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1. Introdução
Bem-vindo ao EasiSlides! EasiSlides é um Software de Projeção de Letras de Músicas,
Versículos, Pregações, Avisos, Power Point..., concebido para projetar num monitor de vídeo
ou no data show, para uma tela grande (telão) para auxiliar o culto cristão ou uma
apresentação/palestra. Seus recursos adicionais incluem:







Letras em dois idiomas - Projete letras em dois idiomas diferentes ao mesmo tempo.
Você deve ter as 2 letras em sua Base de Dados.
Suporte Multimídia - Toque arquivos de áudio ou Fundos em vídeo, Filmagem ao
Vivo, Letras com rotação automática sincronizadas com arquivos de áudio ou vídeo.
Gerador de Base de Louvores ou Hinário Próprio (PraiseBook) - Produza sua
própria Base de Louvores (PraiseBook), ou suas pregações, formatadas e indexadas,
em segundos.
Gerador de HTML - Produz todos os arquivos HTML necessários para publicar as letras
em seu site.
Cifras - Armazene seus próprios acordes para cada música e gere Sua Base de
Louvores completa com estes acordes.
Saída para Três Monitores - Se o seu PC tiver três saídas de vídeo. EasiSlides pode
usar a saída 1 para a Janela Principal do EasiSlides, a segunda saída para a
Congregação e a terceira para disponibilizar as letras e as cifras para o coral e para os
músicos.

1.1. Comentários
O EasiSlides é um programa completo, de grande dimensão e tem quase tudo que se precisa para
a projeção do data show no telão. Mas a sua grande dimensão dificulta um pouco o início da aprendizagem.
Ficamos anos para descobrir os segredos do EasiSlides. Confesso que tenho ainda muitas horas
para aprender novidades ainda. Criamos um ambiente operacional que facilita este início de aprendizado. É
o arquivo EasiSlidesBrasilGratis.exe (gratuito para todos), que é aberto cria a diretório padrão
(c:\EasiSlidesData) quando se instala o programa. Desta maneira ele leva todo o ambiente básico que
criamos, que vai facilitar muito o início da utilização do produto.
O arquivo só para Clientes: EasiSlidesBrasil.exe, para ser acessado, precisa de login e senha,
informação esta dada a nossos clientes que investem o valor de R$ 249,00. Veja a comparação de versões.

Versão

EasiSlidesBrasilGratis.exe
4.410 beta 1b Brasil

Bíblias

1 (uma) em Inglês - KJV

Imagens
Vídeos
Pregações
Avisos
Hinos no EasiSlides
Hinos nos diretórios
Arquivos Power Point
Manuais em Português
Investimento

86
2
5
5
6
0
5
1
Grátis

EasiSlidesBrasil.exe
4.410 beta 1b Brasil rec_103
6 em português (RC, RA, Fiel, NVI, NTLH,
Viva), 3 em Inglês (KJV, RSV, ASV)
2358
76
103
16
3500
5000
20
3
R$ 199 ou R$ 249
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2. Instalação
2.1. Palavras Iniciais
Para facilitar a vida de nosso cliente, criamos um roteiro de instalação por telas.
Você precisará instalar os produtos nesta ordem:
1. 01dotnetfx2.exe - .Net Framework 2 - Ambiente da Microsoft para Banco de Dados. Instale este
somente se o seu Windows for XP. Não precisa instalar em ambiente Windows Vista ou Windows 7.
2. EasiSlidesBrasilGratis.exe - o programa EasiSlides Beta, em Português, com 1 Bíblia, 86 figuras, 2
vídeos, 5 pregações, 5 hinos em português.
3. 03DivXInstaller.exe - Programa para habilitar leitura de muitos tipos de vídeos. Se o seu Windows for
Vista ou Windows 7, é provável que não precisa instalar este arquivo.
Você poderá usar também o programa K-lite que faz a mesma coisa que o Divx. Instale um ou
outro, mas não precisa instalar os dois.
4. Corrige64.exe - Arquivo que instala programas que vão mudar seu EasSlides que funciona em
Windows 32 bits para Windows 64 bits. Na versão grátis, este programa é instalado
automaticamente. Veja item 2.2 abaixo.
5. EasiSlidesBrasil.exe - o ambiente do EasiSlides Brasil modificado por nós, com todos os recursos
como 09 Bíblias, 8.500 hinos, 73 vídeos, 2200 imagens, 103 pregações, manuais, power point,
telas de avisos, exemplos... SÓ PARA NOSSOS CLIENTES.
6. help.zip - O manual do EasiSlides em Português. SÓ PARA NOSSOS CLIENTES

2.2. Windows 64 Bits
O EasiSlides funciona em 64 bits. Aliás todos os programas .Net Framework 32 bits funcionam em
64 bits. Mas muitos deles precisam que o sistema operacional de 64 bits "seja avisado" que eles vão rodar
em 32 bits no sistema operacional de 64 bits.
Isto mesmo, o Windows "precisa ser avisado" (falando em termos leigos).
Não é muito difícil para quem tem um conhecimento mínimo de informática. Criamos um programa
que faz isto mais ou menos de forma automática.
Precisará que você já tenha instalado os itens 1 e 2, do item 2.1. acima.
No site: www.easislides.com.br/faq.htm#_TocInst09 damos detalhes do que é feito.
Quando você instalar o EasiSlidesBrasilGratis.exe, ele instala um atalho em Net Brazil (ou na área
de trabalho), de nome: Corrige EasiSlides para 64 bits.
Execute este atalho, que ele fará a conversão do seu arquivo EasiSlides.exe.

www.easislides.com.br

4

3. 01dotnetfx2.exe - O Ambiente de Banco de Dados

Do CD ou vindo da Internet encontre o arquivo e dê
um duplo clique nele. A tela acima aparece.

Clique em Executar e depois
Clique em Avançar...

Marque Aceito os Termos...
e clique em Avançar...

O programa irá instalar então o ambiente de Banco
de Dados. Pode demorar um pouco.

Terminada a instalação, clique em Concluir.
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4. EasiSlidesBrasilGratis.exe - o programa EasiSlides Brasil Grátis

Avisos de segurança do Windows Vista ou 7 podem aparecer. Responda-os positivamente
para executar este programa. Nesta tela acima clique em Próximo...

Clique em Eu concordo... e Próximo.
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Clique em Próximo...

Clique em Fim.
Vá agora em Iniciar, Programas, Net Brazil e Escolha EasiSlides Brasil.
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5. 03DivXInstaller.exe - Programa para habilitar leitura de muitos
tipos de vídeos. Pode instalar o K-Lite em vez deste...

Este programa permite que se apresente vídeos que
normalmente não seriam visto.

Escolha idioma English e OK.
Depois clique em Next.

Clique em I accept the terms e pressione Next.

Escolha No thanks... e pressione Next

Clique em Next

Clique em Next
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Aguarde...

Deixe em Branco e Clique em Next

A instalação a seguir, só é para nossos
clientes, pois apresenta todo
o ambiente de trabalho com os
recursos que criamos ou incrementamos.

Pronto. Está instalado o DivX.
Clique Close, e abra o EasiSlides...
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6. EasiSlidesBrasil.exe - o ambiente do EasiSlides Brasil,
modificado por nós, com todos os recursos (só para clientes)

Clique OK

Clique em Unzip, não mudando nada.

Pronto. Está instalado...

Depois de alguns minutos, clique em Close

Execute o programa que está em Iniciar,
Programas, EasiSlides, Start EasiSlides.

Antes crie o fundo de sua igreja e coloque em:
C:\EasiSlidesData\Images\FundosBiblicos\Nossos.
Depois vá em << Editar, Opções, Mostrar >> e
aparecerá a tela acima para você modificar a
imagem que irá entre cada hino, pregação....

Vá em Editar, Opções, Mostrar, e altere o Espaço
entre itens, acrescentando o fundo de sua igreja.

Pronto!!
Vá até o item de menu:
Ajuda, Sobre o EasiSlides
E altere o nome de sua igreja em:
Nome Mostrado ao Iniciar.
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7. help.zip - O manual do EasiSlides em Português (Só Clientes)
Este programa na verdade não precisa instalar, se você instalou o EasiSlidesBrasil.exe.
Ao puxar o Help.zip ou clicar nele com duplo clique no CD, Aparece uma tela em Inglês.
Clique em I agree. (eu aceito)

Depois clique em Extract e escreva c:\EasiSlides\Help ou um lugar que você pode abrir facilmente a Ajuda
do EasiSlides em Português.
Bom Trabalho!!!

