
Vodafone One Net

Mini Client

Manual de Utilizador macOS



Vodafone One Net
Mini Client

2

Copyright © 2019 Vodafone Portugal

Este documento inclui informações confidenciais com direitos de autor pertencentes à Vodafone 
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Introdução
Este documento é o manual de utilizador da aplicação Mini Client, do serviço Vodafone One Net. 
O objetivo deste manual é garantir que os utilizadores do Mini Client compreendam o seu funcionamento 
e possam assim retirar o máximo de partido desta aplicação.

Descrição
O Mini Client é um SoftPhone bastante simplificado e minimalista, que garante funcionalidades  
de chamadas básicas.

Esta aplicação permite a utilização da funcionalidade Click to Call para realizar chamadas através  
do Browser.

Requisitos de instalação
Sistema Operativo:

O Mini Client é compatível com as seguintes versões Apple macOS:

•  10.10 (Yosemite)

•  10.11 (El Capitan)

•  10.12 (Sierra)

•  10.13 (High Sierra)

Nota: a Vodafone só garante o correto funcionamento do Mini Client quando cumpridos os requisitos acima descritos.
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Na primeira vez que a aplicação é executada, 
o Utilizador deve escolher qual o Idioma 
preferencial e o Operador. Deve selecionar 
Vodafone Portugal como Operador para que 
a aplicação funcione corretamente.

O Idioma pode ser alterado em qualquer 
altura através das preferências da aplicação, 
no entanto, a definição do Operador só 
pode ser alterado se desinstalar e instalar 
novamente a aplicação.

Antes de utilizar a aplicação, o Utilizador 
deve concordar com os Termos e Condições. 
Caso feche a janela sem concordar com as 
condições gerais do serviço, a mensagem 
será apresentada novamente na próxima vez 
que iniciar a aplicação.

Instalação

Instalação
Através do site da Vodafone, efetue o download do ficheiro de instalação.

Após obter o ficheiro de instalação, a aplicação pode ser instalada abrindo esse mesmo ficheiro  
e arrastando o seu conteúdo para dentro da pasta das Aplicações.
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Nota: cada Utilizador tem as suas credenciais de acesso. Caso não saiba quais são, contacte o Administrador da sua Companhia.

Início de Sessão
Sempre que o Mini Client é iniciado, pode visualizar a versão atual da aplicação no canto inferior direito.

Para iniciar sessão, introduza as credenciais de acesso.

O Utilizador e a Password são as mesmas com que inicia a sessão no Portal de Configuração One Net.  
O botão Iniciar Sessão ficará disponível quando ambos os campos forem preenchidos.

 210000000
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Após premir o botão de início de sessão, o Mini 
Client executa algumas ações tais como: verificação 
de novas atualizações da aplicação, validação de 
credenciais e acessos.

Nota: este processo pode durar alguns segundos. 

Caso alguma validação não seja bem sucedida, será apresentada uma mensagem com o erro em questão.

Nota: pode consultar a descrição dos erros mais comuns na secção de erros.

 210000000
 210000000
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Versões e Atualizações 
Automáticas
As atualizações automáticas são importantes para garantir a melhor usabilidade e performance possível 
da aplicação. 

O Mini Client procura novas atualizações a cada vez que inicia a sessão. Quando existe uma nova versão,  
é solicitada a sua atualização, podendo esta ser:

•  Opcional: para atualizações não críticas em que a versão atual pode continuar a ser utilizada.

•  Mandatária: para atualizações críticas em que a aplicação é fechada caso o Utilizador  
não aceite a atualização.

Nota: se a última versão já estiver instalada, não aparecerá qualquer mensagem.
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Pode adicionar contactos um a um, 
premindo o botão “+” e em seguida 
Adicionar Contacto.

Na janela de adição do contacto, pode 
definir os seguintes campos:

•  Foto de perfil

•  Nome

•  Apelido 

•  Número de telefone

Início
Após iniciar sessão, é apresentada a janela principal do Mini Client. A partir dessa janela, poderá utilizar 
todas as funcionalidades da aplicação.

Contactos
A janela principal da aplicação apresenta, por defeito, a lista de contactos, permitindo também  
a sua gestão. 

Adicionar / Editar / Remover Contactos

Início  |  Contactos  |  Adicionar / Editar / Remover Contactos
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Para editar ou remover um contacto existente, 
basta premir o botão direito do rato e selecionar a 
opção desejada.

Importar contactos através de um ficheiro CSV
Pode efetuar uma importação de contactos em massa, através de um ficheiro CSV (Comma-separated 
Values). Esta opção está disponível através do botão “+”, selecionando Importar contactos do CSV.

O processo de importação através do ficheiro CSV, requer a seleção do ficheiro num formato válido. 
Para garantir que o formato e o conteúdo do ficheiro são os corretos, a aplicação oferece a possibilidade 
de gravar um template, preenchido com dados exemplificativos, de forma a auxiliar o Utilizador no 
preenchimento dos seus contactos.

Nota: alguns editores podem inadvertidamente alterar o formato do ficheiro, tornando-o ilegível para importação, ou, fazer com que alguns 
contactos sejam apresentados com caracteres estranhos no nome.

Nota: para adicionar um contacto, deve preencher pelo menos um número de telefone válido.
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Após importado o ficheiro, todos os contactos são listados.

Se algum campo for considerado inválido, esse contacto não é selecionável para ser gravado.  
Para editar ou corrigir, basta fazer duplo clique em cima do contacto pretendido.

Para concluir o processo de importação,  
pode premir em Selecionar Todos e de seguida  
Gravar Contactos

 910000000

 910000000
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Chamadas

Efetuar uma Chamada
Existem diversas maneiras de efetuar uma chamada.

Na janela principal pode selecionar o contacto da lista e premir Ligar, ou fazer duplo clique em cima 
do contacto para desencadear a chamada. Pode também digitar o número de destino manualmente, 
premindo de seguida em Ligar.

Os contactos podem ser filtrados introduzindo o número ou o nome no campo de pesquisa.

 910000000

 910000000  910000000
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Painel de Marcação
Pode utilizar o Painel de Marcação para digitar um número que não pertença à sua lista de contactos. 

Introduza o número de telefone de destino, utilizando o teclado do seu equipamento ou com o rato  
diretamente no painel de marcação. Para introdução do [+] com o rato, prima continuamente na tecla [0].

Click to Call
No browser do seu dispositivo, ao clicar sobre um 
número de destino, a chamada é desencadeada 
através do Mini Client, utilizando a funcionalidade 
Click to Call.

Nota: esta opção só é válida caso tenha definido o Mini Client como 
aplicação padrão para responder a este tipo de serviço.

 210000000
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Receção de chamadas
Todas as janelas de chamadas, têm no topo a 
informação do que está a acontecer no momento.

Sempre que possível, a janela apresentará informações do contacto, nome e imagem, para que tenha uma 
melhor contextualização acerca do mesmo.

Quando recebe uma chamada, pode optar por atender ou rejeitar a mesma.

Também é possível ignorar a chamada premindo o [X], no canto superior direito. A janela é fechada 
deixando de ouvir o toque de chamada.

Chamada perdida
Se perder uma chamada, a janela permanecerá 
aberta, o que possibilita devolver a chamada,  
caso pretenda.

Chamada em curso
Quando uma chamada é estabelecida, todas  
as opções de chamada são apresentadas.

As opções de chamada são (da esquerda para  
a direita):

•  Colocar a chamada Em Espera

•  Desativar Microfone

•  Mais opções

•  Desligar chamada

Chamadas  |  Receção de chamadas  |  Chamada perdida  |  Chamada em curso  

 +351210000000

 +351210000000

 +351210000000
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Múltiplas chamadas
Sempre que existirem múltiplas chamadas a 
decorrer, apenas uma pode manter a conversação 
ativa. As restantes serão colocadas Em Espera 
automaticamente.

Chamada Em Espera
Pode colocar uma chamada Em Espera premindo o botão para o efeito, indicado na figura. Para retomar  
a chamada, basta premir o mesmo botão.

Chamadas  |  Múltiplas Chamadas  |  Chamada Em Espera

 +351210000000  +351210000000

 910000000
 910000000

 910000000
 910000000

 910000000
 910000000
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Desativar Microfone
Pode desativar o seu Microfone premindo o botão para o efeito, indicado na figura. Para ativar novamente, 
basta premir o mesmo botão.

Mais opções
Se premir o botão Mais Opções, serão apresentadas outras opções relacionadas com a chamada.

Mostrar Painel de Marcação
Se necessário, durante a chamada, pode abrir o Painel de Marcação para envio de DTMF.

 +351210000000  +351210000000

 +351210000000

 +351210000000

 +351210000000
 +351210000000
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Transferência de Chamadas (sem consulta)
Pode efetuar uma transferência de chamadas sem consultar o destinatário para onde vai transferir.

Os contactos apresentados para transferir a chamada, são os mesmos quando está a iniciar uma chamada.

O botão Transferir só ficará disponível quando 
selecionado um destinatário válido.

Caso pretenda transferir a chamada para um contacto que não 
consta na sua lista, pode introduzir o número manualmente.

Nota: após transferida a chamada, a janela desaparece.

 +351210000000  +351210000000

 +351210000000

 +351210000000
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Transferência de Chamadas (com consulta)
Para efetuar uma transferência de chamadas com consulta, deve estabelecer previamente uma chamada 
com o destinatário da transferência, antes de efetuar a mesma.

Outro método para efetuar a transferência, após ter duas 
chamadas ativas, é arrastar uma chamada para cima da 
outra. Para tal, deve manter premido o botão esquerdo do 
rato sobre a janela a arrastar, e largar quando estiver por 
cima da outra.
                   
Nota: ao arrastar, é apresentado um ícone que lhe ajuda a perceber onde e quando 
deve largar a janela que está a arrastar.

 +351210000000

 910000000 910000000

 +351210000000

 910000000
 910000000

  910000000

  910000000

  910000000
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Ícone
Quando o Mini Client está a correr, é possível visualizar o ícone na barra de menus de estado:

Ao clicar em cima do ícone com o botão esquerdo, abre a janela principal da aplicação. Ao premir com o 
botão direito do rato, são apresentadas as seguintes opções:

•  Abrir: abre a aplicação.

•  Sair: termina a sessão e encerra a aplicação.

Se necessitar de aceder às Preferências da aplicação, 
clique com o botão esquerdo sobre a aplicação na 
barra de menu de aplicações. São apresentadas 
opções adicionais:

•  Sobre One Net e-Phone M: abre as informações 
acerca da aplicação.

•  Preferências: abre as configurações da 
aplicação.

•  Sair: termina a sessão e encerra a aplicação.

Quando a aplicação está aberta e o acesso à internet é perdido, o ícone passa a estar cinzento.
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Na primeira vez que arranca com o Mini Client, é apresentada uma notificação sobre o ícone com essa 
indicação, sugerindo também que aceda às suas definições para configurar conforme pretende.

Nota: caso não entre no primeiro arranque, a mensagem voltará a ser apresentada.
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Preferências
A opção Preferências, acessível através do ícone da aplicação, permite-lhe entrar no menu de 
configurações.

Geral
No separador Geral, pode selecionar o idioma pretendido para a aplicação.  
Também aqui pode definir o tamanho da fonte.

Nota: as alterações são guardadas logo que pressionar a tecla Gravar, não sendo necessário reiniciar a aplicação.
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Definições de Áudio
No separador de Definições de Áudio é possível configurar as definições de altifalante, microfone e 
respetivos volumes. Caso o seu PC tenha vários dispositivos de áudio associados, pode aqui definir qual 
pretende utilizar para as chamadas do Mini Client. 

Também é possível testar o volume do altifalante e selecionar um áudio do seu PC como toque para 
chamadas de entrada.

Definições  |  Definições de Áudio



Vodafone One Net
Mini Client

22

Conta
No separador Conta, pode visualizar a 
conta que está a ser utilizada e apagar as 
credenciais que estão a ser utilizadas.

Se selecionar a opção Repor Credenciais, 
é apresentada uma mensagem de alerta. 
Caso prima Gravar, na próxima vez que 
iniciar sessão, será necessário introduzir 
novamente as credencias.

Definições  |  Conta

 910000000

 910000000
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Sobre
A opção Sobre, permite-lhe visualizar a versão da aplicação e o site onde poderá encontrar  
mais informações acerca da aplicação.
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Desinstalação
Para desinstalar a aplicação, pode fazê-lo arrastando a aplicação para o Lixo.

Com este procedimento, há dados da aplicação que ainda permanecerão instalados:

•  Operador e Idioma definidos

•  Contas e Contactos

Para remover a aplicação na totalidade, deve executar o seguinte comando no diretório de aplicações:

$ /Applications/MiniClient.app/Contents/MacOS/delete_appdata.sh –all

Este comando remove apenas os dados da aplicação da conta do Utilizador que está ativa.  
Se outros utilizadores partilharem o dispositivo, devem também executar este comando. 
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Despistes
Questões Frequentes
•  Onde posso obter o executável de instalação do Vodafone Mini Client?

É possível efetuar o download da aplicação através do site da Vodafone. 

Após efetuar o download do ficheiro executável, basta premir em cima do mesmo e seguir as indicações 
de instalação passo a passo.

•  Não consigo Iniciar Sessão no Mini Client

Normalmente os problemas de Início de Sessão podem ocorrer por várias razões:

•  Problemas do computador e instalação – Podem ocorrer em determinados Macs que tenham 
configurações ou restrições específicas;

•  Problemas de configuração e autenticação – Normalmente ocorre quando o utilizador introduziu 
as credenciais de acesso incorretamente ou pode ainda não ter a sua conta configurada;

•  Problemas de rede – Pode afetar todos os utilizadores de um Local ou Rede específicos;

•  Problemas de serviço temporariamente indisponível – Pode ocorrer para todos os utilizadores 
do serviço, normalmente por um determinado período de tempo.

Se recebeu uma mensagem de erro durante o Início de Sessão, veja a tabela a seguir para uma possível 
solução ao seu problema. Se mesmo assim o problema persistir e receber a mensagem “Sem conexão 
com o servidor”, veja se a questão abaixo descreve a sua situação.
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Erros frequentes de Início de Sessão
Abaixo encontra-se a lista dos erros comuns, as suas causas e potencial solução para cada um deles.

MENSAGEM DE ERRO DESCRIÇÃO E POTENCIAL SOLUÇÃO

Serviço temporariamente 
indisponível

O serviço One Net pode estar sobrecarregado e temporariamente 
indisponível.

Tente novamente mais tarde.

Erro de autenticação: 
serviço indisponível

O serviço de autenticação pode estar sobrecarregado e temporariamente 
indisponível.

Tente novamente mais tarde.

Erro de autenticação:  
conta desativada

A conta pode estar bloqueada ou desativada. 

Contacte o suporte da Vodafone.

Erro de autenticação Erro geral de autenticação.

Tente novamente mais tarde. Se o problema persistir, contacte o suporte 
da Vodafone.

Credenciais de acesso 
incorretas. Verifique o 
utilizador e password

O Utilizador e/ou password introduzidos não estão corretos ou o 
utilizador é inválido.

Confirme se as credenciais de acesso estão corretas, ou se o CAPS LOCK 
está ligado.

Se as credenciais de acesso estiverem corretas, reinstale a aplicação e 
garanta que seleciona a opção “Vodafone Portugal” quando tiver que 
selecionar um operador.

Sem conexão  
com o servidor

A aplicação não conseguiu conectar com os servidores necessários.

Verifique se está conectado à internet. Caso esteja, verifique o tópico 
“LAN/WAN Firewall”.

Erro desconhecido (0x3…) Erro crítico.

Reinstale o Vodafone Mini Client e contacte a sua Equipa de Suporte 
Informático caso necessite de ajuda.
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MENSAGEM DE ERRO DESCRIÇÃO E POTENCIAL SOLUÇÃO

Erro desconhecido (0x5…) Ocorreu uma falha durante a atualização.

Tente novamente mais tarde ou ignore a atualização se possível.

Erro desconhecido (0x7…) Os recursos da rede não estão disponíveis.

•  Reinicie a Vodafone Mini Client

•  Reinicie o seu MAC

Veja as suas configurações de interface da rede. Contate a sua 
Equipa de Suporte Informático caso necessite de ajuda. 

Erro desconhecido (0x9...)

Erro desconhecido (ngpp::xxx)

Falha durante o registo. Alguns recursos que a aplicação requer 
podem estar em uso.

•  Reinicie a Vodafone Mini Client

•  Reinicie o seu MAC

Contacte o Suporte da Vodafone se o problema persistir.
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LAN/WAN Firewall
•  A sua rede deve estar configurada para permitir, sem restrições, a comunicação de voz e dados entre 

o serviço Vodafone Mini Client e o Vodafone One Net. Nos cenários em que a aplicação não recebe 
chamadas constantemente, ou nenhuma chamada for efetuada durante um período de tempo, 
mesmo que a sessão esteja ativa, os portos de voz e dados podem ser bloqueados pela firewall. Este 
bloqueio automático dos portos, varia de acordo com as configurações específicas de cada firewall, 
podendo ocorrer, por exemplo, após 30 segundos, 3 minutos ou outro período de tempo definido nas 
configurações da firewall.

•  Questione a sua Equipa de Suporte Informático se tem alguma firewall instalada no Mac ou na rede 
interna, e quais as suas definições. Evite estar ligado através de wireless quando a força do sinal é 
fraca.

Diagrama de funcionamento:
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Firewalls que podem ter impacto no funcionamento do Vodafone Mini Client:

•  Firewalls (no router) ou noutros equipamentos do local, não fornecidos pela Vodafone.

•  Firewalls (no router) ou noutros equipamentos do local, fornecidos pela Vodafone, para ligação 
dos terminais do serviço One Net à rede (ex: telefones IP / SoftClient’s), e que já possuem as 
configurações corretas.

Nota: uma firewall pode bloquear a sinalização de uma chamada efetuada para o Mini Client, sendo impercetível para o utilizador. Caso se 
aperceba que não recebe chamadas à demasiado tempo, efetue através de outro terminal uma chamada para o Vodafone Mini Client, para 
confirmar se a mesma está a ser bloqueada pela firewall. 

A Vodafone não é responsável pela configuração da Firewall. Por esse motivo, é importante garantir 
com a Equipa de Suporte Informático as seguintes configurações:

•  SIP: para o Registo, a aplicação usa um porto aleatório na máquina local (tipicamente um porto 
superior a 50000) que se liga por UDP ao porto 5060 do SBC na Vodafone. Neste sentido deverá  
ser considerada a range [50000-65535]. 

•  RTP/RTCP: para o áudio nas chamadas, o Mini Client usa 2 portos UDP (a partir do porto 15350)  
por cada chamada ativa. Considerando um máximo de 4 chamadas em simultâneo, a range será 
[15350-15357].



Para mais informações ligue 800 91 91 91 do seu telefone ou consulte o site www.vodafone.pt
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