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1.

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

O Shift Play é um sistema de Time Delay com recursos de
edição para grade de programação transmitida pela rede
e playout. Realiza a gravação do vídeo de entrada em loop
contínuo, possibilitando sua exibição imediata a partir de
qualquer ponto da transmissão.
Permite a edição e inclusão no playlist de clipes préexistentes, bem como a criação de clipes lógicos através
da marcação de pontos de entrada e saída no vídeo
gravado.
O sistema é dotado da função SKIP que possibilita a
exclusão de um trecho de vídeo no sinal de entrada. Grava
e exibe closed captions, suporta os principais padrões de
codec e encapsulamentos existentes incluindo MXF,
QuickTime, possui também suporte para áudio de 16
canais. A resolução de vídeo recomendada é 1920 x 1080.
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2.

OPERAÇÃO DO SISTEMA

A interface do Shift Play é composta por três módulos:

INGEST: Realiza a operação de gravação do sinal de
entrada, importação de arquivos externos e seleção do
vídeo para edição.
EDIÇÃO: Permite edição e a criação de clipes com a
ferramenta CUE-IN/CUE-OUT, exclusão de trechos do sinal
LIVE através de SKIP-IN/SKIP-OUT. Apresenta também a
opção REMARK OUT, que cria um ponto de saída em um
sinal infinito.
PLAYOUT: Módulo de exibição do Playlist.

2.1 INICIANDO O SITEMA
Para
iniciar
o
sistema
pressione
ON/OFF,
automaticamente o modo de gravação será ativado.
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ON: A partir deste momento o módulo de edição do
sistema estará habilitado para operações.
Insert Live
INSERT LIVE: Esta opção inclui
automaticamente o clipe na playlist
sempre que o sistema for inicializado.

2.1.1 EXIBIÇÃO DE ARQUIVOS
O ShiftPlay permite a exibição de arquivos residentes em
seu storage local, previamente configurado, ou de
arquivos disponíveis em storages existentes na rede local.
A exibição de arquivos distribuídos na rede local garante
agilidade na operação, exigindo porém que a utilização da
rede seja controlada para evitar que possíveis "gargalos"
possam comprometer a exibição de tais arquivos.
Para as situações em que não haja garantia de
disponibilidade da rede deve-se utilizar o modo de
importação COPY NETWORK FILE BEFORE EDIT, localizado
no painel GENERAL em SETUP.
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2.1.2 DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE DO
PAINEL INGEST

Este painel permite acesso aos recursos de catalogação de
clipes no inventário do sistema e configuração do SETUP.
1. Habilita exibição do Closed Caption.
2. Habilita gráficos dos níveis de áudio.
3. Habilita áudio.
4. ON/OFF : Inicia gravação do sinal ao vivo .
5. INSERT LIVE: Se habilitado no estado ON, inicia a
exibição no playout.
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6. STORAGE USAGE: Mostra o espaço disponível em
disco.
7. DELETAR ARQUIVOS: Opção para excluir arquivos.
STORAGE USAGE indica espaço utilizado no STORAGE.
8. SHOW FILES: Este campo possui dois modos:
STORAGE e IMPORT. STORAGE: o arquivo será copiado e
armazenado na rede. IMPORT: o arquivo será copiado
para o armazenamento local. A opção IMPORT habilita a
importação de clipes para o inventário.
9. Aqui é onde os clipes do inventário ficam
expostos.
10. Aqui é onde o sinal de vídeo configurado e clipes
criados no Shift Play ficam expostos.
11. SETUP: Abre o painel de configuração de
GENERAL, LIVE SETUP, CODEC, MASTERCTL.

12. DELETE: Deleta um arquivo selecionado no
inventário. LIMPAR: Limpa todos os arquivos de uma
única vez.

2.1.3 RELÓGIOS DO PAINEL DE INGEST
O SHIFT PLAY dispõe de marcadores com diferentes
funções.

START TIME: Indica horário de início da gravação.
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CLOCK TIME: Indica horário local, conforme programado
no sistema Windows.
T.C: Indica tempo corrido da gravação.

2.2 EDIÇÃO

Ambiente onde o sinal de entrada é editado.
CUE-IN/CUE-OUT: Criação de clipes a partir da seleção de
blocos de um sinal de vídeo.
SKIP-IN/SKIP-OUT: Utilizado para excluir trechos de um
sinal LIVE.
REMARK OUT: Marca o ponto de saída em um clipe
infinito tornando-o finito.

2.2.1 PAINEL DO MÓDULO DE EDIÇÃO
Este painel permite acesso a recursos de marcação e
edição de clipes.
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1.
2.
3.
4.
5.

Habilita Closed Caption.
Habilita VU de áudio.
Habilita áudio no clipe em edição.
Da esquerda para direita: PLAY, PAUSE, STOP.
MARK DURATION: Indica a duração do clipe
editado.

6.

PESQUISA HORÁRIO DO EVENTO
INÍCIO: Indica o horário que o
material foi adicionado ao
sistema.
REC TIME: Horário em que o
material em exibição foi gravado.
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TC:
Tempo
corrido
da
transmissão
GO TO: Ir para hora desejada em
“Horário”
7. TÍTULO DO CLIPE: O primeiro passo é dar nome
ao arquivo, em seguida clique em NEW CLIP e o
bloco de clipe será criado, ficando disponível no
inventário. Em RENAME localizado no painel
INGEST o clipe poderá ser renomeado. EXPORT
permite a exportação do clipe em um storage
local. O botão
para o PLAYOUT.

envia o arquivo selecionado

8. MARK EDIT POINTS: Área de marcação dos
pontos de entrada e de saída do clipe.

9. TÍTULO DO INTERVALO SKIP: Campo para
descrição do trecho extraído do sinal LIVE. Para
marcação de SKIP IN e SKIP OUT, é necessário
descrever o clipe neste campo.
10. Neste campo estarão detalhados o "Título do
intervalo" definidos pelo SKIP, duração os
horários de entrada e saída do clipe.
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2.2.2 MARK EDIT POINTS (MARCAÇÃO DE PONTOS
DE EDIÇÃO)
O “Mark edit points” é a área de marcação dos pontos de
entrada e saída do SHIFT PLAY. Possui dois modos de
operação: CLIP EDIT e LIVE EDIT.

No modo CLIP EDIT é possível criar clipes a partir de um
sinal de vídeo, indicando seus pontos de entrada e saída.
No modo LIVE EDIT editamos sinais ao vivo,

remarcando sua saída e criando trechos de exclusão.

a) Definição da quantidade de frames que serão
avançados ou recuados no momento de visualização
do clipe.
b) Estes botões promovem o recuo (<<) e avanço (>>)
do clipe rodado no monitor EDIT.
c) CUE-IN: Marca ponto de entrada do clipe.

11

d) CUE- OUT: Marca ponto de saída do clipe.
e) (<) Recua vídeo frame a frame / (>) Avança vídeo
frame a frame.
f) Configura quantidade limite de frame para recuo e
avanço.
g) Posiciona o vídeo no ponto de início do clipe.
h) GO TO IN: Posiciona o vídeo no início da marcação
atribuída como CUE IN.
i) Indica o tempo do ponto de entrada marcado como
CUE IN.
j) Indica o tempo do ponto de saída marcado como
CUE OUT.
l) GO TO OUT: Posiciona o vídeo no final da marcação
atribuída como CUE OUT.
m) (>>|) Posiciona o vídeo no ponto de saída do clipe
n) Limpa todo o CUE IN e CUE OUT marcado.
o) REMARK OUT: Marca um ponto de saída em um
clipe infinito.
p) INFINITO: Indica que o sinal transmitido não tem
fim.

2.2.3 CRIANDO UM BLOCO DE VÍDEO
Para criação de um bloco de vídeo deve-se marcar o ponto
de entrada CUE-IN e de saída, CUE-OUT. O clipe estará
disponível na coluna INGEST, e poderá ser adicionada a
playlist.
Para criação do bloco execute as seguintes etapas:

12

1. Nomeie o clipe em “Título do clip”.
2. Em seguida selecione NEW CLIP.
3. O clipe será enviado para o inventário do sistema,
localizado no módulo de Ingest.
4. Marque um ponto de entrada CUE-IN e um ponto
de saída CUE-OUT e o clipe estará criado.
5. Para adicionar o clipe a playlist clique em

2.2.4 EXCLUINDO TRECHOS INDESEJÁVEIS NA
EDIÇÃO (SKIP IN/ SKIP OUT)
Permite que o operador elimine trechos do sinal LIVE. O
SKIP IN indica o ponto de entrada e SKIP OUT o ponto de
saída. Após seleção desses pontos, o trecho marcado não
será transmitido. Antes de realizar essa operação é
necessário dar Título ao intervalo.
1. Antes de iniciar a operação é necessário dar nome
ao trecho que será excluído em “Título do
intervalo SKIP”.

2.

marca o ponto de entrada.

3.
marcar o ponto de saída.
4. Após criação do intervalo a descrição do clipe
estará disponível abaixo de “Título do intervalo
SKIP”, conforme gráfico abaixo.
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2.2.5 RELÓGIOS DO PAINEL DE EDIÇÃO

T.C: Indica tempo corrido da gravação do sinal de entrada.
REC TIME: Indica horário local, conforme programado no
Windows.
DURATION: Indica tempo corrido da gravação.

2.3 PLAYOUT
Playout é o módulo para roteirização e exibição dos clipes
editados e sinais de vídeo LIVE.
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1. Regressivo: Tempo regressivo do clipe.
2. PROGRESSIVO: Tempo corrido de exibição do
clipe no playout.
3. Da esquerda para direita: PLAY do vídeo para
início da transmissão; PAUSA no vídeo; STOP Interrompe
transmissão.
4. TIME DELAY: Esta área possui a ação GO TO que
permite ao usuário ir para um determinado ponto do
clipe. Escolha o horário em que o clipe foi gravado no
relógio ou defina o tempo de delay em segundos no
campo sec, clique em GO TO e a exibição avançará para o
tempo marcado.
5. LOOP: Habilita repetição da exibição.
CC: Habilita exibição do CLOSED CAPTION.
AUDIO: Habilita preview do áudio.
AUTO CLEAN: Elimina clip da playlist após exibição.
6. AD PAUSE: Adiciona bloco de pausa.
DELETE: Deleta o item selecionado.
7. Painel indicador do nível de áudio dos 16 canais
disponíveis. Possui checkbox para desabilitar cada um dos
canais. O MASTER LEVEL regula o nível de áudio.

8.
9.

GC: Abre o gerador de caractere.
SAIR: Fecha o sistema.
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2.3.1 ÁUDIO MIXER CONTROL

Painel indicador do nível de áudio dos 16 canais
disponíveis. Possui checkbox para desabilitar cada um dos
canais. O MASTER LEVEL regula o nível de áudio.

3.

SETUP DO SISTEMA

O SETUP é o local para configuração do sistema.
Para acessar, basta clicar no botão SETUP na coluna de
INGEST localizado no canto inferior esquerdo.

SETUP contém cinco abas: General, Live Setup, Codec,
Streaming e MasterCTL.
OBS: Após acionar o botão “on” configurações de setup
estarão desabilitadas. Para edita-las é necessário que o
sistema esteja no modo “off”.

16

3.1 GENERAL

Video Format: Configuração da resolução do vídeo.
Audio format: Configuração do bitrate de áudio.
Output Device: Seleciona o dispositivo de saída.
Out HDMI: Habilita saída HDMI.
Background: Configura o background na ausência de
vídeo (ex: colobar).
Storage: Local para configuração da pasta raiz dos vídeos.
K-fator: Taxa de compressão da imagem. O padrão
indicado é 80.
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Max Delay: Configuração da gravação em looping. O
sistema grava um tempo determinado, substituindo o
tempo excedido pelo material mais recente.
Storage Size: Identifica o tamanho do storage.

Copy network file before edit: Neste modo o arquivo
somente estará disponível para edição após a conclusão
da cópia: Uma barra de progresso indica o andamento da
cópia para o storage local.

Clear Record Storage: Define o modo de gravação do
sistema.
End: Assim que o programa for fechado o conteúdo
gravado é apagado.
Begin: Ao abrir o programa o conteúdo gravado fica
disponível no painel ingest mas é sobreposto assim que
uma nova gravação se inicia.
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Automatic: Ao abrir o programa o conteúdo gravado fica
disponível no painel ingest mesmo dando início a uma
nova gravação.
Playlist operation mode: Define modo de operação da
playlist.
First on list: Apenas o primeiro clipe da playlist será
exibido.
Selected: O clipe selecionado será exibido.

3.2 LIVE SETUP
No Live Setup é configurado o sinal de entrada LIVE.

Para configuração do dispositivo de entrada selecione o
tipo de sinal de vídeo e áudio, o canal de conexão em Line
e o formato em Format. Clique no botão INICIALIZAR e o
sinal estará visível no preview. Clique em SALVAR e o sinal
estará pronto para operação.
Video: Dispositivo de entrada de vídeo (Webrtc, NDI,
Placa etc...).
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Line: Canal de conexão do dispositivo de vídeo.
Formato(Vídeo): Formato de vídeo.
Audio: Dispositivo de entrada de áudio.
Line: Canal de conexão do dispositivo de áudio.
Format (áudio): Formato de áudio.
Props: Abre uma janela de propriedades se houver.
R: Refresh (Atualizar).
Audio Preview: Pré visualização de Áudio.
Vídeo Preview: Pré visualização do sinal de vídeo.
Audio Level: Ajuste do nível de áudio.
Inicializar: Exibe o sinal proveniente dos dispositivos de
vídeo e áudio no preview.
Fechar: Deixa de exibir o sinal de vídeo.
Excluir: Exclui as configurações de dispositivo.
Salvar: Salva as configurações definidas e habilita o sinal
de entrada no painel de ingest.
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3.3 CODEC
Na aba CODEC serão definidas as configurações de Codec.

Formato: Formato do Codec.
Vídeo: Definição do codec de vídeo.
Áudio: Definição do codec de áudio.
Extensão: Extenção do arquivo selecionado.
Props: Abre uma janela de propriedades se houver.

3.4 AUDIO MAPING
Nesse painel é possível reordenar as trilhas de áudio em
até 16 canais diferentes.
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None: Não exerce nenhuma ação.
Ingest: Remapeia o sinal de entrada.
Playout: Remapeia o sinal de saída.
Both: Remapeia ambos.
Mute All: Muta os canais.
Audio Reset: Reseta as configurações padrão.
Save áudio Map: Salva as alterações.

3.5 MASTER CTL
Nessa aba é configurado a comunicação do exibidor
com a mesa de corte.
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4 GERADOR DE CARACTERES
O SHIFT PLAY possui em seu workflow um gerador de
gráficos e caracteres multi-layer.
O GC permite a inserção simultânea de gráficos e
caracteres através de 6 componentes, sendo texto,
gráficos, imagens, textos foguetes na horizontal e vertical
(tickers) e também sequência TGA.

4.1 ABRINDO O GERADOR DE CARACTERE
Para abrir o Gerador de Caractere Clique em C.G,
localizado na parte inferior do painel esquerdo do
exibidor.
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Será aberto um painel, conforme na figura abaixo.

Para criar uma composição com o editor de caracteres
clique em GC EDITOR. Será aberto o painel a seguir:
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4.2 INSERINDO COMPONENTES NO GERADOR DE
CACTERES
O editor de caracteres permite a composição com diversos
layers. À medida que os títulos são inseridos, são também
armazenados em um banco de dados juntamente com
seus atributos.

Texto
Para inserção de texto deve-se selecionar a aba TEXT,
configurar a fonte e digitar o texto no campo disponível.
Após concluir a configuração arraste TEXT para o monitor.
Graphic
Selecione o tipo de gráfico, ex. POLYGON. Para figuras
com cantos, como o próprio polígono, é possível
arredondar os cantos configurando o parâmetro em
Round corner. Após concluir a configuração arraste
GRAPHIC para o monitor.
Imagem
Faça o upload da imagem. Após concluir a configuração vá
em CGTYPE clique e arraste IMAGE para o monitor do GC.
Crawl Ticker
Com este recurso é possível criar uma barra de rolagem na
horizontal. Podendo inserir, por exemplo, um RSS. Após
concluir a configuração arraste CRAWL TICKER para o
monitor.
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Roll Ticker
Com este recurso é possível criar uma barra de rolagem na
vertical. Após concluir a configuração vá em CGTYPE clique
e arraste ROLL TICKER para o monitor do GC.
TGA
Com este recurso é possível importar sequências TGA para
o monitor do GC. Basta arrastar TGA SEQUENCE para o
monitor do GC que será solicitada a pasta com as imagens,
selecione a pasta e a sequência estará disponível no
monitor do GC.

4.3 EDITANDO OS ATRIBUTOS DO CARACTERE

Os Atributos: Fonte, cor, fundo, posição horizontal,
posição vertical e borda estão disponíveis para edição. Os
Tickers têm ainda a opção de controle de velocidade.

4.4 SEQUENCIA ANIMADA DE EVENTOS
Para geração de uma sequência de eventos com diversas
imagens, como por exemplo, nome do filme, parte e logo
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da emissora, o usuário deve inicialmente criar um título
para o elemento criado previamente no painel do gerador
de caractere.

Após isso, deve-se configurar o tempo de duração e fade
de cada elemento da composição e incluir o elemento. O
próximo passo é geração do script da composição,
clicando em INCLUIR SCRIPT. O evento estará preparado
para ser trabalhado no painel de exibição do gerador de
caractere.
O GC trabalha com camadas independentes no painel de
transmissão, o que permite a comutação de imagens
independentes no momento da execução da playlist.

4.5 CONFIGURAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO GC

O sistema permite o uso de presets de posicionamento do
GC, facilitando o alinhamento de uma determinada
sequência de animação. Com essas atualizações será
possível a emissora criar uma rotina de exposição dos
caracteres.

27

O botão H. CENTER posiciona o caractere no centro da
tela, fazendo um alinhamento horizontal. O botão H-V
CENTER faz o alinhamento na posição vertical.
Para exclusão de um determinado preset clique em
DELETE PRESET.
Para configuração basta posicionar o elemento dentro da
tela de composição e em seguida clicar em SAVE PRESET.

4.6 AGRUPAMENTO DE ELEMENTOS
Agora é possível o agrupamento de múltiplos elementos
em um único grupo, facilitando o posicionamento de
composições que envolvam múltiplos gráficos.

5 INSTALAÇÃO
O download do sistema está disponível no site:
http://www.videomart.com.br/downloads-videomart
Após Download, execute o instalador do sistema,
certificando-se da conclusão da operação.
Ao final da instalação execute o sistema clicando no ícone
criado na área de trabalho.
Ao executar pela primeira vez o sistema ainda não
registrado, apresentará uma tela com as opções para
registro ou operação em modo de demonstração.
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Modo Demonstração:
O SHIFT PLAY oferece a possibilidade de ser executado em
modo de demonstração. Para utilizar clique no botão
MODO DEMO.

5.1 REGISTRO DO SISTEMA:
Desejando efetuar o registro do sistema clique no botão
REGISTRAR. O sistema abrirá a tela de registro, onde
constará o número de série do seu SHIFT PLAY.
Copie o conteúdo do número de série e envie por e-mail
para seu consultor a fim de obter a contrassenha para
liberação definitiva ou temporária do sistema.
De posse da contrassenha preencha os campos destinados
a ela e efetue o registro do sistema.

6 ATALHOS
TimeLine do EDIT dois atalhos;
Excursão do TIME LINE frame à frame (CTRL
+ SETAS LADOS)
Excursão do TIME LINE em minutos (CTRL +
SETAS BAIXO E PARA CIMA)
No TimeLine do PLAY OUT dois atalhos;
Excursão do TIME LINE frame à frame
(CTRL+SHIFT + SETAS LADOS)
Excursão do TIME LINE em minutos
(CTRL+SHIFT + SETAS BAIXO E PARA CIMA)
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7 MANUTENÇÃO E SUPORTE
Manutenção do sistema
Para manter seu SHIFTPLAY em perfeito funcionamento
recomendamos o seguinte:












Não disponibilizar acesso à internet na
máquina com o TVPLAY.
Manter windows sempre atualizado.
Executar um desfragmentador de discos
periodicamente. Discos do sistema
mensalmente e Discos de vídeo
semanalmente.
Evitar a utilização de pen drivers.
Utilizar um bom antivírus, mantendo-o
atualizado.
Utilizar Nobrake UPS (uninterruptible
power supply).
Recomenda-se não utilizar softwares de
acesso remoto instalados e executados em
background.
O sistema já vem instalado com o Aero
Admin, que permite acesso remoto para
manutenção, executado apenas quando
necessário.
O sistema não deve ser entendido como
um computador, e sim como uma máquina,
por tanto evite utilizar para acesso à
internet, e-mails e outras tarefas.
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Atualização do sistema
A divisão de desenvolvimento da VIDEOMART BROADCAST
está permanentemente atenta às necessidades de seus
usuários e, por isto, disponibiliza periodicamente
atualizações do sistema em seu site. Recomendamos a
instalação das atualizações.
Ao atualizar seu SHIFTPLAY adote o seguinte critério:
 Atualize o sistema operacional.
 Atualize o driver da BLACKMAGIC DECKLINK.
 Atualize o SHIFTPLAY.

Assistência técnica remota
Seu SHIFTPLAY, dentro do período de garantia ou em
garantia estendida possibilita assistência técnica remota.
Em caso de necessidade solicite suporte técnico à
VIDEOMART. Para suporte técnico remoto é necessário
conectar a máquina à internet. Não há necessidade de
instalação de nenhum software para esta função pois o
SHIFTPLAY incorpora em sua instalação um software para
acesso remoto.

Configurações necessárias para funcionamento do
sistema
Para um melhor desempenho recomenda-se
configuração de hardware e software abaixo:

a

Requisitos mínimos
Processador: Intel tecnologia i7
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MotherBoard : Asus
Memória Ram : 16 GB
Placa de vídeo : Nvidia Gforce GTX 750
SISTEMA: 1 HD SSD 128GB
STORAGE: 2 HDs de 2TB RAID (4TB vídeo)
Gabinete : Industrial padrão rack 19″
Placa de captura: Blackmagic ou AJA
Sistema operacional : Windows 10 professional 64 bits
Monitor LCD 23 – FULL HD ( 1920 x 1080px)
kit mouse + teclado microsoft

SOFTWARES
Sistema operacional Windows 7 ou 10 Professional 64
Bits.
Biblioteca DirectX.
Quicktime.
A plataforma SHIFTPLAY suporta a maioria dos formatos,
codecs e containers disponíveis no mercado.

8 REFERÊNCIAS
A VIDEOMART BROADCAST, empresa desenvolvedora do
SHIFT PLAY, está SEMPRE atenta aos avanços tecnológicos
do mercado. A empresa aprimora periodicamente seus
sistemas, mantendo-os atualizados e compatíveis com as
novas versões de drivers de placas de captura, além de
efetuar pequenas implementações sugeridas pelos
usuários.
Os novos releases do Shift Play estarão sempre disponíveis
no site http://www.videomart.com.br.
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9. COMPARTILHAMENTO DE UNIDADE
DE REDE
A partir do compartilhamento é possível que sistemas da
Videomart trabalhem integrados, que uma ou mais máquinas
troquem informações e arquivos de vídeo através da rede. (Ex:
TV Ingest e TVPlay)
Primeiro passo:
Vá em Painel de controle> central de rede e compartilhamento>
alterar as configurações de compartilhamento avançadas:
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Clique em “todas as redes” para abrir mais opções:
Em “compartilhamento de pasta pública” selecione “ativar...”
Em “compartilhamento protegido por senha” selecione
“desativar...”.
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Depois é só clicar em “salvar alterações. ”

Segundo passo:
Vá em “este computador” e selecione a unidade que deseja
compartilhar, com o botão direito clique em “propriedades”.
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Vá na aba compartilhamento > compartilhamento avançado.
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Selecione "compartilhar a pasta", agora você poderá alterar
informações como "nome do compartilhamento" e
"comentários."
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Em permissões selecione "permitir" em todos os campos, clique
em "aplicar" e "OK", depois "aplicar" e "OK" novamente.

Em propriedades da unidade, selecione a aba "segurança", vá
em "editar", "adicionar", em "digite os nomes dos objetos a
serem selecionados" e digite "todos".
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Depois clique em "verificar nomes", selecione "todos" e clique
em ok!

Em "permissões para todos" marque "permitir" em todas as
opções, clique em "ok" e pronto, sua unidade está
compartilhada!
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9.1 Mapeando uma unidade de rede:
Após compartilhada, agora você deve mapear a unidade de rede
para que a mesma esteja visível na rede e possa ser acessada
por seus usuários.
No campo de endereço da pasta rede digite o ip da unidade
compartilhada.
Identificando a pasta, com o botão direito clique em "mapear
esta unidade de rede", em unidade selecione a letra "V" e
pronto sua unidade está mapeada.

Clicando em "este computador" sua unidade estará visível e
pronta para ser utilizada.
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