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Microsoft InfoPath 2010: visão geral 
Bem-vindo ao Microsoft® InfoPath® 2010, uma ferramenta de criação de formulários e coleta 

de dados que as organizações podem usar para simplificar seus processos corporativos. O 

InfoPath 2010 foi projetado tanto para usuários empresariais avançados quanto para 

profissionais e desenvolvedores de TI, dependendo do tipo de solução baseada em formulários 

que o usuário ou a organização deseja criar. No entanto, formulários podem ser preenchidos 

por usuários de todos os níveis.  

Para usuários empresariais avançados 

Com o InfoPath 2010, você pode projetar formulários eletrônicos sofisticados com o objetivo de 

reunir de forma rápida e econômica todas as informações necessárias para uma necessidade 

comercial imediata. Esses formulários podem ser personalizados com recursos como campos 

calculados, valores padrão definidos, formatação condicional e Dicas de Tela. Tudo isso sem 

escrever nenhum código. Se a sua organização também usa o Microsoft SharePoint® Server 

2010, você pode criar esses formulários para informações armazenadas em listas do SharePoint. 

Armazenar informações em um local compartilhado (como uma lista do SharePoint) permite 

que os membros da equipe usem essas informações com facilidade, promovendo a 

colaboração.  

Além disso, com as melhorias na experiência de preenchimento de formulários do InfoPath Filler 

e a interoperabilidade com outros aplicativos do Microsoft Office 2010, incluindo o Microsoft 

Outlook® e o Microsoft SharePoint® Workspace (anteriormente conhecido como Microsoft 

Office Groove®), você pode oferecer aos usuários mais opções para preencher formulários, 

como preenchimento online, offline e em dispositivos móveis. Você também pode usar o 

InfoPath 2010 para personalizar painéis de informações de documentos nos aplicativos 

Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint® e Microsoft Excel® para coletar metadados sobre 

documentos. 

Para profissionais e desenvolvedores de TI 
O InfoPath 2010 oferece um ambiente completo para design, desenvolvimento, implantação, 

hospedagem (em conjunto com o SharePoint Server), coleta, agregação e integração de 

formulários eletrônicos. Criado do princípio ao fim usando as recomendações para XML do 

World Wide Web Consortium (W3C), o InfoPath foi projetado para trabalhar em conjunto com a 

infraestrutura e o ambiente de gerenciamento de processos existentes na sua organização.  

Para formulários avançados de processos corporativos departamentais e empresariais, você 

pode criar aplicativos compostos e sequências de fluxo de trabalho com o InfoPath 2010 e o 

SharePoint Server 2010, usando pouco ou nenhum código. O InfoPath 2010 pode ser 



 

 

 

 2 
 

totalmente integrado ao SharePoint Server 2010. É possível conectar formulários do InfoPath a 

outras fontes de dados e sistemas de linha de negócios, como o Microsoft SQL Server®, o 

Oracle e o SAP, usando Serviços Corporativos de Conectividade, serviços Web e serviços de 

protocolos SOAP e REST (transferência de estado representacional) do SharePoint Server 2010. 

Suas soluções do InfoPath também podem ser portáteis com o uso de formatos de arquivo de 

soluções (.wsp) do SharePoint Foundation 2010 e de modelo de site (.stp) do SharePoint. Dessa 

forma, é possível mover o aplicativo com facilidade entre sites e servidores. Além disso, o 

InfoPath agora armazena URLs como relativas (em vez de absolutas) para permitir a 

portabilidade. 

Esses são apenas alguns exemplos das funcionalidades do InfoPath 2010 e do SharePoint Server 

2010 que ajudam você a criar eficientes soluções de automação de processos corporativos com 

base em formulários. 

InfoPath em Ação 

As seções InfoPath em Ação deste guia ilustram cenários fictícios do InfoPath 2010 no uso empresarial 

diário. O primeiro InfoPath em Ação mostra como um profissional de marketing usou o InfoPath 2010 

para criar um formulário de aparência profissional com o objetivo de coletar dados para o evento de um 

parceiro. O segundo InfoPath em Ação ilustra como um desenvolvedor criou um aplicativo de suporte 

técnico para uso por parte dos funcionários e técnicos de suporte de TI. 

Projete formulários rapidamente com ferramentas de fácil 

utilização 

O InfoPath 2010 facilita significativamente o design e a implantação de formulários sofisticados 

de forma rápida e eficiente. 

Você pode criar formulários especializados para oferecer suporte a processos corporativos 

informais usando a funcionalidade conhecida do sistema Microsoft Office, como fontes, estilos, 

verificador ortográfico e clip-arts. As ferramentas e o ambiente familiar ajudam a minimizar o 

tempo de treinamento e a agilizar a criação de formulários.  

Agilize a criação de formulários com a Faixa de Opções 

A Faixa de Opções, introduzida em muitos dos aplicativos do sistema Microsoft Office 2007, está 

incluída no InfoPath 2010. Com base em dados abrangentes sobre utilidade e praticidade e nos 

recentes avanços de hardware e software, a Faixa de Opções foi projetada para facilitar a 

localização e a utilização de todos os recursos dos aplicativos Office e para agilizar a obtenção 

dos resultados desejados. Em vez dos menus e das barras de ferramentas tradicionais que 

podem exigir diversas etapas para executar uma tarefa, a Faixa de Opções exibe os comandos 

em uma estrutura de guias organizadas por tarefas relacionadas a uma determinada atividade. 
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Figura 1 – Crie formulários de forma mais eficiente com a Faixa de Opções. 
 

Além disso, o InfoPath 2010 oferece uma interface do usuário mais simples e mais limpa para 

aqueles que projetam e preenchem os formulários. Por exemplo, designers de formulário 

podem trabalhar de forma mais eficiente usando a Galeria de Controle de Formulários e a 

Galeria de Estilos.  

Com o InfoPath Filler, aqueles que preenchem formulários contam com uma interface do 

usuário mais simples e de fácil utilização, podendo optar por salvar um rascunho, salvar uma 

cópia local ou salvar como PDF e ter um registro local do formulário. 

Personalize formulários facilmente com lógica declarativa e layout 

Outros recursos que ajudam você a criar formulários rapidamente incluem seções de layouts 

pré-criados, regras integradas, gerenciamento de regras aprimorado e estilos variados. Além 

disso, o InfoPath Designer agora inclui diversos modelos de formulários diferentes e, portanto, 

você não precisa definir todas as partes do formulário desde o início. 
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Com o InfoPath 2010, agora é mais fácil criar o layout do seu formulário e torná-lo mais 

atraente. Você pode inserir um layout de página para dar estrutura ao seu formulário e, em 

seguida, inserir alguns layouts de seção no layout da página para começar a criar seu 

formulário. Existem várias opções disponíveis para garantir uma aparência adequada ao tipo de 

formulário criado. Ao finalizar a estrutura, você pode selecionar um esquema de cores e um 

estilo de layout, disponíveis na guia Design da Página.  

Com regras integradas, ou regras rápidas, você pode adicionar validação, formatação ou ações a 

um formulário com apenas alguns cliques e sem usar código. Regras rápidas levam o contexto 

em consideração, apresentando somente opções que são coerentes com o tipo de campo ao 

qual você está atribuindo regras. Se você estiver trabalhando em um campo de texto, poderá 

comparar o conteúdo desse campo com um texto específico ou com o conteúdo de outro 

campo antes de selecionar a ação que deseja executar. Se estiver trabalhando em um campo de 

data, poderá criar um aviso para exibição se um usuário preencher uma data fora de um 

intervalo especificado. Suas opções de ações incluem alternar exibições, calcular e atribuir 

valores, aplicar formatação e validar dados.  

Por exemplo, se você estiver criando um formulário para que os seus colegas de trabalho 

selecionem clientes ou parceiros em um estudo de caso, algumas regras rápidas podem ser 

bastante úteis. É possível ativar um aviso quando um colega seleciona uma data de início para o 

estudo antecipada demais para ser realista. Você pode preferir que apenas alguns campos 

sejam exibidos dependendo de o colega selecionar um parceiro em vez de um cliente para o 

estudo. Nesse caso, é possível mostrar e ocultar uma seção inteira do formulário.  

Depois de adicionar algumas regras rápidas, é possível modificá-las usando o novo painel de 

tarefas Gerenciador de Regras ou adicionar novas regras mais complexas. No InfoPath 2010, 

esse processo é mais eficiente e flexível, com menos caixas de diálogo.  

Realize suas tarefas com mais rapidez usando o modo de exibição Microsoft 

Office Backstage 

No lado esquerdo da Faixa de Opções, há a guia Arquivo. Basta clicar nessa guia para obter 

aceso total, facilitando mais do que nunca o gerenciamento dos seus formulários e a 

personalização da sua experiência com o InfoPath 2010. 

O novo modo de exibição Backstage substitui o menu Arquivo tradicional, fornecendo um único 

local para as suas tarefas de gerenciamento de formulário. Por exemplo: 

 Escolher um modelo de formulário para criar um formulário rapidamente. 

 Verificar se o design de um formulário contém erros. 

 Configurar o envio e outras opções avançadas de formulários. 
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 Encontrar opções de publicação para publicar seu formulário em uma biblioteca do 

SharePoint, em uma lista de destinatários de email, etc.  
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Figura 2 – Realize tarefas com mais rapidez usando o modo de exibição Backstage. 

Crie formulários para listas do SharePoint 

Com o InfoPath 2010, você pode criar formulários atraentes com apenas um clique com base 

em listas regulares ou externas do SharePoint. Em um navegador, basta navegar até uma lista 

do SharePoint e, na Faixa de Opções do SharePoint, em Ferramentas de Lista, escolher o 

InfoPath para personalizar esse formulário. Você pode gerar um formulário automaticamente 

com todos os campos da lista do SharePoint e depois personalizá-lo, reduzindo 

significativamente o tempo de criação necessário. Publique o formulário com um único clique, e 

ele ficará ativo na lista do SharePoint e pronto para uso. 
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Figura 3 – Personalize formulários para listas do SharePoint. 

Use o Microsoft SharePoint Workspace 2010 para preencher formulários offline 

Com o InfoPath 2010 e o Microsoft SharePoint® Workspace 2010, os participantes dos 

processos corporativos podem trabalhar como desejarem: online ou offline. O SharePoint 

Workspace 2010 opera em conjunto com formulários do InfoPath, o que facilita o uso de uma 

lista ou biblioteca do SharePoint com formulários do InfoPath offline. As informações inseridas 

nos formulários serão automaticamente sincronizadas quando o participante ficar online, 

permitindo que todos continuem produtivos independentemente do tipo de conexão. 
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InfoPath 2010 em Ação 

Desafio corporativo: Britta Simon, gerente de marketing da Litware, Inc., precisa desenvolver estudos de 

caso sobre os produtos pelos quais ela é responsável na empresa. Ela entra em contato com gerentes de 

contas e parceiros da Litware para coletar recomendações sobre possíveis participantes dos estudos de 

caso. As informações que ela deve coletar incluem o nome do cliente ou parceiro, uma descrição da 

possível solução, a data de início desejada, o tipo de organização (parceiro ou cliente) e os produtos 

usados. Para entrar em contato com possíveis participantes diretamente, ela também precisa de seus 

nomes de contato, endereços de email e números de telefone. 

Solução: Britta desenvolve um formulário do InfoPath de aparência profissional para os gerentes de 

contas e parceiros acessarem em um site do SharePoint. Sem escrever nenhum código ou precisar de 

ajuda do pessoal de TI, ela cria o layout do formulário e os campos para o nome do cliente ou parceiro 

em potencial, para a descrição da possível solução, para a data de início desejada, para o tipo de 

organização e para os nomes dos produtos usados por esses parceiros ou clientes. Ela também inclui 

campos para o nome de contato do parceiro/cliente, para o email e para o número de telefone. Ela cria 

uma regra para a data de início do estudo. Se a data escolhida estiver contida nas duas semanas 

seguintes à data atual, será exibido um aviso indicando que a data deve ocorrer mais de duas semanas 

depois. 

Ela envia a URL do site para os gerentes de contas e parceiros da Litware. Quando eles preencherem os 

formulários, os dados serão armazenados em uma lista do SharePoint facilmente disponibilizada para os 

outros membros da sua equipe de marketing. 
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Figura 4 – Crie rapidamente formulários atraentes para coletar informações. 

Crie aplicativos do SharePoint 

Você pode criar aplicativos do SharePoint com o InfoPath 2010, o SharePoint Server 2010 e o 

SharePoint Designer 2010. O InfoPath 2010 pode ser integrado ao SharePoint Server 2010 para 

criar processos baseados em formulários que dependem dos recursos internos de fluxo de 

trabalho do SharePoint Server. Além disso, com o SharePoint Server 2010, você pode gerenciar 

formulários do InfoPath 2010 no mesmo contexto da sua infraestrutura do SharePoint Server.   

Crie dois tipos de aplicativos do SharePoint 

Aplicativos de fluxo de trabalho do SharePoint são úteis para soluções de documento e soluções 

de formulário. Com soluções de documento, é possível:  

 Adicionar processos de fluxo de trabalho a documentos existentes em uma biblioteca de 

documentos.  

 Criar formulários personalizados do InfoPath para controlar a inicialização e a associação do 

fluxo de trabalho e as tarefas do fluxo de trabalho. 

Com soluções de formulário, é possível:  

 Começar com um ou mais formulários do InfoPath para listas do SharePoint ou bibliotecas 

de documento. Você pode personalizar um formulário rapidamente; por exemplo, alterando 

o layout ou adicionando validação de dados. (Para ver uma ilustração, consulte o cenário 

InfoPath em Ação anterior.) 

 Adicionar fluxo de trabalho e outros componentes ao aplicativo. 

Com frequência, os formulários são inseridos em Web Parts e usados como seções das páginas 

do portal disponibilizadas pelo SharePoint Server. Essas soluções podem ser integradas a 

sistemas de linha de negócios usando listas externas. 

Crie aplicativos do SharePoint modulares, extensíveis e portáteis 

Para uso em nível departamental ou empresarial, os aplicativos do SharePoint podem ser 

criados com pouco ou nenhum código usando o SharePoint Designer e o InfoPath. Essas 

soluções são modulares, extensíveis e portáteis:  

Modular — Crie sua própria solução utilizando como base uma lista ou biblioteca de 

documentos existente do SharePoint.  
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Extensível — Adicione funcionalidades com facilidade criando módulos adicionais ou 

adicionando componentes criados com código personalizado (por exemplo, serviços Web, 

manipuladores de eventos e ações personalizadas de fluxo de trabalho).  

Portátil — Empacote seu aplicativo de solução InfoPath rapidamente usando os formatos de 

arquivo de soluções (.wsp) do SharePoint Foundation e de modelo de site (.stp) do SharePoint 

para mover o aplicativo facilmente entre sites e servidores. 

 

Figura 5 – Simplifique o ciclo de vida do aplicativo com soluções de formulário portáteis. 

 

Em combinação com o SharePoint Server e o SharePoint Designer, os formulários do InfoPath 

podem ser implantados como parte de um processo corporativo automatizado, incluindo o 

fluxo de trabalho, como as funcionalidades de roteamento e notificação com base nas 

informações do formulário. O mesmo mecanismo de fluxo de trabalho usado para análise de 

documentos, aprovação de conteúdo e outros processos pode ser usado em formulários do 

InfoPath, o que torna o gerenciamento dos processos corporativos muito mais simples. 
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Aproveite o aperfeiçoamento dos servidores  

Aproveite o aperfeiçoamento do SharePoint Server 2010 para obter benefícios adicionais ao 

criar e usar formulários do InfoPath. 

Utilize formulários de navegador da Web mais avançados  

O aperfeiçoamento da paridade entre os formulários clientes do InfoPath 2010 e os formulários 

InfoPath no SharePoint Server 2010 garante uma maior consistência para os usuários que 

preenchem os formulários. Por exemplo, as funcionalidades disponíveis nos dois ambientes 

incluem:  

 Listas com marcadores, listas numeradas e listas simples 

 Listas de caixas de seleção múltipla 

 Caixas de combinação 

 Botões de imagem 

 Funcionalidades de hiperlink 

 Grupo e seção de escolha  

 Funcionalidade de filtragem 

 Controles de data e hora 

 Seletores de pessoas 

Gerencie os formulários no servidor com mais facilidade 

De uma perspectiva de integridade e monitoramento, os formulários do InfoPath podem ser 

monitorados como um componente verdadeiro do SharePoint Server 2010. As novas regras do 

mecanismo de manutenção do SharePoint garantem que os formulários sejam configurados 

corretamente em seus farms do SharePoint Server. Os formulários do InfoPath também podem 

interoperar com o pacote de gerenciamento do SharePoint Server para oferecer verificações de 

integridade adicionais para formulários e relatar problemas com os modelos de formulários 

individuais. 

O SharePoint Server 2010 também fornece um ambiente de hospedagem para o gerenciamento 

centralizado de formulários eletrônicos para toda a organização. Dessa forma, você terá um 

controle maior sobre suas soluções de formulário. Ao usar o portal unificado do SharePoint 

Server 2010, os formulários e a solução de gerenciamento de conteúdo em sua organização, 

você pode gerenciar formulários eletrônicos no mesmo contexto das demais funções críticas de 

negócios. Além disso, as funcionalidades e a configuração dos formulários podem ser 

compartilhadas por diversos locatários no mesmo farm. As configurações dos formulários 
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podem ser gerenciadas centralmente pelo administrador do farm ou delegadas para os 

administradores de locatários para proporcionar um controle mais granular. 
 

 

Figura 6 – Gerencie os formulários usando o SharePoint Server 2010. 
 

Você também pode gerenciar os formulários do InfoPath usando o shell de linha de comando e 

a linguagem de scripts do Windows PowerShell™, que está incluído no SharePoint Server 2010. 

Com o Windows PowerShell, você tem flexibilidade no script de tarefas comuns e a capacidade 

de acessar as configurações que não são expostas na interface do usuário do administrador. 

Crie formulários avançados e conecte formulários a 

sistemas de linha de negócios 

Se a sua empresa precisa de precisa de funcionalidades de formulário adicionais para oferecer 

suporte para o gerenciamento de dados dos processos corporativos, você pode criar aplicativos 

compostos usando o InfoPath 2010. Além disso, para usuários de SAP, Oracle, e outros 

aplicativos de outros aplicativos comuns de linha de negócios, o InfoPath e sua interoperação 

simplificada com os Serviços Corporativos de Conectividade do SharePoint Server 2010 

oferecem uma ferramenta capaz de proporcionar aos usuários da sua organização as 

informações importantes armazenadas em seus sistemas de linha de negócios. 
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Aperfeiçoe formulários com códigos 

Apesar de ser possível personalizar muitos aspectos dos formulários do InfoPath sem escrever 

códigos, você também pode aperfeiçoar esses formulários com códigos se a lógica declarativa 

não atender às necessidades de implementação da funcionalidade da sua solução. 

Use o Visual Studio Tools for Applications 

Você pode aperfeiçoar os formulários do InfoPath 2010 usando o Microsoft Visual Studio® 

Tools for Applications (VSTA), que acompanha o InfoPath 2010. O VSTA fornece uma versão leve 

do ambiente de desenvolvimento integrado do Visual Studio. Você pode usar o VSTA para 

escrever códigos gerenciados em C# ou VB.NET. Os códigos serão então incorporados ao 

modelo de formulário do InfoPath (arquivo .xsn).  

Por exemplo, se você desejar incluir a capacidade de calcular juros a um formulário, você pode 

escrever o código gerenciado no próprio formulário e o InfoPath Filler ou o InfoPath Forms 

Services executará o código quando o formulário for aberto ou editado.  

Use as soluções de área restrita do SharePoint Server 

Com o InfoPath 2010, os usuários agora podem implantar formulários do InfoPath com apenas 

um clique, executando códigos gerenciados como parte de uma solução de área restrita do 

SharePoint Server. Com as soluções de área restrita do SharePoint Server, os designers de 

formulários podem carregar soluções com códigos em seus sites do SharePoint, dentro de um 

conjunto limitado de permissões. Uma cota de recursos limita o uso excessivo de recursos. O 

administrador do conjunto de sites permanece em controle e é responsável pelas decisões de 

confiança da solução. O administrador do farm não precisa tomar ações diretas. 

Conecte formulários a sistemas de linha de negócios 

O SharePoint Server 2010 oferece uma arquitetura extensível para o gerenciamento do acesso 

do usuário aos sistemas e conexões de dados. Isso simplifica o desenvolvimento de formulários 

complexos com acesso a diversas fontes de dados e minimiza os problemas do suporte de TI. 

O InfoPath 2010 interopera com os Serviços Corporativos de Conectividade (BCS) do SharePoint 

Server 2010. O BCS aprimora as funcionalidades dos aplicativos Microsoft Office e da plataforma 

SharePoint com recursos integrados, serviços e ferramentas que simplificam o desenvolvimento 

de soluções com conexões entre dados e serviços externos. Os BCS podem se conectar a fontes 

de dados externos de várias maneiras. Os BCS podem consumir e interagir com os dados de um 

banco de dados relacionais por um provedor de dados ADO.NET. Eles também podem se 

conectar a qualquer serviço Web padrão pelo protocolo SOAP 1.2, descrito por um WSDL 1.1 ou 
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2.0. Os BCS podem consumir e interagir com um serviço do Windows Communication 

Foundation, assim como o código personalizado do Microsoft .NET compilado pelo 

desenvolvedor de uma solução. Além disso, o InfoPath 2010 agora oferece suporte para a 

obtenção de dados XML de serviços Web REST. Os serviços Web REST usam parâmetros de 

entrada passador por uma URL. Os designers de formulários podem agora alterar os parâmetros 

da URL dinamicamente no formulário do InfoPath, sem códigos que utilizem regras para obter 

os dados desejados do serviço Web REST. 

Usando o SharePoint Designer, você pode compilar formulários personalizados do InfoPath para 

criar, ler, atualizar e excluir dados de uma lista externa, e essas personalizações de formulário 

serão preservadas quando a lista externa for colocada offline usando o SharePoint Workspace. 

Você também pode adicionar lógica de negócios com uma base de códigos que funcione no 

servidor e no cliente do SharePoint Workspace. 

Integre formulários facilmente usando os padrões do setor 

Use o suporte de padrões do InfoPath 2010 para implementar soluções de formulários InfoPath 

sem precisar substituir a infraestrutura atual da sua organização. O InfoPath 2010 oferece 

suporte extensivo para os padrões do setor, como esquema XML , XSLT, SOAP e serviços Web 

para ajudar você a integrar seus formulários eletrônicos em sua estrutura de TI atual com 

facilidade. 

Crie formulários de navegador em conformidade com os padrões 

Os formulários do InfoPath 2010 no SharePoint Server 2010 agora estão em conformidade com 

as Diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web 2.0 (WCAG 2.0) AA para ajudar você a criar 

formulários que possam ser acessados por usuários com deficiências. Além disso, os formulários 

da plataforma SharePoint Server 2010 agora estão em total conformidade com XHTML 1.0. 

Forneça segurança e integridade avançadas para informações com 

assinaturas digitais 

O InfoPath 2010 oferece suporte para conteúdo assinado digitalmente via CNG (Cryptography 

Next-Generation). Para ajudar você a garantir a integridade das informações contidas nos seus 

formulários, o cliente InfoPath e o SharePoint Server fornecem os controles necessários para 

permitir cenários de assinatura única, coassinatura e referenda para o formulário inteiro ou parte 

dele. O controle do Microsoft ActiveX® no navegador Internet Explorer® proporciona aos 

usuários a capacidade de assinar formulários em um navegador. O formulário assinado, no 

entanto, pode ser visualizado em qualquer navegador com suporte para o SharePoint Server. 
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Figura 7 – Aumente a segurança e a integridade das informações com assinaturas digitais. 

Insira formulários em páginas da Web 

No SharePoint Server 2010, está mais fácil do que nunca hospedar seus formulários em páginas 

da Web usando a nova Web Part de formulário do InfoPath. Com o SharePoint Server 2007, os 

usuários que desejam hospedar seus formulários do InfoPath em páginas da Web precisavam 

escrever códigos ASP.NET no Visual Studio. Agora, sem escrever uma única linha de código, 

você pode simplesmente adicionar a Web Part do formulário do InfoPath a uma página de Web 

Part e direcioná-la ao seu formulário publicado.  

Você pode usar a Web Part para hospedar qualquer formulário de navegador InfoPath que 

tenha sido publicado e uma lista ou biblioteca de formulários do SharePoint. Você também 

pode conectá-lo a outras Web Parts na página para enviar ou receber dados. 

Estes são alguns exemplos de soluções que podem ser criadas usando a Web Part: 

 Calculadora de hipoteca — Crie uma simples calculadora de hipoteca usando a Web Part 

de formulário do InfoPath para inserir os valores e enviar os dados para a Web Part do 

Microsoft Excel para calcular os pagamentos da hipoteca. 
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 Gerenciar os dados dos seus clientes e listas de pedidos na mesma página — Ao 

visualizar ou editar os itens de uma lista de clientes, você também pode 

gerenciar todos os pedidos desse cliente na lista de pedidos relacionada. Isso é 

realizado conectando-se à Web Part da lista de pedidos do SharePoint e filtrando o seu 

conteúdo com base no valor de ID do cliente no formulário do cliente no InfoPath. 

 Gerenciar tíquetes de ajuda em uma lista ou biblioteca do SharePoint — Visualize ou 

edite rapidamente os itens de uma lista ou biblioteca de tíquetes de ajuda. 

Quando um item é selecionado na Web Part da lista de tíquetes de ajuda, o ID do item da 

lista é enviado para a Web Part do formulário do InfoPath, que exibe os detalhes do item da 

lista. 

 Preencher automaticamente as informações de contato em um formulário de 

solicitação do cliente — Ao preencher um novo formulário de solicitação de cliente, você 

pode preencher as informações de contato automaticamente com dados da lista de clientes 

selecionando um item da Web Part da lista de clientes e enviando os valores para os campos 

do formulário de solicitação na Web Part do formulário do InfoPath. 

Você também pode inserir formulários do InfoPath em uma página da Web ASP.NET usando o 

controle .NET XMLFormView se o ambiente Web da sua preferência não incluir o SharePoint 

Server como host de sites. 

InfoPath 2010 em ação 

Desafio corporativo: Luisa Cazzaniga é uma desenvolvedora da Proseware, Inc. Ela precisa criar um 

aplicativo de help desk que possa ser usado pelos funcionários para preencher solicitações de ajuda e que 

os técnicos de suporte de TI possam usar para gerenciar as solicitações, encontrar respostas para as 

perguntas e solicitar peças. 

Solução: Luisa usa o InfoPath 2010, o SharePoint Server 2010 e o SharePoint Designer para criar o 

aplicativo. Sem escrever códigos, ela usa o InfoPath para criar um formulário que inclui:  

 Uma biblioteca de formulários do SharePoint para armazenar as solicitações. 

 Um layout de aparência profissional com itens relacionados (como os problemas, detalhes e 

respostas) agrupados  

 Listas suspensas, botões de opção e campos nos quais os usuários podem digitar informações.  

 Validação de dados para números de telefone, garantindo que os usuários possam inserir somente 

números de telefone válidos. 

 Formatação condicional com código de cores para sinalizar solicitações ativas em vermelho e 

solicitações solucionadas em verde. 

 Exibições diferentes do formulário para solicitantes, que podem preencher todos os campos e ajudar 

os técnicos de help desk, que possuem exibições de somente leitura para as informações do 

solicitante e novos campos para, por exemplo, digitar a descrição da solução.  

 Informações de fornecedores usando conexões a fontes de dados externos do InfoPath.  
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Figura 8 – Crie formulários avançados no InfoPath Designer. 
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InfoPath 2010: mais detalhes 

A seguir será apresentada uma amostra de recursos adicionais do InfoPath 2010 que podem ser 

usados para aprimorar os processos corporativos controlados por formulários. 

Proporcione aos usuários a capacidade de preencher formulários por email 

O Outlook 2010 pode hospedar formulários do InfoPath para que eles possam ser enviados e 

preenchidos por email. Na maioria dos casos, os formulários do InfoPath facilitariam a coleta de 

informações em um banco de dados ou biblioteca do SharePoint. Implantando formulários do 

InfoPath como mensagens de email do Outlook, os usuários de toda a sua organização podem 

preencher formulários de forma rápida e fácil usando o ambiente familiar do Outlook. 

Hospede o InfoPath em programas do Microsoft Office 

Encontrar os documentos necessários de forma rápida e fácil é um desafio enfrentado por 

muitas organizações. Garantir que os documentos estejam marcados com os metadados 

apropriados pode ajudar você a gerenciá-los durante seus ciclos de vida.  

Os programas do Microsoft Office 2010, incluindo o Word, o Excel, e o PowerPoint, podem 

hospedar formulários do InfoPath para coleta e transmissão de propriedades de documentos e 

outros metadados importantes. Usando o InfoPath 2010, você pode personalizar os painéis de 

informações dos documentos para coletar os metadados dos quais você precisa. Você pode 

personalizar as propriedades baseadas em documentos, como o nome do autor, as palavras-

chave e os metadados específicos a uma organização ou projeto, como um código de projeto 

ou valor de centro de custo. 

Ao usar o ambiente do InfoPath para marcar e capturar os metadados desses aplicativos do 

Office, você pode ajudar a garantir que os usuários insiram as informações corretas nos 

documentos para melhorar o rastreamento e gerenciamento de conteúdo para a sua empresa. 

Estenda os formulários para dispositivos móveis 

Você pode hospedar formulários do InfoPath 2010 habilitados para Web e formulários móveis 

com o SharePoint Server 2010, para que as pessoas que não pertencem à sua organização 

possam usar os seus formulários eletrônicos. 

O SharePoint Server 2010 pode renderizar modelos de formulário do InfoPath 2010 como 

formulários baseados em navegadores que não exijam uma instalação local do InfoPath 2010. 

Na verdade, os formulários de navegadores oferecidos usando o SharePoint Server 2010 não 

exigem o download de nenhum software. Seus usuários externos obtém os benefícios que você 
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integrou aos formulários do InfoPath — incluindo validação de dados, cálculos e seções 

opcionais e de repetição — sem precisar esperar por atualizações de aplicativos ou downloads 

demorados.  

Para ajudar a garantir o alcance mais amplo possível, seus usuários externos podem preencher 

formulários do InfoPath habilitados para Web usando os navegadores Internet Explorer 7 ou 8, 

Safari 4.0 e Mozilla Firefox 3.0. Dispositivos móveis com navegadores baseados em HTML, como 

o Windows Mobile® ou iPhone, também podem acessar e preencher os formulários do 

InfoPath. 

Combine dados de várias fontes 

Também é possível combinar dados de diversas fontes usando conexões de dados de serviços 

Web, XML, Microsoft SQL Server, e Microsoft Access® 2010 no mesmo formulário. 
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Conclusão 

Com os aperfeiçoamentos do InfoPath 2010, é possível criar formulários sofisticados e 

personalizados para coletar as informações das quais você precisa sem escrever códigos. Você 

pode criar formulários para listas do SharePoint. Com o InfoPath Filler e a interoperabilidade 

com outros aplicativos do Microsoft Office 2010 applications, incluindo o Outlook e o 

SharePoint Workspace, você pode fornecer aos usuários mais opções para preencher 

formulários.  

Se você é um desenvolvedor ou profissional de TI, pode criar aplicativos compostos e 

sequências de fluxo de trabalho com o InfoPath 2010 e o SharePoint Server 2010 para 

formulários avançados em processos corporativos departamentais e empresariais. Tudo isso 

usando pouco ou nenhum código. Você pode conectar os formulários do InfoPath com outras 

fontes de dados e sistemas de linha de negócios usando os Serviços Corporativos de 

Conectividade do SharePoint Server 2010 e os serviços Web SOAP e REST. Suas soluções do 

InfoPath também podem ser portáteis, usando o formato de arquivo de soluções (.wsp) do 

SharePoint Foundation.    

Seja na coleta de informações para uma necessidade comercial imediata ou na criação de um 

processo corporativo controlado por formulários que inclui fluxos de trabalho habilitados para o 

SharePoint, o InfoPath 2010 fornece ferramentas de fácil utilização que ajudam você a criar 

formulários atraentes para coletar as informações certas de forma rápida e eficiente.  
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Onde encontrar 

 
Recursos e 

benefícios 

Onde encontrar 

Novidade! InfoPath Filler 
Preencha um formulário de forma direta pelo InfoPath 

Filler. Nós removemos todas as funcionalidades 

desnecessárias para aqueles que simplesmente 

desejam abrir e preencher um formulário. 

 InfoPath Filler 

 

Aperfeiçoado! Colete informações 

melhores de forma 

mais precisa 

Colete as informações certas, desde o início, usando 

validação de dados (campos obrigatórios, intervalos 

de valores, formatos de entrada) dicas de tela e 

formatação condicional (realçar uma data se ela 

estiver atrasada). 

 InfoPath Filler 

 Formulários online 

 

Aperfeiçoado! Crie formulários 

sofisticados com 

facilidade 

Crie formulários sofisticados com mais facilidade 

usando as novas regras pré-criadas (gerenciamento 

de regras e regras rápidas), seções de layout de 

formulário, estilos, etc. 

 InfoPath Designer 

 

Aperfeiçoado! Trabalhe com 

formulários online ou 

offline 

Trabalhe online ou offline, com uma implementação 

nativa de formulários do InfoPath dentro do 

SharePoint Workspace 2010. 

 Os formulários de listas do InfoPath podem ser 

integrados com o SharePoint Workspace. 
 

Aperfeiçoado! Combine dados de 

fontes diferentes 

Combine com facilidade dados de diversas fontes 

simultaneamente usando as conexões de dados de 

serviços Web, XML, Microsoft SQL Server e Access 

2010 no mesmo formulário. 

 InfoPath Designer 
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Recursos e 

benefícios 

Onde encontrar 

Aperfeiçoado! Projete um 

formulário uma vez 

para renderização 

no navegador e no 

seu PC 

O InfoPath 2010 agora apresenta uma paridade 

aprimorada entre o cliente e os formulários do 

Microsoft Office SharePoint , proporcionando uma 

experiência mais consistente e abrangente ao usuário. 

Os controles disponíveis em ambos incluem: listas 

com marcadores, numeradas e simples, listas de 

caixas de seleção múltipla, caixas de combinação, 

botões de imagem, hiperlinks, grupos de escolha e 

seções de escolha. Além disso, a funcionalidade de 

filtragem está disponível em ambos os ambientes. 

 InfoPath Designer 
 

Novidade! Formulários de fácil 

portabilidade 

Empacote uma solução personalizada do InfoPath 

com URLs relativas em uma máquina e implante a 

solução novamente em qualquer outro servidor, 

poupando muito tempo e esforço dos 

desenvolvedores de soluções. 

 InfoPath Designer 
 

Aperfeiçoado! Integridade das 

informações  

O InfoPath 2010 garante uma maior integridade das 

informações oferecendo suporte para formulários 

assinados digitalmente via CNG. 

 InfoPath Designer e InfoPath Filler 
 

Novidade! Crie formulários em 

conformidade com 

WCAG 2.0 para 

acessibilidade 

Os formulários do InfoPath 2010 no SharePoint Server 

2010 agora estão em conformidade com WCAG 2.0 

AA para ajudar você a criar formulários que possam 

ser acessados por usuários com deficiências. 

 Navegadores com suporte no SharePoint Server 

2010, incluindo o Internet Explorer, o Firefox e o 

Safari. 
 

Novidade! Estenda suas 

soluções de 

formulários do 

InfoPath 

O InfoPath 2010 pode ser totalmente integrado com o 

SharePoint Server 2010. Para organizações que 

utilizam ambos os produtos, os formulários do 

InfoPath 2010 podem ser estendidos para 

navegadores da Internet e dispositivos móveis, usados 

em fluxos de trabalho corporativos habilitados para 

SharePoint, etc. Os designers também contam com 

mais opções para criar formulários do InfoPath, como 

a geração automática de formulários utilizando listas 

regulares e externas do SharePoint. 

 InfoPath 2010 e SharePoint 2010. 
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Recursos e 

benefícios 

Onde encontrar 

Novidade! Suporte para 

conexões de dados 

do serviço Web REST 

O InfoPath 2010 agora oferece suporte para a 

obtenção de dados XML de serviços Web de 

transferência de estado representacional (REST). Os 

serviços Web REST usam parâmetros de entrada 

passador por uma URL. Os designers de formulários 

podem agora alterar os parâmetros da URL 

dinamicamente no formulário do InfoPath, sem 

códigos que utilizem regras para obter os dados 

desejados do serviço Web REST. 

 InfoPath 2010  

 

Novidade! Faixa de Opções  
Projete e implante formulários eletrônicos mais 

facilmente usando a nova Faixa de Opções. 

 InfoPath Designer 2010 e InfoPath Editor 2010 

 No modo de exibição Backstage, clique em 

Opções para personalizar a Faixa de Opções. 

Novidade! Modo de exibição 

Backstage 

O modo de exibição Backstage substitui o menu 

Arquivo tradicional para ajudar você a acessar as 

tarefas das quais você precisa e realizar seu trabalho 

de forma mais eficiente. 

 Clique na guia Arquivo para abrir o modo de 

exibição Backstage. 
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Comparação de versões 

 Recurso incluído   Aperfeiçoado  Novidade 

 2007 2010 

Faixa de Opções 

A Faixa de Opções substitui o menu e as barras de 

ferramentas no topo da janela do InfoPath e está 

disponível em todo o aplicativo. Além disso, agora você 

pode personalizar a Faixa de Opções ou criar suas 

próprias guias para personalizar a experiência com o 

InfoPath de acordo com o seu estilo de trabalho. 

 

  

Modo de exibição Microsoft Office Backstage 

O novo modo de exibição Backstage substitui o menu 

Arquivo tradicional, fornecendo um único local para 

todas as suas tarefas de gerenciamento de contas. 

 

  

Versão de 64 bits 

Maximize os investimentos novos e existentes com 

hardware de 64 bits usando a edição de 64 bits do 

Office 2010. 

 

Observação: essa opção pode ser instalada somente em 

sistemas de 64 bits. Para obter instruções de instalação e mais 

informações, visite: http://office.com/office64setup. 
 

  

Integração de fluxo de trabalho  

Ao usar os modelos de formulário do InfoPath em 

conjunto com os recursos de gerenciamento de fluxo 

de trabalho do Microsoft SharePoint Server 2010, você 

pode automatizar os processos corporativos nos quais 

formulários são passados entre usuários. 

 

  

Opções novas e melhoradas do SharePoint 

Utilize as listas do SharePoint offline utilizando o 

SharePoint Workspace 2010. Trabalhe online ou offline 

com uma implementação nativa dos formulários do 

InfoPath no SharePoint Workspace 2010. 
 

  

  

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/choose-the-32-bit-or-64-bit-version-of-microsoft-office-HA010369476.aspx
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Formulários de email 

Projetados para operar sem dificuldade com o 

Microsoft Outlook 2010, publicar um modelo de 

formulário em uma lista de destinatários de email para 

permitir que eles executem diversas tarefas 

relacionadas a formulários no Outlook. 
 

  

Formulários para listas do SharePoint 

Estenda e aprimore os formulários usados para criar, 

editar e visualizar itens em uma lista do SharePoint. 
 

  

Formulários para a Web 

Projete um modelo de formulário compatível com 

navegadores que os usuários habilitados para 

navegador (que não possuem uma instalação do 

InfoPath) possam preencher formulários em um 

navegador da Web. 
 

  

Novo InfoPath Filler 

Experiência do usuário mais simples e melhorada para 

o preenchimento de formulários. 
 

  

Excelentes inclusões para o InfoPath Designer 

Com controles de caixas de combinação, listas de caixas 

de seleção múltipla, além de partes de modelos 

reutilizáveis, o InfoPath Designer ficou ainda melhor. 
 

  

Verificador de Design  

Se o painel de tarefas de Design para detectar 

problemas no design, como controles que não 

funcionam corretamente em versões anteriores ou 

recursos sem suporte em modelos de formulários 

compatíveis com navegadores. 
 

  

Inspetor de Lógica 

Verifique todas as configurações de validação de 

dados, valores padrão calculados, regras e recursos de 

programação associados ao seu modelo de formulário. 
 

  

Regras rápidas 

Use regras integradas (ou regras rápidas) e a interface 

de usuário aprimorada de gerenciamento de regras 

para validar dados, formatar seu formulário ou executar 

outras ações com apenas alguns cliques e sem usar 

código. 
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Gerenciamento do InfoPath Forms Services 

Gerencie com facilidade o InfoPath Forms Services 

como um componente do Microsoft SharePoint 

Server 2010. 

 

  

Publicação rápida 

Publique formulários atualizados com apenas 

um clique. 

 

  

Serviços Web REST 

Altere os parâmetros de URL dinamicamente no 

formulário InfoPath sem nenhum código, 

usando regras. 
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Perguntas frequentes do InfoPath 2010 

1. O que é o InfoPath 2010 e o que ele faz? 

O InfoPath 2010 ajuda as organizações a coletar dados e simplificar seus processos 

corporativos com formulários eletrônicos fáceis de projetar, implantar e usar. O InfoPath 

2010 foi projetado tanto para usuários empresariais avançados quanto para profissionais e 

desenvolvedores de TI, dependendo do tipo de solução baseada em formulários que o 

usuário ou a organização deseja criar.  

2. Quais recursos do Office 2010 são adotados pelo InfoPath? 

Faixa de Opções: a Faixa de Opções, uma novidade do InfoPath 2010, ajuda a localizar 

rapidamente os comandos certos, para que você possa se concentrar nos resultados.   

Microsoft Office Backstage: o novo modo de exibição Backstage substitui o menu Arquivo 

tradicional para ajudar você a acessar as tarefas necessárias e realizar o seu trabalho de 

forma mais eficiente. 

3. Onde posso encontrar informações sobre como usar a Faixa de Opções?  

Você pode encontrar informações sobre a Faixa de Opções acessando a Ajuda no InfoPath. 

4. Eu não sei nada sobre o InfoPath. Existem recursos e treinamentos da Microsoft 

disponíveis?  

A Microsoft oferece um amplo conjunto de recursos para usuários e usuários em potencial 

do InfoPath em http://office.microsoft.com. Isso inclui vídeos e artigos úteis de instruções 

passo a passo.  

5. E se eu tiver dúvidas ou precisar de ajuda enquanto uso o InfoPath? Há recursos 

disponíveis? 

Você pode acessar diversos recursos gratuitos de autoajuda no site Office.com. Esses 

recursos incluem desde treinamentos com instruções passo a passo e demonstrações 

até a obtenção de respostas com colegas e especialistas independentes – como os 

Microsoft Most Valuable Professionals— nas comunidades do Microsoft Office.  

6. Em quais idiomas o InfoPath 2010 está disponível? 

O InfoPath 2010 está disponível nos seguintes idioma: arábico, basco, português brasileiro, 

búlgaro, catalão, chinês, croata, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, estoniano, finlandês, 

francês, galego, alemão, grego, hebraico, híndi, húngaro, italiano, japonês, cazaque, coreano, 

http://office.microsoft.com/
http://office.com/
http://mvp.support.microsoft.com/
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letão, lituano, norueguês, polonês, português europeu, romano, russo, sérvio latino, sérvio 

cirílico, eslovaco, esloveno, espanhol, sueco, tailandês, turco e ucraniano. 

7. Usado em conjunto com o SharePoint Server 2010, o que o InfoPath 2010 oferece? 

Em combinação com o SharePoint Server 2010, os formulários do InfoPath podem ser 

implantados como parte de um processo corporativo automatizado, incluindo o as 

funcionalidades de roteamento e notificação com base nas informações do formulário. 

Como o InfoPath 2010 pode ser totalmente integrado à funcionalidade de fluxo de trabalho 

do SharePoint Server 2010, você não precisa de mas nada para habilitar o fluxo de trabalho 

em seus formulários eletrônicos. O mesmo mecanismo de fluxo de trabalho usado para 

análise de documentos, aprovação de conteúdo e outros processos pode ser usado em 

formulários do InfoPath, o que torna o gerenciamento dos processos corporativos muito 

mais eficiente:  

Além disso, ao usar o SharePoint Server 2010 com o InfoPath 2010, é possível: 

 Estender o alcance dos seus formulários para navegadores da Web e dispositivos 

dentro e for a do seu firewall.  

 Criar formulários com base em listas do SharePoint. 

 Proporcionar aos usuários a capacidade de preencher formulários online e offline no 

SharePoint Workspace.  

 Combinar com facilidade dados de diversas fontes simultaneamente usando as 

conexões de dados de serviços Web, XML, Microsoft SQL Server e SharePoint Server 

2010 no mesmo formulário. 

 Conectar o InfoPath 2010 com os Serviços Corporativos de Conectividade do 

SharePoint Server 2010.  

 Criar aplicativos do SharePoint para processos corporativos controlados por 

formulários cada vez mais avançados. 

8. Para quem o InfoPath 2010 foi projetado? 

O InfoPath 2010 foi projetado tanto para usuários empresariais avançados quanto para 

profissionais e desenvolvedores de TI, dependendo do tipo de solução baseadas em 

formulários que o usuário ou a organização precisar. Se você é um usuário empresarial 

avançado e deseja criar formulários eletrônicos para coletar dados, o InfoPath 2010 torna 

essa tarefa mais fácil do que nunca. Você pode criar formulários sofisticados com facilidade 

sem escrever códigos, usando regras pré-criadas, seções de layout de formulários, estilos 

etc. – tudo isso no ambiente familiar do Office.  

Você pode criar processos corporativos controlados por formulários ainda mais avançados 

usando o InfoPath 2010 com o SharePoint Server 2010. Com o SharePoint Server 2010, você 

tem mais opções ao criar formulários, como a criação de formulários gerados 

automaticamente com base em listas do SharePoint e o uso de formulários do InfoPath em 

fluxos de trabalho habilitados para SharePoint. 
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Caso você tenha habilidades de desenvolvimento mais avançadas, você poderá criar 

aplicativos compostos usando formulários do InfoPath para processos corporativos. O 

InfoPath 2010 oferece uma interoperabilidade avançada com base nos padrões do setor 

para operação em sua infraestrutura de TI atual. Você também pode aprimorar formulários 

do InfoPath com códigos usando diversas linguagens de programação na estrutura de 

desenvolvimento Visual Studio Tools for Applications fornecida com o InfoPath 2010. 

9. Quais são as formas típicas nas quais equipes e organizações podem usar o InfoPath 

2010 e SharePoint Server 2010? 

O InfoPath 2010 e o SharePoint Server 2010 podem ser aplicados a diversos cenários 

diferentes, seja dentro da organização e dos grupos de trabalho ou com os fornecedores e 

parceiros. Usando as soluções de formulários do InfoPath: 

 Um gerente de divisão pode projetar e implementar um sistema de avaliação de 

desempenho.  

 Uma empresa pode implementar um sistema de cartões de ponto ou de relatório de 

gastos. O departamento de IT pode centralizar o gerenciamento de formulários para 

todas a organização em um único ambiente.  

 Uma empresa de seguros de saúde pode criar e implementar seus formulários e, em 

seguida, integrá-los ao seu sistema de bancos de dados e aos processos corporativos 

de hospitais afiliados.  

 Uma equipe ou grupo de trabalho pode enviar relatórios de status semanais. 

10. Quando eu devo usar o InfoPath 2010 sozinho e quando devo usá-lo com o SharePoint 

Server 2010?  

Você pode usar o InfoPath 2010 para criar formulários com facilidade para uma necessidade 

imediata de coleta de dados — por exemplo, para obter opiniões, criar relatórios de status 

ou de gastos e para acompanhar problemas.  

Em combinação com o SharePoint Server 2010, você pode criar processos corporativos 

controlados por formulários usando formulários do InfoPath 2010. Você pode integrar 

formulários do InfoPath a fluxos de trabalho habilitados para SharePoint, criar formulários 

do InfoPath usando listas do SharePoint e estender formulários para usuários for a da sua 

organização em navegadores da Web ou dispositivos móveis.  

Como o InfoPath 2010 foi desenvolvido usando o padrões do setor, você pode integrar os 

formulários do InfoPath 2010 a aplicativos compostos. Você pode aprimorar formulários do 

InfoPath 2010 com códigos usando o Visual Studio Tools for Applications ou criar soluções 

de área restrita do SharePoint Server para obter mais funcionalidades. Você também pode 

conectar formulários do InfoPath 2010 a outros formulários, fontes de dados e sistemas 

de linha de negócios.  
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Requisitos do sistema 

1. Há requisitos especiais de sistema para a execução do InfoPath 2010?  

O Office 2010 foi criado para maximizar o desempenho no hardware que você já possui, 

posicionando você para inovações futures de hardware como chips de 64 bits, placas de vídeo 

avançadas, processadores com vários núcleos e dispositivos de fator forma alternativo. 

A seguir serão apresentados os requisitos mínimos de sistema para o Microsoft Office 

Professional Plus 2010: 

Processador Processador de 500 MHz; 1 GHz obrigatório para Outlook com Business Contact Manager 

Memória 256 MB de RAM; 512 MB recomendável para recursos gráficos, Pesquisa Instantânea do Outlook, 
Outlook com Business Contact Manager, e algumas funcionalidades avançadas. 

Disco rígido 3,0 GB de espaço disponível em disco 

Monitor Monitor de resolução 1024x768 ou superior 

Sistema 
operacional 

Windows® XP com Service Pack (SP) 3 (somente sistema operacional de 32 bits) ou Windows Vista® 
com SP1, Windows 7, Windows Server® 2003 R2 com MSXML 6.0, Windows Server 2008, ou sistemas 
operacionais posteriores de 32 ou 64 bits. 

Gráficos A aceleração de hardware gráfico requer uma placa gráfica DirectX® 9.0c com memória de vídeo de 
64 MB ou mais. 

Observações 
adicionais 

 Algumas funcionalidades avançadas requerem conectividade com o Microsoft Exchange Server 
2010, Microsoft SharePoint® Server 2010, Microsoft Office Communications Server 2007 R2, 
e/ou Microsoft SharePoint Foundation 2010. 

 Alguns recursos requerem o Windows Search 4.0. 

 A funcionalidade de Internet requer uma conexão com a Internet. 

 Algumas funcionalidades online requerem um Windows Live™ ID. 

 Alguns recursos requerem o Internet Explorer® (IE) 6 ou posterior, somente o navegador de 32 
bits.  

 Para visualizar a transmissão de uma apresentação do PowerPoint, um dos seguintes 
navegadores é necessário: Internet Explorer 7 ou posterior para Windows, Safari 4 ou posterior 
para Mac, ou Firefox 3.5 ou posterior para Windows, Mac ou Linux. 

 Alguns recursos do Microsoft® OneNote® requerem o Windows Desktop Search 3.0, Windows 
Media® Player 9, Microsoft ActiveSync® 4.1, microfone, dispositivo de saída de áudio, dispositivo 
de gravação de vídeo, câmera digital com TWAIN ou scanner. O Driver de Impressão Enviar para 
o OneNote e a Integração com Serviços Corporativos de Conectividade requerem os recursos 
Microsoft .NET Framework 3.5 e/ou Windows XPS. 

 A funcionalidade e os gráficos do produto podem variar de acordo com a configuração do 
sistema. Alguns recursos podem exigir itens de hardware adicionais ou avançados ou 

conectividade com o servidor; visite http://www.office.com/products. 

Para obter os requisitos do sistema para cada aplicativo do pacote Microsoft Office 2010 ou 

independente, visite: Office.com. 

  

http://www.office.microsoft.com/pt-br/products
http://office.com/
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Disponibilidade/divulgação de recursos 

Links fornecidos neste guia de produto 

 Alguns links fornecidos neste guia não estarão disponíveis até a disponibilização geral do 

Microsoft Office 2010. 

Este documento é fornecido "no estado em que se encontra". As informações e exibições 

expressas neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, podem ser 

alteradas sem aviso prévio. Você assume o risco inerente à sua utilização.  

Alguns exemplos descritos neste documento destinam-se somente a fins de ilustração e são 

fictícios.  Nenhuma associação ou conexão é intencional ou deve ser inferida.  

Este documento não oferece a você quaisquer direitos legais sobre propriedade intelectual em 

qualquer produto da Microsoft. Este documento pode ser copiado e usado para fins internos e 

de referência.  

© 2010 Microsoft Corp. Todos os direitos reservados. 


