
TUTORIAL
TÉCNICO

Localizar dispositivos 
na rede local
Windows



No computador, pressione as teclas                    para abrir o executar,
digite services.msc e clique em OK

Neste tutorial vamos mostrar como configurar o Windows caso o 
SIM Next ou o IP Utility Next não localize os dispositivos na rede local.
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Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

DESATIVAR SERVIÇO DE PLATAFORMA 
DE DISPOSITIVOS CONECTADOS

Será aberta a tela de Serviços do Windows, localize o Serviço de
Plataforma de Dispositivos Conectados e clique duas vezes sobre ele

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR


TUTORIAL TÉCNICO

Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

Localizar dispositivos

Na aba Geral das Propriedades de Serviço de Plataforma de
Dispositivos Conectados, altere os campos:

Tipo de Inicialização: Altere para Desativado

Status do Serviço: Clique em Parar

Clique em Aplicar e OK

Reinicie o computador para que as configurações tenham efeito.

Após reiniciar abra novamente o SIM Next ou o IP Utility Next e faça a
busca de dispositivos.
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Localizar dispositivos

No SIM Next na tela Dispositivos, clique em Atualizar

No IP Utility Next clique em Atualizar

Pronto, as configurações no Windows foram realizadas e a busca de
dispositivos na rede local funcionará normalmente.

SIM NEXT

IP UTILITY NEXT
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Siga nossas redes sociais para
ficar por dentro das novidades e

receber novos tutoriais!
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