
INICIANDO A INSTALAÇÃO

Abra o leitor de CD do computador que será dedicado ao ÚnicoNET.

Coloque o CD que acabamos de gravar com o NERO EXPRESS e reinicie o HARDWARE 
(CTRL+ALT+DEL), caso não consiga reiniciar com este comando, precione o botão RESET do 
computador em questão.

Após reiniciar o computador com o CD dentro do drive, vai aparecer a tela abaixo:

Caso tenha chegado até aqui está tudo certo, agora se voce seguiu todos os passos e no 
momento do boot, da algum erro, pode ser que voce tenha que configurar a BIOS ou verificar 
se todos os conectores dentro do computador estão realmente conectados e conectados nos 
locais corretos.

As principais dificuldades que são encontradas hoje nos hardwares tem relação direta 
com a configuração da BIOS, abaixo vão alguns dos sintomas apresentados:

1. O computador Não Reconhece o HD.

A resolução é: 1. Verificar se o HD é SATA ou IDE, 2. Verificar se está ligado 
corretamente, (jumpers e cabos), 3. Verificar a configuração da BIOS, recomendamos que a 
BIOS esteja configurada para reconhecerem AMBAS as INTERFACES (IDE e SATA). Se mesmo 
assim não estiver funcionando, verifique se o HD está funcionando em outro computador.

2. O computador não inicia pelo CD, BOOT pelo CD, basta acessar a BIOS e 
configurar a ordem de BOOT.

Para prosseguir deste ponto, o ponto em que aparece na imagem acima pressione <ENTER>.



Após pressionar <ENTER>, o sistema irá começar a carregar as informações necessárias 
para a instalação do mesmo, o próximo passo é a leitura do contrato, é exatamente a tela 
apresentada abaixo.

Leia atentamente a licença, caso exista alguma dúvida, entre em contato com a 
Administração. Ao final pressione <ENTER> que será o mesmo de “OK”.

Após teclar ENTER irá aparecer uma nova mensagem confirmando que voce realmente 
aceita os termos desta licença.

Caso tecle “Não” a instalação é interrompida imediatamente, caso queira continuar com 
a instalação e experimentar todas as vantagens que o sistema irá lhe proporcionar deixe 
marcado o “SIM” e tecle ENTER, assim como aparece a imagem abaixo.

Quando teclar ENTER, voce verá uma mensagem de Boas Vindas, e logo após uma 
mensagem avisando que todos os dados do HD serão apagados.

Clique em sim para continuar a instalação, pois você seguiu os passos corretamente até 
aqui e está utilizando um HD novo ou que está utilizando um que possa ser formatado.



Todo o processo na instalação do sistema operacional é automático.

O sistema irá verificar o HD, particionar do modo mais adequado, e formatar as partições, após 
formatar irá começar a instalar os pacotes do sistema, como é mostrado na figura abaixo:

Quando terminar de efetuar a instalação, o sistema irá solicitar algumas informações, 
preste muita atenção, pois caso você necessite ativar o suporte para possíveis verificações, o 
mesmo solicitará algumas informações, mais a frente iremos informar o que significa algumas 
informações que o suporte solicita.

Continuando com a instalação, nesta parte o sistema está perguntando qual será o IP do 
servidor, esse IP é um IP de classe Interna, já que estamos falando de IP Interno, não custa 
nada lembrar que a interface de REDE interna do ÚnicoNET é a ETH0, sendo assim cada cabo 
de REDE tem seu lugar reservado para ser utilizado. Em nosso GUIA PRÁTICO irei configurar 
nosso servidor para ser o IP 192.168.0.1. Recomendamos que utilize um padrão de REDE 
INTERNA, para verificar quais redes são Internas (locais), verifique a documentação: 

I. The Internet Engineering Task Force (IETF)
II. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 
III. RFC 1918

Dessa forma não teremos problema com IPs futuramente.

A imagem abaixo ilustra a configuração do IP do servidor.

Assim que estiver definido o IP tecle ENTER para prosseguir com a instalação.



Após ter visto as informações de IP, o sistema pede para que seja informada a máscara 
de sub rede. Como no GUIA PRÁTICO estou trabalhando com um IP Interno de classe C, irei 
colocar a máscara de classe C, conforme é visto na imagem abaixo:

Estando configurada a máscara de sub rede, tecle ENTER para continuar com a 
instalação.

Agora será informado a configuração que você fez, caso tenha algum erro marque 
“NÃO”, automaticamente o programa voltará solicitando o IP do servidor e logo após a 
máscara de sub rede, se as informações estão corretas, tecle ENTER, “SIM”, conforme a figura 
abaixo.

O próximo passo é definir a senha de ROOT ou SUPER USUÁRIO, vamos agora relembrar 
sobre este e o próximo usuário que também será solicitado para definir uma senha.

O usuário ROOT é o usuário que faz qualquer tipo alteração e manutenção no sistema, 
procure definir uma senha forte, uma senha forte contém letras maiúsculas, minúsculas, 
números e caracteres especiais como: @ (arroba), $ (cifrão), & (e comercial) entre outros, 
utilize 9 (nove) dígitos no mínimo.

O usuário ADMIN é o usuário padrão do sistema, ele é o simples operador, porém ele 
também consegue fazer alterações no sistema, por este fato tambem é necessário definir uma 
senha forte para ele também.

A seguir a imagem de solicitação de senha de ROOT.



Tecle ENTER para que o sistema permita que você digite a senha.

Não se assuste! A senha não é mostrada por medidas de segurança. Caso você suspeite 
que digitou algo errado, tecle Backspace, “aquela tecla para apagar letras, que fica geralmente 
acima da tecla ENTER”, tecle por algumas vezes até ter certeza que apagou, caso você digite a 
senha errada, o sistema irá confirmar está senha, se voce digitar exatamente como foi digitada 
anteriormente ele prossegue com a instalação, do contrário ele pede para voce re‐digitar a 
senha. Abaixo a imagem mostra as duas senhas sendo requeridas.



Assim que forem definidas as duas senhas conforme solicitado na página anterior, será 
apresentada a seguinte mensagem, “Instalação do ÚnicoNET concluída com sucesso”, como 
mostra a figura abaixo.

Assim que teclar ENTER o servidor será reiniciado. A partir de agora vamos fazer alguns 
testes básicos a fim de saber qual é a placa de rede que está instalada e se foi reconhecida no 
sistema.

Logo abaixo você verá a tela que aparece ao final da instalação. Ela estará pedindo para 
fazer o login.

Digite: root e tecle ENTER. Após teclar ENTER ele vai pedir a senha, essa senha você 
definiu na instalação, digite exatamente como definiu na instalação e tecle ENTER. A figura 
abaixo ilustra a situação comentada.

Não se assuste caso a senha não esteja aparecendo quando você digita, isso é uma 
medida de segurança do sistema operacional.

Ocorrendo tudo certo a tela do servidor tem que aparecer exatamente o que aparece 
na figura abaixo.

Prompt de comando 
correto!



3. Agora iremos desconectar todos os cabos de rede do servidor.

4. Após desconectar os cabos de rede, iremos executar o comando mii‐tool e teclar enter, 
o sistema irá retornar duas linhas de resposta, uma para a interface de rede ETH0 e outra para 
ETH1. A mensagem importante está no final da linha, no nosso caso tem que ser NO‐LINK, nas 
duas interfaces.

5. Agora iremos pegar o cabo de rede que está vindo de sua rede interna, e vamos 
conectar este cabo em qualquer uma das placas de rede, assim que o cabo estiver conectado, 
execute o comando mii‐tool novamente e tecle ENTER.

6. Verificando a resposta do comando acima, vemos que o cabo da rede interna está 
conectado na interface de rede ETH0, desta forma está correta, do contrário, você tem que 
desconectar o cabo de rede e conectar na outra placa de rede e repetir o comando mii‐tool, 
faça esse procedimento até aparecer ETH0... link-ok.

7. Agora o vamos pegar o cabo de rede que está conectado em seu modem e vamos 
conectar na outra placa de rede, assim como no item anterior, iremos executar o comando 
mii‐tool novamente para ter a certeza que o cabo esta conectado corretamente.

Caso você tenha mais um link a interface que deve aparecer é a ETH2, o procedimento é o 
mesmo, para conectar o cabo na placa de rede correta.



Configuração dos terminais.

Até o momento instalamos o sistema e conectamos corretamente os cabos de rede, agora vem a 
configuração da rede em si, aprendemos que a interface ETH0 corresponde ao ip do servidor que irá se conectar 
ao switch da rede interna, assim fazendo sua comunicação com os demais terminais da rede, sabemos também 
que em cada terminal existem 4 configurações para serem feitas, que são elas as seguintes; IP, Máscara de sub‐
rede, gateway e DNS.

A configuração do IP e Mascara de sub‐rede deve ser feita da seguinte forma, o IP deve estar dentro da 
rede que o IP da ETH0 estiver trabalhando assim como a máscara de sub‐rede deverá ser a mesma que estiver 
na ETH0, exemplo: ETH0: IP. 192.168.0.1 Mascará de sub‐rede. 255.255.255.0, a rede que estou comentando é 
192.168.0.0/24, portanto os terminais devem estar configurados com os IPs de 192.168.0.2 à 192.168.0.254 e 
com a máscara /24 (255.255.255.0).

Para a configuração do gateway e DNS a configuração é simples, estes itens deve estar com o mesmo IP 
que estiver configurado na ETH0, no nosso exemplo ficará da seguinte forma: GW(gateway): 192.168.0.1 e o 
DNS. 192.168.0.1, feito isso os terminais estarão configurados e prontos para acessar a interface gráfica do 
sistema e a internet. Abaixo é ilustrada a Configuração de REDE para o exemplo que estamos seguindo.

CONEXÃO COM USUÁRIOS
REDE: 192.168.0.0/24

CONEXÃO ETH0
REDE: 192.168.0.0/24

REDE INTERNA SWTCH, HUB, ETC

TERMINAL DO USUÁRIO
IP: 192.168.0.2 a 192.168.0.254

MASC: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.0.1
DNS PRIM.: 192.168.0.1

ROTEADOR
WIRELESS

ETH0

IP: 192.168.0.1

MASC: 255.255.255.0

Abaixo segue um caso típico de quem utiliza Servidor DNS e Servidores de DADOS. Windows e Linux.

CONEXÃO COM USUÁRIOS
REDE: 192.168.0.0/24

CONEXÃO ETH0
REDE: 192.168.0.0/24

TERMINAL DO USUÁRIO
IP: 192.168.0.3 a 192.168.0.254

MASC: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.0.1

DNS 1: 192.168.0.2
DNS 2: 192.168.0.1

ROTEADOR
WIRELESS

ETH0
IP: 192.168.0.1

MASC: 

255.255.255.0

SWTCH

SERVIDOR
IP: 192.168.0.2

MASC: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.0.1

DNS PRIM.: 192.168.0.1

SERVIDOR

WINDOWS

IMPORTANTE:
Nos servidores terceiros(todos os servidores que 
não são ÚnicoNETs), você deve configurar o IP 
do ÚnicoNET “ETH0” para FORWARD.
Acesse o Link Abaixo para ver o vídeo.

http://www.mcsesolution.com/Windows-Server-2008/instalando-e-configurando-o-dns-server.html



Acessando a interface gráfica do sistema.

Agora que já temos nosso terminal configurado, o primeiro acesso e todos os outros ao sistema de 
gerenciamento se faz da seguinte forma:
1. Abra o navegador de Internet, “browser”.
2. Na digite no campo endereço, “é o campo onde digita o endereço dos websites, www.google.com.br, 
etc”, https://(aqui você deve preencher com o IP da ETH0 do servidor): 5000, no nosso exemplo ficará da 
seguinte forma: https://192.168.0.1:5000.
3. Na sequência irá aparecer uma mensagem relacionada com o protocolo SSL, que é um protocolo de 
segurança, Secure Sockets Layer, você precisa aceitar esta conexão, pois do contrário o painel gráfico não irá 
abrir. A imagem a seguir ilustra esta situação. No entanto o IP que estou acessando será o 192.168.0.250, 
somente para fins de explicação, pois o IP 192.168.0.1 já está em uso por outro terminal.

Clique em Entendo os riscos!
Estou acessando com o 
Navegador Mozilla FireFox

Clique em Adicionar exceção 
de segurança.

Clique em confirmar exceção 
de segurança.

Neste Momento você já consegue acessar o ÚnicoNET.
Agora vamos confirmar e terminar as primeiras 
configurações do ÚnicoNET.



Configure este painel conforme sua situação de quantidade e tipos de links.

No Meu caso que estou em um laboratório, somente para fins de autenticação, estou definindo um IP 
qualquer para a ETH1, porém o gateway tem que ser meu roteador ou servidor de acesso a web.

Após fazer as configurações necessárias dos links, Clique em gravar conforme mostra a figura acima.



Assim que gravou as configurações de rede interna e link, iremos para a próxima parte que é a leitura 
do contrato, leia com atenção o contrato e se estiver de acordo com todos os itens clique no quadradinho 
(checkbox) aceito os termos do contrato acima e clique no botão continuar.

A próxima Imagem ilustra a situação atual.



Agora estamos prestes a autenticar o ÚnicoNET, nesta parte você deve escolher a opção 
DEMONSTRAÇÃO e inserir no campo CNPJ o CNPJ cadastrado junto a Revenda, caso apresente algum erro você 
precisará entrar em contato com sua revenda para certificar‐se do CNPJ cadastrado e se realmente foi 
cadastrado, isso caso aconteça o erro “Cliente não cadastrado”. Caso não aconteça nada e o ÚnicoNET lhe peça 
usuário e senha, significa que o sistema está autenticado e pronto para ser utilizado. Veja a imagem abaixo.

12123123000199

Se tudo correu bem na instalação e nas configurações, após clicar em “Autenticar Sistema”, você foi 
redirecionado a uma tela solicitando Usuário e senha. Como padrão, “Usuário: admin e Senha: 12345”, após 
fazer o login, recomendamos que altere a senha padrão para uma senha de sua escolha



Alterando a Senha padrão

Após fazer o login  junto ao sistema, foi apresentada uma tela de boas vindas, a primeira ação nesta tela 
é verificar a hora que esta sendo marcada pelo sistema, caso não seja o horário atual, você deve entrar em 
contato com o SUPORTE (suporte@uniconet.com.br) por MSN, E‐mail ou telefones, “(12) 3132‐5052 / (11) 
3333‐2287 / (11) 3361‐4535”, e informar o problema.

Caso o horário esteja correto, clique no Menu Sistema, e logo após no sub‐menu Senha Admin, 
conforme ilustramos na imagem abaixo.

Digite a senha atual.
Digite a Nova Senha.
Redigite a Nova Senha para 
confirmar.

Agora Clique em Gravar.

Novamente será solicitado o login e 
a senha, neste momento a senha já 
foi alterada pela senha que foi 
escolhida.


