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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 desta aplicação 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 integração com o Skype for Business, enriquecendo a sua experiência  
de utilização, pois possibilita a realização de chamadas dos Utilizadores One Net para os seus  
contactos do Skype.

Requisitos de instalação
Sistema Operativo:

O Mini Client é compatível com os seguintes sistemas operativos:

•  Microsoft Windows 7 e 10

A aplicação e o seu funcionamento é igual para ambos os sistemas operativos.

Skype for Business:

A integração com o Skype for Business pode ser assegurada com as seguintes versões:

•  Skype for Business 2013 – versão mínima 15.0.4420.1017

•  Skype for Business 2015

•  Skype for Business 2016

Nota: a Vodafone só garante o correto funcionamento do Mini Client quando cumpridos os requisitos acima descritos.
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Instalação
Através do site da Vodafone, efetue o download 
do ficheiro de instalação e execute o mesmo.

Idioma do Assistente de Instalação:

1. Bem-vindo ao Assistente de Configuração:

2. Idioma do Mini Client:

3. Termos e Condições

4. Executar o Mini Client:
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Início de Sessão
Após concluída a instalação, o Mini Client é iniciado.

No canto inferior direito, pode visualizar a versão atual da aplicação.

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.

Nota: cada Utilizador tem as suas credenciais de acesso. Caso não saiba quais são, contacte o Administrador da sua Companhia.

 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, integração com  
o Skype for Business, acessos, entre outras.

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
Pode consultar a versão do Mini Client enquanto Inicia a Sessão ou na opção do menu Sobre.

As atualizações automáticas são importantes para garantir a melhor usabilidade e performance possíveis 
da aplicação. 

O Mini Client procura novas atualizações, 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.

Caso pretenda efetuar manualmente o download  
e a atualização, deve garantir que a aplicação Mini Client  
não está a correr nesse momento. Caso tenha a aplicação  
a correr, após selecionar o idioma de instalação, receberá  
um alerta para encerrar a mesma antes de prosseguir  
com a instalação.
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Início
Após iniciar sessão, é apresentada a janela principal do Mini Client. 

Nessa janela, poderá visualizar os contactos do Skype for Business que tenham número de telefone 
associado e que estejam armazenados na lista de contactos locais do Skype. 

Pode também usufruir das restantes funcionalidades da aplicação.

Utilização
Efetuar uma chamada
Existem várias maneiras de efetuar uma chamada.  
Além da integração com o Skype for Business,  
pode utilizar a janela principal do Mini Client  
para selecionar um contacto, marcar um número  
ou pesquisar no diretório do Skype for Business.

Para ligar a um contacto da lista, basta clicar  
duas vezes em cima do mesmo, ou selecionar  
e premir o botão Chamar na parte inferior da janela.

 +351210000000

 +351210000000
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Pesquisar um contacto
Utilize o campo de pesquisa para encontrar  
um contacto do Skype for Business.  
Aqui também são apresentados os contactos que 
não constam na lista local de contactos do Skype. 

De seguida, pode selecionar qualquer um desses 
contactos e efetuar uma chamada.

O Skype for Business 
não está em execução
Quando o Skype não está a ser executado,  
é apresentada a mensagem com essa indicação, 
em vez de serem apresentados os contactos.

 +351210000000

 +351210000000
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Painel de Marcação
É sempre possível utilizar o painel de marcação para efetuar uma chamada. Esta opção é especialmente 
útil quando o Skype for Business não está em execução.

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].

 210000000
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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 possa ter 
uma melhor contextualização acerca do mesmo.

Receção de chamadas
Quando recebe uma chamada, é feita uma validação entre o número e a lista de contactos locais do 
Skype, para que possa visualizar as informações do chamador.

Pode optar por atender ou rejeitar a chamada.

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.
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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 

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

Chamadas  |  Chamada em curso  |  Múltiplas chamadas

 210000000
 210000000

 910000000
 910000000

 910000000
 910000000
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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.

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.

Chamadas  |  Chamada Em Espera  |  Desativar Microfone  |  Mais opções

 +351210000000

 +351210000000

 +351210000000  +351210000000

 +351210000000

 +351210000000
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Mostrar Painel de Marcação
Se necessário, durante a chamada, pode abrir o painel de marcação para envio de DTMF. 

 +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.

Chamadas  |  Transferência de Chamadas (sem consulta)

Nota: após transferida a chamada, a janela desaparece.

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

 +351210000000

 +351210000000

 +351210000000

 +351210000000

 +351210000000

 910000000

 910000000  910000000
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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.

 910000000  910000000

+351210000000

+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 tarefas 

Abrir: abre a aplicação.

Definições: abre as definições da aplicação.

Sobre: abre as informações acerca 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.

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.

Caso não entre no primeiro arranque, a mensagem voltará a ser apresentada.
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Definições
A opção Definições, 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
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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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Skype for Business
Quando o Utilizador tenta efetuar uma chamada através do Skype, essa chamada  
é terminada do lado do Skype e iniciada no Mini Client.

Existem vários métodos para iniciar uma chamada via Skype. 

Contacto
Pode passar com o rato por cima do contacto e verificar as várias opções disponíveis  
para iniciar a chamada.

Quando inicia uma chamada, a janela de chamada do Skype é aberta e fechada logo de seguida,  
sendo aberta uma nova janela de chamada, para esse mesmo contacto, através do Vodafone Mini Client.

+351210000000

+351210000000
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Pode utilizar o painel de marcação do Skype. Caso o mesmo não esteja disponível,  
passará a estar a partir do momento em que instalar o Mini Client.

Tal como no exemplo anterior, a chamada é iniciada através do Skype for Business,  
sendo a sua janela de imediato fechada e substituída pela do Mini Client.

 910000000

 910000000
 910000000



Vodafone One Net
Mini Client

24Outlook

Outlook
Também é possível iniciar uma chamada através do Outlook. Escolhe o contacto através do Outlook 
e inicia a chamada, repetindo-se o mesmo processo, ou seja, a chamada é iniciada e fechada 
imediatamente, sendo executada pelo Mini Client.

Nota: para conseguir fazer chamadas via Outlook é necessário ter o Skype for Business instalado.
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Estado de Presença
Quando o seu estado é Disponível  
no Skype for Business, ao receber ou efetuar  
uma chamada no Vodafone Mini Client,  
o seu estado irá ser alterado para Ocupado  
no Skype.

Nota: caso o seu estado seja outro que não Disponível, o Vodafone Mini Client não irá alterar esse mesmo estado.
Se alterar o seu estado durante a chamada, o mesmo também não passará a Disponível quando essa chamada terminar. 

 +351910000000

+351210000000

+351210000000

+351210000000

+351210000000
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Atalhos do Vodafone Mini Client
Para uma integração completa entre o Mini Client e o Skype for Business, ao instalar a aplicação  
da Vodafone, algumas opções adicionais serão disponibilizadas nos menus do Skype.

Irá verificar as seguintes opções em dois menus:

•  Premir com o lado direito do rato sobre um contacto do Skype

  › Mais opções na lista de ações rápidas do contacto

  › Mais opções de ação na janela de conversação

+351210000000

+351210000000
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+351210000000

+351210000000
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Numa das opções demonstradas anteriormente, quando seleciona a opção Vodafone Mini Client,  
é efetuada uma pesquisa do contacto no Mini Client. Essa integração é limitada, fornecendo apenas  
os dados necessários para efetuar a chamada.

Atalhos do Vodafone Mini Client

+351910000000

xxxxxx@empresa.pt
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Desinstalação
Quando pretender desinstalar a aplicação, pode fazê-lo através do Painel de Controlo  
ou pesquisar pelo Menu Iniciar.

Caso tente desinstalar a aplicação enquanto a mesma estiver a decorrer,  
irá visualizar a seguinte mensagem de erro.
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Despistes
Questões Frequentes
O Vodafone Mini Client pode ser instalado no meu PC?

•  O Vodafone Mini Client pode ser instalado em qualquer PC que tenha como sistema operativo  
o Windows 7 ou 10.

 
Para verificar a versão do seu sistema 
operativo, siga os seguintes passos:

•  Abra o menu iniciar e pesquise por: winver

•  Pressione em cima da opção winver

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.
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O meu PC cumpre os requisitos do Mini Client. Porque é que não está a ser possível instalar?

•  Para que possa instalar a aplicação é necessário que tenha privilégios de Administrador.  
Para verificar se é um Administrador do seu PC, siga os seguintes passos:

  › Pesquise no Menu Iniciar por Contas de Utilizador

  › Prima em cima da opção Contas de Utilizador

Ao lado da fotografia de utilizador, poderá verificar se é um Administrador da conta.

Se não estiver configurado como Administrador, contacte a Equipa de Suporte Informático  
da sua Empresa.

Despistes  |  Questões Frequentes  
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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 PC 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.

O Vodafone Mini Client desaparece quando Skype for Business está conectado

•  Existe um erro que pode ocorrer em algumas máquinas que possuem o Windows 7 instalado,  
e que impossibilita a utilização do Vodafone Mini Client e Skype for Business em simultâneo.  
Para ultrapassar esta dificuldade, deve instalar manualmente o Microsoft.NET Framework 4.5.2.  
Pode efetuar o download a partir do link: 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42643
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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  
de 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, prima a opção  
“Erro! A origem da referência não foi encontrada”.

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 PC

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

Erro desconhecido (0x9…) Falha durante o registo. Alguns recursos que a aplicação requer podem 
estar em uso.

•  Reinicie a Vodafone Mini Client

•  Reinicie o seu PC

Contacte o Suporte da Vodafone se o problema persistir.
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Falhas na Aplicação
•  A janela desaparece do ecrã quando a aplicação falha. Ainda é possível partilhar os arquivos 

guardados na pasta %APPDATA%/Vodafone MiniClient. 

Por favor, envie todos os arquivos da pasta com os seguintes nomes:

  › miniclient.log

  › crash_info_XXXXXXXXXX.log

  › crash_report_ XXXXXXXXXX.dmp
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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 PC ou na rede interna, 
e quais as suas definições.

Diagrama de funcionamento: 

Despistes  |  LAN/WAN Firewall



Vodafone One Net
Mini Client

37Despistes  |  LAN/WAN Firewall

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

•  Firewall do Windows (acessível através do Painel de Controlo).

•  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].
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Firewall do Windows
Esta secção demonstra com maior detalhe como verificar, a partir do Painel de Controlo,  
se a Firewall do Windows está a bloquear a aplicação Vodafone Mini Client.

Primeira utilização

Quando o Vodafone Mini Client é iniciado pela primeira vez, o Windows mostrará o seguinte alerta:

Selecione as duas opções para que a aplicação possa usar todos os tipos de redes  
(casa, trabalho e público)
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Alterar configurações

Através do Painel de Controlo, certifique-se de que as configurações da firewall do seu PC permitem  
que o Vodafone Mini Client utilize todos os tipos de redes. Isso pode ser feito através da página  
de configuração de Firewall do Windows, conforme ilustra a imagem abaixo:

Despistes  |  Firewall do Windows  |  Alterar configurações
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Prima em “Alterar configurações” e de seguida “Allow a program or feature through Windows 
Firewall” para ter acesso aos programas habilitados. Se o Vodafone Mini Client não estiver na lista, prima 
em “Allow Another Program” para adicionar o ficheiro (MiniClientApp.exe).

Pode encontrar o ficheiro acima descrito na pasta selecionada durante o processo de instalação.

•  Por defeito, o ficheiro para Windows 7 (64 bits) será:

  › %programfiles(x86)%\Vodafone\Vodafone Mini Client\MiniClientApp.exe

•  Para Windows 7 (32 bits):

  › %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mini Client\MiniClientApp.exe
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Registo do Windows
Ao instalar o Vodafone Mini Client, são adicionados alguns componentes ao Registo do Windows, 
para criar atalhos nos menus do Skype for Business. Se por algum motivo esses componentes forem 
eliminados, a aplicação tentará recuperá-los, apresentando ao utilizador a seguinte mensagem de alerta:

Ao premir Sim, as alterações necessárias serão efetuadas. Deverá reiniciar o Skype for Business após este 
processo.



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