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MULTITELAS

Assistir Canais do plano através dos diferentes dispositivos. 



❖ Dispositivo IOS: IPAD, Iphone, Ipod

❖ Dispositivos Android: Smartphone, Tablet, Android TV

❖ Navegadores: Google Chrome, Mozilla, Firefox, IE, Edge, Safari

❖ Set-top-box

❖ Chromecast

❖ Smartv: Roadmap

MULTITELAS



✔ TIMESHIFT: 
Pausar ou retroceder 

ao início dos 
programas.

✔ CONTROLE DOS 
PAIS:

Controle total do 
acesso dos filhos, 

com filtro por canal 
ou por idade.

✔ CATCHUP: 
Acessar programas já 

encerrados.

✔ DVR:
Gravar o programa 

na nuvem e acessar 
em qualquer tela.

✔ PORTAL:
Gerenciamento de 

senha, perfis, 
dispositivos e ordem 

de canais.

RECURSOS



APP – PLAY STORE

✔ APP AMIGO TV:

Para baixar o APP para seu Smartphone ou TV Android, acessar 

a loja Play Store e buscar pelo nome do Aplicativo “Amigo TV”.



APP AMIGO TV 

Amigo TV 

Amigo TV 

Amigo TV 

✔ APP AMIGO TV:

Para baixar o APP para seu Smartphone ou TV 

Android, acessar a loja Play Store e buscar pelo 

nome do Aplicativo “Amigo TV”.



ACESSO AO CONTEÚDO

Configurando WI-FI

✔ Selecione a sua rede Wi-Fi, selecionando 

“Conecte-se ao Wi-Fi”.

✔ Após escolher a rede, digitar a senha do 

Wi-Fi.



ACESSO AO CONTEÚDO

✔ Fazendo Login:

Após baixar o APP na sua TV, Smartphone ou Caixa 

IPTV, colocar login e senha através dos campos 

conforme imagem.



ACESSO AO CONTEÚDO

Tela de Perfil

✔ Nesta tela, escolha o perfil de sua 

preferência, para acessar o conteúdo.

Obs: Para criar  outros perfis e também personalizar, 

é necessário acessar o portal.

https://meuportal.tv/login



ACESSO AO CONTEÚDO

Tela Home

Lineup dos Canais

✔ Acessando os Canais:

Após escolher o perfil, a tela home irá 

aparecer, com o menu à esquerda da 

tela podemos selecionar a lista de 

canais que aparecerá com o logotipo, 

nome do canal, e informação do 

programa.



ACESSO AO CONTEÚDO

Lineup dos Canais

✔ Acessando os Canais:

Podemos navegar através do Controle 

Remoto, e selecionar na lista de canais, 

o programa, que aparecerá com o 

logotipo, nome do canal, e informação 

do programa.



ACESSO AO CONTEÚDO

Opção de áudio

✔ Alterando áudio:

Ao assistir um evento, clicando em 

“OK” no controle remoto, podemos 

alterar o áudio, no ícone em destaque 

na imagem, e selecionar o áudio 

original ou dublado.



ACESSO AO CONTEÚDO

Opção de legenda.

✔ Selecionando Legenda:

Ao assistir um evento, clicando em 

“OK” no controle remoto, podemos 

incluir legenda, caso esteja disponível 

pela programadora, selecionando ou 

desligando, conforme mostra o ícone 

em destaque na imagem.



ACESSO AO CONTEÚDO

Assistindo canais Live, Catchup, Timeshift

✔ Live, Catchup, Timeshift :

Selecionando o canal para assistir Live, 

vai aparecer caso o canal esteja 

habilitado para isso, as teclas pause, 

avançar e retroceder. Assim é possível 

assistir ao programa desde o início, e 

não perder nenhum detalhe.



ASSISTINDO CONTEÚDO SMARTPHONE

Assistindo Canal 

Configurando áudio e 
Legenda

✔ Live, Catchup, Timeshift :

Selecionando o canal para 

assistir Live, vai aparecer caso o 

canal esteja habilitado para 

isso, as teclas pause, avançar e 

retroceder. Assim é possível 

assistir ao programa desde o 

início, e não perder nenhum 

detalhe.

✔ Áudio e Legenda:

No player clicar nos 3 pontinhos 

acima a direita é possível 

alterar áudio e incluir ou retirar 

legenda.



GUIA DE PROGRAMAÇÃO

Guia de Programação.

✔ Acessando o Guia

Podemos navegar através do Controle 

Remoto, e selecionar quando se está 

assistindo um programa, com a tecla 

“Seta para cima”, o guia, ou também 

com a tecla para a esquerda, ou para 

baixo, mostrando diferentes tipos de 

guia.



ACESSANDO GUIA DE PROGRAMAÇÃO

Guia de Programação no Smartphone.

✔ Gravando Programação:

Na aba “Programação”, pode 

navegar pelo guia, visualizando 

sinopse dos eventos que já 

passaram e também os 

próximos.



GRAVAÇÃO

✔ Gravando Programação:

Caso está opção esteja autorizada pela 

programadora do canal, é possível 

gravar evento que já passou, ou 

agendar gravação para eventos 

futuros, através do guia, selecionando 

gravar.

Gravação



AGENDANDO GRAVAÇÃO

Agendando gravação no Smartphone.

✔ Gravando Programação:

Caso está opção esteja autorizada pela 

programadora do canal, é possível 

gravar evento que já passou, ou 

agendar gravação para eventos 

futuros, através do guia, selecionando 

gravar.



PORTAL DE GERENCIAMENTO

PORTAL

Gerenciamento:

✔ Senha 

✔ Perfis

✔ Dispositivos

✔ Ordem de canais



PORTAL DE GERENCIAMENTO

Acesse o portal com o mesmo login e senha que utiliza para o Amigo TV.

Acesse:
https://meuportal.tv/login



PORTAL DE GERENCIAMENTO

Gerenciamento de Senha e perfil:
Alterar ou definir senha para restringir acesso, criar e personalizar perfis, 

posição dos canais, limpar registro de dispositivos. 

Acesse:
https://meuportal.tv/login

Também é possível 

assistir a programação 

pelo portal, escolhendo o 

menu “Televisão”.



PORTAL DE GERENCIAMENTO

Gerenciamento de perfil:
Alterar ou criar mais perfis. 

Escolha o perfil para 

acessar ou alterar as 

configurações, clicando 

no canto direito superior 

do navegador.



PORTAL DE GERENCIAMENTO

Gerenciamento de perfil, PIN, canais autorizados,
configuração de senha e autorização de acesso a canais.



PORTAL DE GERENCIAMENTO

Gerenciamento de dispositivos:

Caso exceder o número máximo de telas contratadas, é necessário acessar 
através do portal, a gestão de telas e escolher e deletar, através da lista de 

dispositivos.



PORTAL DE GERENCIAMENTO

Gerenciamento dos Canais:

É possível alterar a ordem dos canais, conforme preferência, salvando 
personalização que irá aparece na ordem salva para todas as multitelas de 

acesso do cliente.


