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Perguntas frequentes do BeckmanConnect 
 

O objetivo deste documento é responder as perguntas frequentes. Caso tenha alguma outra 
pergunta, entre em contato pelo e-mail connect@beckman.com   
 
 
Índice de Perguntas frequentes  
 

1. Os dispositivos médicos terão o recurso de transferência de arquivos futuramente?  

2. As transferências de arquivos são registradas?  

3. É preciso ter acesso ao sistema operacional com nível de administrador para a instalação do 
BeckmanConnect?  

4. Já instalei o TeamViewer pelo processo de registro manual (enviando por e-mail minha ID 
do TeamViewer), ainda preciso fazer a atualização?  

5. Algum tipo de informação está sendo coletado pelo instalador do BeckmanConnect?  

6. O BeckmanConnect afetará o desempenho da minha rede?  

7. É preciso ter uma rede privada virtual (VPN) para o BeckmanConnect?  

8. Como o BeckmanConnect pode me ajudar no laboratório?  

9. É possível que alguma alteração seja feita no meu sistema sem o meu conhecimento?  

10. O BeckmanConnect precisa ser inicializado toda vez que o computador for reiniciado?  

11. O computador ou o dispositivo em que o BeckmanConnect está instalado precisa ter um 
endereço IP fixo?  

12. Já tenho uma versão do TeamViewer instalada. Preciso removê-la?  

13. Algum tipo de informação está sendo coletado pelo instalador do BeckmanConnect?  

14. Desejo remover o BeckmanConnect do meu sistema; quais etapas devo seguir?  

15. O que é instalado pelo instalador do BeckmanConnect?  

16. Os representantes da Beckman Coulter poderão se conectar à minha estação de trabalho 
sempre que desejarem?  
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17. Como o BeckmanConnect funciona?  

18. Quem de dentro da Beckman Coulter terá acesso a essa solução e ao meu instrumento?  

19. Como é feita a comunicação pelo BeckmanConnect? E quanto aos servidores proxy ou aos 
firewalls?  

20. Por que o instalador do BeckmanConnect não está sendo executado?  

21. O BeckmanConnect fornecerá proteção contra vírus?  

22. O endereço IP do controlador do instrumento da Beckman Coulter precisa ser acessível 
pela Internet?  

23. Por que o conteúdo acima das duas caixas de seleção de consentimento não está 
carregando?  

24. Quanto custa o BeckmanConnect?  

25. O BeckmanConnect usa protocolos de segurança e comunicação reconhecidos pela 
indústria?  

26. Os servidores BeckmanConnect estão em conformidade com o RGPD?  

27. Por que o instalador do BeckmanConnect apresenta um erro de rede durante a instalação?  

28. Por que o instalador do BeckmanConnect diz que meu instrumento não é elegível?  

29. Um usuário do laboratório pode se conectar remotamente ao PC do controlador do 
instrumento?  

30. Por que o instalador do BeckmanConnect não abre no PC Windows 10 Aquios?  

31. Por que o BeckmanConnect não é instalado nos meus sistemas ViCell blu?  
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Pergunta 1: Os dispositivos médicos terão o recurso de transferência de arquivos futuramente?  
 

Se a transferência de arquivos for disponibilizada para dispositivos médicos, uma mensagem em 

tela notificará os instrumentos registrados. O usuário poderá optar por aceitar a nova versão via 

transferência de arquivos ou permanecer na versão atual. 

 

Pergunta 2: As transferências de arquivos são registradas? 

Todas as transferências de arquivos são registradas nos servidores de suporte. Entre em contato 

pelo e-mail connect@beckman.com para solicitar um registro de transferência de arquivo para 

seu instrumento. 

 

Pergunta 3: É preciso ter acesso ao sistema operacional com nível de administrador para  

a instalação do BeckmanConnect? 

Sim, o usuário que instalar o BeckmanConnect deve ter acesso com nível de administrador 

durante a instalação. Depois de instalado, o BeckmanConnect pode ser usado sem acesso de 

administrador.   

 

Pergunta 4: Já instalei o TeamViewer pelo processo de registro manual (enviando por e-mail 

minha ID do TeamViewer), ainda preciso fazer a atualização? 

Sim. Mesmo não obtendo nenhuma nova funcionalidade do instalador imediatamente, ele 

solicitará que você aceite os novos recursos de suporte assim que estiverem disponíveis. 

 

Pergunta 5: Algum tipo de informação está sendo coletado pelo instalador do BeckmanConnect? 

O nome e o e-mail são coletados em todas as instalações. Em algumas regiões, também podem 

ser coletados o endereço comercial e o número de telefone. À medida que novos recursos são 

implantados, as informações coletadas podem variar conforme o seu consentimento. Durante 

as atualizações ou novas instalações, analise o aviso de privacidade para obter detalhes sobre as 

informações coletadas pelo software BeckmanConnect 

 

Pergunta 6: O BeckmanConnect afetará o desempenho da minha rede? 

Não. A comunicação entre o software host BeckmanConnect e o servidor tem impacto mínimo 

sobre a largura de banda da rede, normalmente, menos do que adicionar outro usuário de 

estação de trabalho. 
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Pergunta 7: É preciso ter uma rede privada virtual (VPN) para o BeckmanConnect? 

Não. Um canal de comunicação criptografado é estabelecido a partir do controlador do 

instrumento da Beckman Coulter (via BeckmanConnect), conectando seu laboratório ao pessoal 

de serviço treinado da Beckman Coulter sem precisar de uma VPN.  

   

Pergunta 8: Como o BeckmanConnect pode me ajudar no laboratório? 

O BeckmanConnect foi projetado para melhorar a produtividade do laboratório e o tempo de 

atividade do sistema com um suporte rápido e eficiente quando houver problemas no sistema 

ou no software. Esse suporte especializado e em tempo real pode ajudar a minimizar 

interrupções no fluxo de trabalho e os custos relacionados: 

• Resolução rápida e eficiente de problemas  

• Maior tempo de atividade do instrumento  

• Maior produtividade do laboratório e do operador  

• Atualizações, recargas ou configurações de software sem contratempos  

• Menos tempo gasto pelo operador na solução de problemas por tentativa e erro  

• Área de trabalho remota e compartilhamento de arquivos para diagnósticos detalhados 
e solução de problemas  

• Resolução mais rápida de problemas no local (quando necessário)  
 

 

Pergunta 9: É possível que alguma alteração seja feita no meu sistema sem o meu 

conhecimento? 

Se as instruções de instalação forem executadas corretamente, quaisquer atividades de exibição 

de tela, controle remoto ou transferência de arquivos deverão ser aprovadas por um usuário em 

seu  laboratório. Para estabelecer a conexão, o solicitante também deverá fornecer uma senha 

de uso único. 

 

Pergunta 10: O BeckmanConnect precisa ser inicializado toda vez que o computador  
for reiniciado?  
 

Não. O software host de suporte remoto para o BeckmanConnect é executado em segundo 

plano no sistema operacional e reinicializa automaticamente quando o computador é reiniciado. 
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Pergunta 11: O computador ou o dispositivo em que o BeckmanConnect está instalado precisa 

ter um endereço IP fixo? 

Não. O BeckmanConnect não usa o endereço IP do controlador para estabelecer ou manter uma 

conexão. 

 

Question 12: Já tenho uma versão do TeamViewer instalada. Preciso removê-la? 

Sim, a instalação atual de todas as versões do TeamViewer deve ser removida antes da 

instalação do BeckmanConnect. Durante a remoção do TeamViewer, quando for exibida a 

solicitação “close TeamViewer before uninstalling” (“fechar o TeamViewer antes de 

desinstalar”), pressione o botão Retry (Tentar novamente) no prompt em vez da opção Exit 

TeamViewer (Sair do TeamViewer) no ícone da bandeja de tarefas para fechar o programa. 

 

Pergunta 13: Algum tipo de informação está sendo coletado pelo instalador do 

BeckmanConnect? 

O nome e o e-mail são coletados na instalação. À medida que novos recursos são implantados, 

as informações coletadas podem variar. Durante as atualizações ou novas instalações, analise o 

aviso de privacidade para obter detalhes sobre as informações coletadas pelo software 

BeckmanConnect. 

 

Pergunta 14: Desejo remover o BeckmanConnect do meu sistema; quais etapas devo seguir? 

• Ao instalar apenas o cliente TeamViewer, remova o cliente TeamViewer usando a opção 
Add/Remove programs (Adicionar/Remover programas) no painel de controle. Depois entre em 
contato pelo e-mail connect@beckman.com para atualizar os registros de serviço do 
instrumento e remover a disponibilidade de suporte remoto.  

• Ao instalar o cliente BeckmanConnect, remova o BeckmanConnect usando a opção 
Add/Remove programs (Adicionar/Remover programas) no painel de controle. Caso deseje 
remover o cliente e atualizar os registros do serviço para remover a disponibilidade do suporte 
remoto, selecione Yes (Sim) no prompt Unregister (Cancelar registro).  

 

Pergunta 15: O que é instalado pelo instalador do BeckmanConnect? 

Ele instala o cliente TeamViewer personalizado da Beckman Coulter e o cliente 
BeckmanConnect; este último solicitará que você aceite e implemente novos recursos no futuro. 
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Pergunta 16: Os representantes da Beckman Coulter poderão se conectar à minha estação de 

trabalho sempre que desejarem? 

Não. Cada sessão de suporte remoto deve ser iniciada pelo operador fornecendo seu 
consentimento e uma senha exclusiva que será redefinida após cada sessão. A sessão de 
compartilhamento, controle e transferência de arquivos remotos da área de trabalho (em 
instrumentos não IVD) deve ser pré-aprovada separadamente no sistema pelo operador. 

 

Pergunta 17: Como o BeckmanConnect funciona? 

A tecnologia de compartilhamento remoto da área de trabalho permite que os especialistas em 

suporte de hardware e aplicativos da Beckman Coulter estabeleçam uma sessão segura de 

compartilhamento de área de trabalho para resolver os problemas dos clientes. Assim que o 

acesso do cliente for concedido, um operador da Beckman Coulter com treinamento em HIPAA 

poderá se conectar diretamente à estação de trabalho para obter uma maior visibilidade para 

identificar rapidamente o problema e agilizar a resolução.  

Nos casos que exigirem uma resolução no local, a conectividade remota permitirá que nossos 

especialistas de suporte remoto coletem de modo mais eficiente os dados necessários para 

providenciar ao engenheiro de suporte de campo um plano de ação correto, além de 

ferramentas e quaisquer peças relacionadas para uma resolução rápida no local. 

 

Pergunta 18: Quem de dentro da Beckman Coulter terá acesso a essa solução e ao meu 

instrumento? 

O acesso é restrito aos colaboradores do suporte da Beckman Coulter na região de suporte do 

instrumento que tiverem passado pelo treinamento mais atual sobre privacidade de dados, 

regras e regulamentos de segurança. 

 

Pergunta 19: Como é feita a comunicação pelo BeckmanConnect? E quanto aos servidores proxy 

ou aos firewalls? 

A comunicação é feita por meio de firewalls e servidores proxy, permitindo a passagem de 

protocolos HTTPS na porta 443. Em alguns casos, a configuração do firewall ou do proxy do 

laboratório pode impedir que o instalador do BeckmanConnect se comunique com os servidores 

Beckman ou TeamViewer. 
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Pergunta 20: Por que o instalador do BeckmanConnect não está sendo executado? 

Certifique-se de estar conectado ao PC Windows do controlador como administrador e de que 

seu controlador esteja executando os sistemas operacionais necessários para o registro, 

conforme descrito no documento de rede. Caso ainda enfrente problemas, envie os arquivos do 

log de instalação para connect@beckman.com para obter assistência. 

 

Pergunta 21: O BeckmanConnect fornecerá proteção contra vírus? 

O BeckmanConnect não oferece uma proteção adicional contra vírus. A tecnologia de 

compartilhamento remoto da área de trabalho é integrada a sistemas instalados pelo cliente. 

 

Pergunta 22: O endereço IP do controlador do instrumento da Beckman Coulter precisa ser 

acessível pela Internet? 

O endereço IP do controlador do instrumento não precisa ser visível fora da rede local. Na 

maioria dos casos, se um navegador da Web no computador do instrumento conseguir acessar 

https://www.teamviewer.com (porta 443), o controlador do instrumento estará pronto para 

conexão. 

 

Pergunta 23: Por que o conteúdo acima das duas caixas de seleção de consentimento não está 

carregando? 

Certifique-se de que o Internet Explorer 11 ou superior esteja instalado. 

 

Pergunta 24: Quanto custa o BeckmanConnect? 

Nada. O serviço é oferecido sem custo aos clientes. 

 

Pergunta 25: O BeckmanConnect usa protocolos de segurança e comunicação reconhecidos  

pela indústria? 

Sim, o BeckmanConnect usa os seguintes protocolos para fornecer segurança e realizar 
comunicações: 

• Troca de chave pública/privada RSA  
• Comunicação amigável ao firewall  
• Proteção de dados de criptografia HTTPS, PKI e AES SSL de 256 bits  
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Pergunta 26: Os servidores BeckmanConnect estão em conformidade com o RGPD? 

Sim. Quando o serviço BeckmanConnect for implantado na Europa, ele ficará hospedado na 

União Europeia (UE), e os instrumentos poderão ser acessados apenas pelos associados da 

Beckman Coulter na UE. O TeamViewer não armazena nenhuma informação sobre seu 

instrumento e também está em conformidade com o RGPD. 

 

Pergunta 27: Por que o instalador do BeckmanConnect apresenta um erro de rede durante a 

instalação? 

O instalador deve ser capaz de se comunicar com os servidores Beckman ou com os servidores 

TeamViewer. Se encontrar esse erro, certifique-se de que seu PC consiga acessar 

www.beckman.com e www.teamviewer.com. Entre em contato pelo e-mail 

connect@beckman.com para tirar dúvidas 

 

Pergunta 28: Por que o instalador do BeckmanConnect diz que meu instrumento não é elegível?  

 

Isso pode ocorrer por vários motivos. Para que o instalador consiga validar a elegibilidade com sucesso, 
você deve:  

• Estar localizado em uma região com suporte para o instalador do BeckmanConnect  
• Inserir corretamente o número de série e a ID do sistema correspondente para um 

instrumento compatível  

Acesse o site do BeckmanConnect do seu país para obter uma lista de instrumentos compatíveis. 

 

Pergunta 29: Um usuário do laboratório pode se conectar remotamente ao PC do controlador do 
instrumento?  

 

Não, o acesso remoto é restrito aos colaboradores da Beckman em sua região de suporte. 
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Pergunta 30: Por que o instalador do BeckmanConnect não abre no PC Windows 10 Aquios? 

 

Você deve executar o utilitário de atualização de certificado antes de executar o instalador do 

BeckmanConnect. 

 

 

Pergunta 31: Por que o BeckmanConnect não é instalado nos meus sistemas ViCell blu? 

 
Você deve executar o utilitário de atualização de certificado antes de executar o instalador do 

BeckmanConnect. 
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países. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.  
Para consultar a localização dos escritórios e números de telefone da Beckman Coulter a nível global, 

acesse Contact Us (Contate-nos) em beckman.com 
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