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Primeiros passos
Guia de instalação do Citrix Workspace
O que é o Citrix Workspace: ferramenta que permite acesso ao ambiente
de trabalho virtual. Instalação da Ferramenta Citrix - acessar o link:
https://waha.teleperformance.com.br.
Validar detecção do Citrix Receiver - Clicando em “Detectar o Receiver”.

A ferramenta validará a instalação do Citrix Receiver. Caso não tenha validado,
será necessário realizar o download, conforme as instruções a seguir:

A caixa “Concordo com o contrato de licença da Citrix” deve ser selecionada.
Clique em “Baixar” para iniciar o download.
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Após o download completo, o arquivo para iniciar a instalação da ferramenta Citrix será
disponibilizado no canto de baixo à esquerda. Por padrão, o arquivo executável estará
disponível na pasta “Downloads” do desktop.

Você deverá ir até a pasta “Downloads” do desktop e clicar 2 vezes no arquivo baixado.
Após clicar no arquivo “CitrixWorkspaceApp”, será iniciado o processo de instalação.

Clique em “Start”.
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Selecione a caixa “I accept the license agreement”,
Em seguida, clique no campo “Next” e “Install”

Evolução da instalação no desktop e/ou notebook

Citrix instalado com sucesso! Pronto para utilização. Aguarde o treinamento
para os próximos passos. Clique no campo “Finish”. Após instalação concluída, é
necessário reiniciar o desktop e/ou notebook.
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Ativação da Área de Trabalho
Depois que você receber seus logins, normalmente no primeiro dia de treinamento, o
próximo passo é a ativação da área de trabalho, com seu Login e uso da VDI.
Na tela do Citrix, inserir no campo “User Name”: login de rede
Inserir no campo “Password”: (senha pessoal de rede)
Depois clicar em “Log on”

Após inserir login e senha, a área de trabalho configurada
para o seu login vai carregar. Clique em “Abrir”
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Windows sendo preparado para que você possa iniciar suas atividades num ambiente seguro
e com a disponibilidade das ferramentas de trabalho Teleperformance.

Desktop habilitado para o início das atividades.
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Solução para alguns
problemas comuns:
Associou o Citrix a outro aplicativo?
Geralmente ocorre quando o usuário acessa o site
do Waha pela primeira vez, e faz uma tentativa de
conexão remota sem antes instalar o Citrix. Neste
momento, aparecerá opções de associação, e o
colaborador acaba escolhendo aplicativos diversos
para associar ao Citrix. Para corrigir esse problema, o
Citrix deve estar instalado. Abra o “Meu Computador”
e procure pela pasta “Downloads”.
Dentro da pasta Downloads, localize um arquivo com o nome bem extenso, iniciando com:
“Q1ZBRDE5...” conforme abaixo. Observação: Pode haver vários destes arquivos, pois toda vez que
você acessa o Site e clica no computador remoto, ele faz um download deste arquivo e salva na pasta
Downloads. Neste caso, selecione o arquivo mais recente.

Após localizar o arquivo mais recente, clique com o botão
direito do mouse no arquivo, e selecione “Abrir com”

Marque a opção “Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos *.ICA*”
e depois clique em “Mais Aplicativos” conforme imagem abaixo.
Aparecerá uma lista de programas.
Desça a barra de rolagem até o final e selecione
“Procurar outro aplicativo neste PC”.
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Após clicar em “Procurar outro aplicativo neste PC”, aparecerá uma janela. Na barra de endereços desta
janela, clique com o mouse em Windows ou unidade C: ou Disco Local C: (pode variar de computador
para computador). Após clicar em uma das opções informadas, procure pela pasta “Arquivos de
Programas (x86)” ou “Program Files (x86)” e acesse essa pasta.

Depois disso, procure pela pasta
“Citrix”. Dentro da pasta Citrix, entre
na pasta “ICA Client”.

Após acessar a pasta “ICA Client”
procure pelo arquivo wfcrun32 (com
o logo do Citrix) e clique em “Abrir”.
A partir disso, o Citrix estará associado
novamente ao programa correto.

Configuração de Headset
Escolha uma porta USB de sua
máquina para conectar o headset,
em seguida abra o painel de controle.
Menu iniciar: Painel de controle
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Após abrir o painel de controle, na parte superior
direita em “exibir por” clique em “categoria”

Clique em “Hardware e Sons” em seguida, clique em “Som”.

Clique com o lado direito do mouse sobre o ícone do headset ou nome “Fone de ouvido”
Marque a opção “Definir como Dispositivo Padrão” e em seguida, clique novamente com lado
direito do mouse. Selecione a opção “Definir como Dispositivo de Comunicação Padrão”

Ficará como na imagem abaixo:
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Agora clique na aba “gravação” e repita o mesmo
processo de configuração da aba “reprodução”

Após deixar o headset como padrão na máquina (reprodução e
gravação), clique em “OK” e feche o painel de controle.

Depois clique no ícone de notificações do Windows 10 (do lado direito da
data e hora) e em seguida, clique em “Todas as configurações”
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As “Configurações do Windows” serão abertas.
Clique em “Privacidade”.

Na tela a seguir, clique em “Microfone” e valide se as seguintes
configurações estão habilitadas conforme a imagem abaixo:

“O acesso ao microfone deste dispositivo está ativado”. (caso tenha outra informação,
clique no botão “Alterar” e assim, o Windows altera a informação para “ativado”).
Verifique se a opção “permitir que os aplicativos acessem seu microfone”
está marcada como “ativado”. Pronto, seu headset está configurado.
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FAQ - Falhas do Citrix
Situação: “User Not Found.” – Usuário não encontrado. Essa mensagem pode ser exibida durante a
tentativa de ingressar no portal Waha. Embora seja fácil de compreender, alguns fatores podem causar
esse erro.

Soluções:
1 - Usuário ou senha incorretos

Teleperformance. Informe seu supervisor e faça

Observação: Caso você tenha certeza de que o

o reset. Caso o reset da senha falhe, siga o

usuário e senha estão corretos, pare de inserir

próximo passo.

seus dados. Três tentativas não “bem-sucedidas”,
bloqueiam seu usuário, durante alguns minutos.

4. Problemas com o navegador ou Perfil do usuário

Se você ver essa mensagem “User Not Found”, pela

• Problemas com o navegador como: senhas salvas

primeira vez, siga os passos a seguir:

e cache, podem fazer com ele reconheça uma
senha incorreta ou anteriormente salva. Nestes

• Tente digitar o usuário e senha em um bloco de

casos, é necessário limpar o navegador. Também

notas antes da nova tentativa, para confirmar se você

é aconselhável limpar o cache do perfil do usuário.

está digitando corretamente.

Neste caso, você pode utilizar um APP que faça
esses tipos de limpeza ou tente limpar manualmente

• Caso a tecla “CapsLock” ou “Fn” estejam ligadas,

(Limpeza do navegador e Limpeza de cache).

estas podem influenciar no erro, pois a senha com
letras minúsculas ou maiúsculas é considerada uma

• Depois da limpeza, tente novamente. Se esse

senha diferente para o sistema, ainda que seja escrita

problema persistir, tente acessar o portal Waha

com a mesma frase. Se o erro persistir, siga para o

por outro navegador (Sugestão: Internet Explorer).

próximo passo.

Caso o acesso ao navegador ainda falhar, reinicie o
computador. Esse processo ajuda a limpar alguma

2 - Usuário bloqueado

informação que ainda esteja presente na memória

Informe ao seu superior imediato de que seu

volátil e salva em cache. Se ainda estiver sem

usuário pode estar bloqueado. Você poderá realizar

solucionar esse problema, siga o próximo passo.

o desbloqueio através dos processos padrões da
Teleperformance. Lembrando que se você tem certeza

5. Grupo Waha não cadastrado para este usuário/

da sua senha, é necessário fazer o desbloqueio do

Problemas diversos com cadastro.

usuário, tornando dispensável o “Reset da senha”.
Em último caso, esse desbloqueio pode ocorrer

• O superior imediato deverá levar o caso ao time de

automaticamente em 15-20 minutos depois da

TI, para verificar se o usuário faz parte do grupo Waha

mensagem. Porém, a cada nova tentativa durante

da operação.

esse status, inicia-se novamente o cronometro para
15-20 minutos. Então é necessário aguardar. Se seu

• Considerando em último caso, verifique se não

usuário continuar bloqueado depois dos passos

existe um conflito com outros grupos Waha. Por

acima, siga para o próximo passo.

exemplo, o usuário faz parte de um grupo Randômico,
e ao mesmo tempo um Estático. Os grupos fazem

3 - Senha Expirada/Reset de senha

processos distintos, e o usuário só pode participar de

Este é um caso que de fato será necessário resetar

um grupo por vez. Isso pode gerar um problema de

sua senha através dos processos padrões da

acesso ao portal Waha.
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Situação: “The published resource is not available currently”
Essa mensagem pode ser exibida ANTES ou DEPOIS de conectar no portal Waha.
Geralmente, essa falha está relacionada aos problemas de navegador e cache genéricos.
Mas também, pode ter origem associada a algum problema no APP Citrix da máquina particular,
ou até uma intermitência no servidor. A sugestão é seguir os passos já vistos anteriormente, porque
este erro pode estar relacionado a vários fatores. Segue abaixo uma sugestão de resolução.

Soluções:
1. Limpe o navegador

• Além disso, essa ação também elimina alguma

• O erro pode estar relacionado ao cache, cookies

informação na memória volátil que ainda não foi

ou informações antigas do site gravadas. Caso

apagada no processo de limpeza, por meio da

tenha dúvida de como fazer a limpeza, consulte o

reinicialização. Caso a ação não solucione, siga os

documento (Limpeza do navegador). Se o erro ainda

próximos passos.

persistir com a limpeza, siga para o próximo passo.
4. Verifique se há duas instâncias do Citrix iniciadas
2. Teste em outro navegador alternativo.
Observação - sugestão de navegador alternativo:

Expanda o campo ao lado do relógio (canto direito

Internet Explorer.

da tela) e verifique se há dois ícones do Citrix. Se
existirem, reinicie o computador. Caso não solucione,

• Se funcionar, você pode continuar no navegador

siga o próximo passo.

alternativo. Se falhar, siga os próximos passos.
5. Reinstale o Citrix em seu computador.
3. Faça Logoff ou Reinicie o computador.
Observação - em último caso, remova o Citrix e
• Essa ação reinicia os serviços do Citrix presentes em

reinstale-o a partir do navegador de sua escolha. Para

seu computador particular, que podem apresentar

saber mais detalhes, consulte o Guia de instalação da

algum problema.

VDI deste kit.
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Situação: “Impossível atender à sua solicitação”.
Essa mensagem é exibida ANTES de entrar no Citrix.
Ocorre na etapa de identificação do usuário e senha.

Soluções:
1. Teste em outro navegador alternativo
Observação - sugestão de navegador alternativo:

3. Verifique se há duas instâncias do Citrix iniciadas

Internet Explorer 11.

Expanda o campo ao lado do relógio (canto direito
da tela) e verifique se há dois ícones do Citrix. Caso

• Caso funcione, você pode continuar o uso do

existam, reinicie o computador. Caso não solucione,

navegador alternativo, ou precisará limpar o cache do

siga o próximo passo.

navegador anteriormente testado, se quiser usá-lo. Se
não solucionar, siga os próximos passos.

4. Reinstale o Citrix
em seu computador

2. Faça Logoff ou Reinicie o computador

Observação - em último caso faça

Observação - essa ação faz com que os serviços do

a remoção do Citrix e reinstale-o a

Citrix presentes em seu computador particular sejam

partir do navegador de sua escolha.

reiniciados.
• Caso funcione, alguns fatores podem contribuir para
que isso ocorra com uma frequência menor. Se não
ainda não for solucionado, siga os próximos passos.
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Situação: “Impossível iniciar a área
de trabalho” Deskt – XXX”.
Essa mensagem é exibida DEPOIS de entrar no Citrix.
Isso acontece ao selecionar o computador que irá conectar em sua operação.

Soluções:
1. Verifique se o computador remoto está ligado na

Isso pode ocorrer pelos fatores abaixo:

Teleperformance.

• Existem pessoas conectadas localmente nos

Observação - esse passo é sugerido para quem usa o

computadores Waha, diminuindo o número de

método: “Estático/Static”, ou seja, a pessoa que sempre

computadores disponíveis.

se conecta no mesmo computador.
• Existem computadores desligados.
Informe seu superior imediato para verificar a

• Existem computadores em manutenção.

condição do seu computador com suporte TI.

• Existem mais pessoas que computadores
cadastrados em Waha.

• Caso você se conecte “Randômico/Random” siga os
próximos passos.
2. A quantidade de computadores disponíveis foi
alcançada.
Observação - você não conseguirá conectar até que
um computador seja liberado.
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Situação: “Iniciando/Starting” - Processo Congelado
Essa mensagem é exibida DEPOIS de conectar ao
portal e selecionar o computador da operação. É uma
mensagem esperada. Porém, podem ocorrer casos
em que haja demora no progresso, como se estivesse
congelado. Geralmente ocorrem casos com problemas
no computador que você está tentando conectar na
Central de Atendimento.

Soluções:
1. Tente se conectar em outro

2. Seu computador fixo na Teleperformance pode

computador/ Tente novamente.

estar apresentando problemas diversos.

• Cancele a mensagem de progresso. Atualize a página

• Faça o passo anterior, caso a conexão falhar. Avise seu

(botão F5), e tente novamente. Caso não funcione,

superior imediato para que reinicialize seu computador

siga para a próxima sugestão. Faça logout no portal e

na Central de Atendimento. Caso não solucione, será

conecte-se novamente. Tente novamente.

necessário registro de chamado para a equipe de
Suporte local verificar o equipamento.

Situação: desconexões
Durante um período de inatividade igual ou

que, se necessário, seja feito logoff na sessão ou seja

superior a 70 minutos, é esperado uma desconexão.

encerrada a sessão pelo Controle Legal após a jornada

Esse comportamento ocorre para que a sessão do

de trabalho.

usuário atual não fique “presa” ao computador por
longos períodos, impedindo que outros usuários

2. Configurações pré-existentes no computador

façam “rodízio” neste mesmo desktop. Após esse

particular.

comportamento, o usuário tem um curto período para
logar no portal e assim retornar para a mesma sessão,

• Proteção de Tela/Economia de Energia

no mesmo desktop. Caso ultrapasse, ele conectará

Foi observado que a proteção de tela configurada

novamente, mas em outra sessão e em outro desktop,

para determinado tempo de inatividade pode causar

se disponível.

um comportamento não esperado no sistema, que
é configurado para estar sempre ativo e disponível,

1. Comportamentos não esperados pelo sistema,

durante a jornada de trabalho. Essa configuração

podem fazê-lo não funcionar corretamente ou de

de proteção de tela pode causar o travamento na

forma imprevisível.

tela do Citrix sendo necessário em alguns casos,
reiniciar forçadamente o computador pessoal. Alguns

Exemplo:

computadores também estão configurados para

• Fechar a janela do Citrix pelo “X” ou encerrando pelo

desligar seus recursos para poupar energia em períodos

comando CRTL+ALT+DEL.

inativos. Exemplo: desligar o disco rígido, “Vídeo”,
“Rede” e outros recursos após 15 min-30 min. Caso seja

Fechar a tela do Citrix de forma forçada, desconecta

observado problemas recorrentes dessa configuração,

a sessão do usuário do computador remoto, e pode

a gente sugere que configure esses períodos para

causar problemas ao tentar se conectar novamente,

“Nunca-desligar” ou um período maior que o atual.

devido a falhas causadas aplicativo Citrix. O ideal é
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Processo de desinstalação do Citrix
Em alguns casos, é necessário reinstalar o Citrix. Caso você faça a instalação novamente sem removêlo antes, poderá ficar com duas instalações, sobrepondo uma à outra. E ainda fica sem resolver o
problema. O ideal em um caso de reinstalação, é remover o aplicativo, e depois instalá-lo novamente.
Temos algumas sugestões de como fazer isso:

Solução:
Faça o comando,
pressionando as
seguintes teclas:

Depois você deverá abrir uma pequena
janela e um campo para digitar. Se algo
estiver digitado, apague e digite APPWIZ.CPL,
conforme imagem a seguir.

Aperte ok, e deverá ser exibido a tela “Programas e recursos” onde Estarão todos os aplicativos
instalados em seu computador. Observação – mantenha o que está na tela, a menos que tenha os
conhecimentos necessários para outras alterações. Selecione “Citrix WorkSpace xxxx” e em seguida,
clique em “Desinstalar”.

Após desinstalá-lo, reinicie o computador (processo já automático do Citrix). Depois de reiniciar seu
computador, acesse e instale novamente o Citrix Observação - dependendo da velocidade de conexão da
sua internet, o tempo de download do Instalador do Citrix pode demorar alguns minutos. Após instalado,
reinicialize novamente o computador. Em seguida, faça um novo teste de acesso.
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