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1 – A Interface Web do Drive

Você pode se conectar  ao seu servidor  Nextcloud usando qualquer  navegador da
Web; apenas aponte para o seu servidor Nextcloud e digite seu nome de usuário e senha.
Os navegadores da Web suportados são:

• Mozilla Firefox 14*

• Google Chrome / Chromium 18+

• Safari 7+

• Internet Explorer 11+

• Microsoft Edge

Nota: O acesso ao Drive TJSE é feito utilizando usuário e senha do domínio, o
mesmo utilizado para acessar o computador e o SEI.

Navegando na interface do usuário principal

Por padrão, a interface da Web do Nextcloud é aberta na sua página de arquivos.
Você pode  adicionar,  remover  e  compartilhar  arquivos e  fazer  alterações com base nos
privilégios  de  acesso  definidos  por  você  (se  estiver  administrando  o  servidor)  ou  pelo
administrador do servidor.
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A interface do usuário do Nextcloud contém os seguintes campos e funções:

1. Menu  de  seleção  de  aplicativos:  localizado  no  canto  superior  esquerdo,  você
encontrará  todos  os  seus  aplicativos  que  estão  disponíveis  na  sua  instância  do
Nextcloud.  Clicando  em um ícone  de  aplicativos,  você  será  redirecionado  para  o
aplicativo.

2. Informações do aplicativo: localizado na barra lateral esquerda, isso fornece filtros e
tarefas associadas ao aplicativo selecionado. Por exemplo, quando você está usando
os  aplicativos  Arquivos,  você  tem  um  conjunto  especial  de  filtros  para  encontrar
rapidamente  seus arquivos,  como arquivos que foram compartilhados com você e
arquivos que você compartilhou com outras pessoas. Você verá itens diferentes para
outros aplicativos.

3. Application View: O campo central principal na interface do usuário do Nextcloud.
Este  campo  exibe  o  conteúdo  ou  os  recursos  do  usuário  do  seu  aplicativo
selecionado.

4. Barra  de  Navegação:  Localizada  sobre  a  janela  de  visualização  principal  (a
Visualização do Aplicativo), essa barra fornece um tipo de navegação que permite
migrar para níveis mais altos da hierarquia de pastas até o nível raiz (home).

5. Novo: localizado na Barra de Navegação, o botão permite criar novos arquivos, novas
pastas ou carregar arquivos.

Nota: Você também pode arrastar e soltar arquivos do gerenciador de arquivos para a
Visualização de aplicativos de arquivos para carregá-los para sua instância. Atualmente, os
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únicos navegadores da Web que oferecem suporte  a pastas  de arrastar  e  soltar  são o
Chrome e o Chromium.

6. Pesquisa: Clique na lupa no canto superior direito de para procurar por arquivos.

7. Menu Contatos:  fornece uma visão geral  sobre seus contatos e usuários em seu
servidor.  Dependendo  dos  detalhes  fornecidos  e  dos  aplicativos  disponíveis,  você
pode iniciar diretamente uma videochamada com eles ou enviar e-mails.

8. Galeria:  Isso parece com quatro pequenos quadrados e leva você diretamente para
sua galeria de imagens.

9. Configurações pessoais: Clique no ícone de roda dentada ou na foto do seu perfil,
localizada à direita do campo Pesquisar, para abrir o menu suspenso Configurações
pessoais. Sua página pessoal fornece as seguintes configurações e recursos:

• Links para baixar aplicativos para desktop e dispositivos móveis
• Execute novamente o Assistente de Primeira Execução
• Uso do servidor e disponibilidade de espaço
• Gerenciamento de senhas
• Nome, email e configurações da imagem do perfil
• Gerenciar navegadores e dispositivos conectados
• Membros do grupo
• Configurações de idioma da interface
• Gerenciar notificações
• ID da nuvem federada e botões de compartilhamento de mídia social
• Gerenciador de certificados SSL para armazenamentos externos
• Suas configurações de dois fatores
• Informações sobre a versão do Nextcloud

Acessando seus arquivos usando a interface da Web do Drive

Você pode acessar seus arquivos do Nextcloud com a interface da Web do Nextcloud
e criar,  visualizar,  editar,  excluir,  compartilhar e compartilhar novamente os arquivos. Seu
administrador do Nextcloud tem a opção de desativar esses recursos, portanto, se algum
deles estiver faltando no sistema, pergunte ao administrador do servidor.
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Comentários

Use a visualização Detalhes para adicionar e ler comentários em qualquer arquivo ou
pasta. Os comentários são visíveis para todos que têm acesso ao arquivo.
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Compartilhar

Compartilhe  o  arquivo  ou  pasta  com  um  grupo  ou  outros  usuários  e  crie

compartilhamentos  públicos  com  hiperlinks.  Você  também  pode  ver  com  quem  já

compartilhou e revogar compartilhamentos clicando no ícone da lixeira.

Você tem cinco permissões de compartilhamento:

• Pode compartilhar: permite  que  os  usuários  com quem você compartilhar  sejam
compartilhados novamente.

• Pode editar: permite que os usuários com quem você compartilha edite seus arquivos
compartilhados e colabore usando o aplicativo Documentos.

• Pode  criar:  permite  que  os  usuários  com  os  quais  você  compartilha  crie  novos
arquivos e os adicione ao compartilhamento.

• Pode  mudar: permite  fazer  o  upload  de  uma  nova  versão  de  um  arquivo
compartilhado e substituí-lo.

• Pode excluir: permite que os usuários com os quais você compartilha exclua arquivos
compartilhados.
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Menu de opções

O menu opções (três pontos) exibe detalhes do arquivo e permite renomear, fazer

download ou excluir arquivos.

A  visualização  Detalhes mostra  informações  de  Atividades,  Compartilhamento  e
Versões.
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Visualizar arquivos

Você pode exibir arquivos de texto descompactados, arquivos OpenDocument, vídeos
e arquivos de imagem nos visualizadores incorporados do Nextcloud clicando no nome do
arquivo. Pode haver outros tipos de arquivos que você pode visualizar se o administrador do
Nextcloud  os  tiver  ativado.  Se  o  Nextcloud  não  puder  exibir  um  arquivo,  ele  inicia  um
processo de download e faz o download do arquivo para o seu computador.

Navegando dentro do seu Nextcloud

Navegar pelas pastas no Nextcloud é tão simples quanto clicar em uma pasta para
abri-la  e  usar  o  botão  voltar  no  seu  navegador  para  passar  para  um  nível  anterior.  O
Nextcloud também fornece uma barra de navegação na parte superior do campo Arquivos
para navegação rápida.

Compartilhando ícones de status

Qualquer  pasta  que  tenha  sido  compartilhada  é  marcada  com  o  ícone  de
sobreposição.  Os  compartilhamentos  de  links  públicos  são  marcados  com  um  link  de
corrente. Pastas não compartilhadas estão em branco.

Criando ou fazendo upload de arquivos e diretórios 

Carregue ou crie novos arquivos ou pastas diretamente em uma pasta do Nextcloud
clicando no botão Novo no aplicativo Arquivos.
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O botão Novo fornece as seguintes opções:

1. Seta para cima

Envie arquivos do seu computador para o Nextcloud. Você também pode fazer

o upload de arquivos arrastando-os e soltando-os do gerenciador de arquivos.

2. Arquivo de texto

Cria um novo arquivo de texto e adiciona o arquivo à sua pasta atual.

3. Pasta

Cria uma nova pasta na pasta atual.

Selecionando arquivos ou pastas

Você pode selecionar um ou mais arquivos ou pastas clicando em suas caixas de

seleção. Para selecionar todos os arquivos no diretório atual,  clique na caixa de seleção

localizada na parte superior da lista de arquivos.

Quando você seleciona vários arquivos, pode excluí-los ou baixá-los como um arquivo

ZIP usando os botões Deletar ou Download que aparecem na parte superior.

Movendo arquivos
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Você  pode  mover  arquivos  e  pastas  arrastando-os  e  soltando-os  em  qualquer

diretório. 

Gerenciando arquivos excluídos

Quando  você  exclui  um arquivo  no  Nextcloud,  ele  não  é  imediatamente  excluído
permanentemente.  Em  vez  disso,  ele  é  movido  para  a  lixeira.  Ele  não  é  excluído
permanentemente  até  que você o  exclua  manualmente  ou  quando  o  aplicativo  Arquivos
excluídos o exclui para liberar espaço para novos arquivos.

Encontre seus arquivos excluídos clicando no botão  Arquivos excluídos  na página
Arquivos  da  interface  da  Web  Drive.  Você  terá  opções  para  restaurar  ou  excluir
permanentemente arquivos.

Cotas

Os arquivos excluídos não são contados na sua cota de armazenamento. Apenas
seus  arquivos  pessoais  são  contabilizados  em  sua  cota,  não  em  arquivos  que  foram
compartilhados com você.

Controle de versão

O Drive suporta sistema de controle de versão simples para arquivos. O controle de
versão cria backups de arquivos que podem ser acessados na guia Versões, na barra lateral
Detalhes. Essa guia contém o histórico do arquivo em que você pode reverter um arquivo
para qualquer versão anterior. As alterações feitas em intervalos maiores que dois minutos
são salvas em dados / [usuário] / versões.

11



Para  restaurar  uma  versão  específica  de  um  arquivo,  clique  na  seta  circular  à
esquerda. Clique no timestamp para fazer o download.

O aplicativo de versão expira versões antigas automaticamente para garantir que o
usuário não fique sem espaço. Este padrão é usado para excluir versões antigas:

• Para o primeiro segundo, mantemos uma versão

• Nos primeiros 10 segundos, o Nextcloud mantém uma versão a cada 2 segundos

• Para o primeiro minuto, o Nextcloud mantém uma versão a cada 10 segundos

• Durante a primeira hora, o Nextcloud mantém uma versão a cada minuto

• Nas primeiras 24 horas, o Nextcloud mantém uma versão a cada hora

• Nos primeiros 30 dias, o Nextcloud mantém uma versão todos os dias

• Após os primeiros 30 dias, o Nextcloud mantém uma versão toda semana

As versões são ajustadas ao longo desse padrão toda vez que uma nova versão é
criada.

O aplicativo de versão nunca usa mais que 50% do espaço livre atualmente disponível
do usuário.  Se as versões armazenadas excederem esse limite,  o Nextcloud excluirá as
versões mais antigas até atingir o limite de espaço em disco novamente.

2 - Cliente de Desktop

Instalando o Cliente de Sincronização

Você  pode  baixar  a  versão  mais  recente  do  Cliente  na  página  de  download  do
Nextcloud. Existem clientes para Linux, macOs e Microsoft Windows.

Página de download: https://nextcloud.com/install/#install-clients

A instalação no Mac OS X e no Windows é a mesma que para qualquer aplicativo de
software:  baixe  o  programa,  clique  duas  vezes  nele  para  iniciar  a  instalação  e  siga  o
assistente de instalação. Depois de instalado e configurado, o cliente de sincronização se
manterá  atualizado  automaticamente.  Consulte  o atualizador  automático para  mais
informações.

Os  usuários  do  Linux  devem  seguir  as  instruções  na  página  de  download  para
adicionar  o  repositório  apropriado  para  sua  distribuição  do  Linux,  instalar  a  chave  de
assinatura e usar seus gerenciadores de pacotes para instalar o cliente de sincronização da
área de trabalho. Os usuários do Linux também atualizarão seus clientes de sincronização
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por  meio  do  gerenciador  de  pacotes,  e  o  cliente  exibirá  uma  notificação  quando  uma
atualização estiver disponível.

Os usuários do Linux também devem ter um gerenciador de senhas ativado, como o
GNOME Keyring  ou  o  KWallet,  para  que  o  cliente  de  sincronização  possa  efetuar  login
automaticamente.

Você também encontrará links para arquivos de código-fonte e versões mais antigas
na página de download.

Requisitos de sistema

• Windows 7+

• macOS 10.7+ ( somente 64 bits )

• CentOS 6 e 7 (somente 64 bits)

• Debian 8.0 e 9.0

• Fedora 25 e 26 e 27

• Ubuntu 16.04 e 17.04 e 17.10

• openSUSE Leap 42.2 e 42.3

Assistente de Instalação

O assistente de instalação leva você passo a passo pelas opções de configuração e
configuração da conta. Primeiro você precisa inserir o URL do seu servidor Nextcloud.
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Digite https://drive.tjse.jus.br/nextcloud e clique em Próximo.
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Digite  seu  login  e  senha  do  Drive  na  próxima  tela.  O  mesmo  utilizado  no
computador e no SEI. Clique em Próximo.

Na tela  Opção de Pasta  Local,  você pode sincronizar  todos os  seus arquivos no
servidor Nextcloud ou selecionar pastas individuais. A pasta de sincronização local padrão é
Nextcloud no seu diretório pessoal. Você pode mudar isso também.
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Deixe a seleção padrão e clique em Conectar.

Quando você terminar o cliente tentará se conectar ao servidor do Drive e, quando ele
for bem-sucedido, você verá dois botões: um para conectar-se ao Drive através da interface
Web  no  navegador  padrão  instalado;  e  outro  para  abrir  sua  pasta  local.  Ele  também
começará a sincronizar seus arquivos.
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Clique no botão Concluir e pronto.
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Obs.: Ao fim da instalação, abrir o cliente que se encontra na área de notificação
(Windows) e alterar a seguinte Configuração de Rede:

3 – Boas Práticas

• Não utilizar caracteres especiais em nome de arquivos e/ou pastas. Ex.: !@#$%*()ç´
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