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1 O que é um player?
Um player é um tocador de arquivos de áudio e vídeo. Neste caso, estará
instalando-se no seu computador o Media Player Classic, um freeware
(software gratuito) de visual simples e fácil de usar.

2 Instalando o player (Público Interno)
Na Intranet do TJ-RS, acesse o menu Documentos, item Manuais. Na seção
Departamento de Taquigrafia e Estenotipia, clique em Player para arquivos do
PSS (Público Interno)

Será exibida a caixa de diálogo Download de Arquivos – Aviso de Segurança.
Clique em Executar

Um novo aviso de segurança será exibido. Clique novamente em Executar

A tela de boas vindas a seguir será exibida. Clique em Avançar.

Na tela a seguir, clique em Instalar

E, por fim, em Concluir

Após a instalação será exibido no Desktop (Área de Trabalho do Windows) o
ícone do Media Player Classic.

3 Salvando o arquivo instalador (Público Externo)
Na Intranet do TJ-RS, acesse o menu Documentos, item Manuais. Na seção
Departamento de Taquigrafia e Estenotipia, clique em Player para arquivos do
PSS (Público Externo)

Será exibida a caixa de diálogo Download de Arquivos – Aviso de Segurança.
Clique em Salvar

Na caixa de diálogo Salvar como, selecione a pasta Desktop e clique em
Salvar

Na caixa de dialoga Download concluído, clique em Fechar

No Desktop, onde foi salvo o arquivo, será exibido o ícone correspondente

Obs.: ao gravar um CD ou DVD para uma parte ou advogado, além do
arquivo de áudio e/ou vídeo, deve ser incluído o instalador
SetupMPlayerExterno na mídia.

4 Alterando o idioma do player
Por padrão, o player é instalado na versão em inglês. Para alterar para
português, clique no menu View, depois em Language, e, por fim, em
Portuguese (Brasil)

5 Associando um arquivo .asf (PSS)
Se após um duplo clique em um arquivo .asf, este não abrir automaticamente
no Media Player Classic, será necessário associá-lo ao MPC.
Para isso clique no ícone do arquivo com o botão direito e acesse o item Abrir
com, depois, no submenu, clique em Escolher Programa Padrão...

Na caixa de diálogo Abrir com, clique em Media Player Classica, depois
marque a caixa Sempre usar o programa selecionado para abrir este tipo de
arquivo, e, por fim, em OK

