seguindo o link Explore cursos.

Matricular em um curso
Uma vez dentro da tela com a lista de cursos disponíveis, 
você pode clicar em qualquer um deles para ver mais in-
formações, como o número da data de início da aula. Para 
participar de um deles, clique inscrever em.

Entrando um curso

Uma vez inscrito em um curso, o link de acesso será 
listado na página inicial do serviço, onde você pode 
acessar clicando em curso.

Quando você abrir a página Claro que você pode ir 
para a aba de interesse:

• Curso: onde são apresentados os recursos disponíveis (ví-
deos, apresentações e arquivos de texto).

• Discussão: Onde ter acesso aos fóruns de discussão e 
pode criar novos tópicos, responder aos comentários, o 
voto para discussões e respostas, para relatar mau uso do 
sistema e outros.

• Wiki: Onde você pode criar conteúdo colaborativo. So-
mente as pessoas matriculadas no curso de pode ler e 
gravar informações nesse espaço.

• Progresso: Onde pode acompanhar o progresso que ti-
nha feito o curso.

Como sair de um curso
Para retirar um curso, ir para a página inicial clique 
no botão Configurar      , onde irá encontrar a opção 
Cancelar inscrição.



COLABORATORIO
A plataforma desenvolvida pela RedCLARA 
para apoiar e promover a colaboração de 
grupos científicos e acadêmicos de todo o 

mundo..


