
Procedimentos para Configurar o EzaFone Software Totalmente Invisível

1. Desinstale versões anteriores do EzaFone Software através do Adicionar ou Remover 
Programas do Painel de Controle do Windows.

2. Faça o download e instale a versão do Setup do EzaFone Software Totalmente Invisível.

3. Feche o EzaFone Software caso esteja aberto.

4. Abra a pasta C:\Arquivos de programas\EzaFone\EzaFone Software v5.1 através do 
Windows Explorer.

5. Copie todos os arquivos que estão dentro dessa pasta para a pasta onde deseja "esconder" 
o programa.

6. Abra o arquivo config.ini através do Bloco de Notas do Windows e altere o campo abaixo 
para a pasta onde foram salvos os arquivos acima.
...
[EzaFone]
nome=EzaFone
arquivo=C:\Arquivos de programas\EzaFone\EzaFone Software v5.1\ezafone.ini
...
Salve e feche o arquivo.

7. Clique duas vezes no arquivo EzaFone Software.exe

8. Clique em Geral -> Cadastros -> Perfil. Clique agora em EzaFone ao lado esquerdo e depois 
no lado direito no Perfil de Gravação que vai ser utilizado. Clique agora em Propriedades.

9. Selecione a aba Pastas e altere o nome das pastas para a pasta onde deseja "esconder" as 
gravações. 

◦ Atente que a pasta não pode ser a raiz, exemplo: C:\, D:\, etc. Coloque uma sub-pasta, 
exemplo: C:\Windows, D:\Teste\aqui. 

◦ Atente que os dois últimos campos são direcionados para um nome de arquivo, que 
também pode ser alterado.

◦ Atente que a Pasta de Armazenamento dos Arquivos Temporários de Gravação
deve ser direcionada para uma pasta em um drive local. Se for colocado um drive de 
rede as gravações poderão ficar deformadas se a rede ficar lenta.

10. Salve as alterações acima e confirme se elas foram salvas corretamente.

11. Clique agora em Geral -> Exibir -> Configurações Gerais. Selecione agora Executar o 
EzaFone Software no Modo Invisível e também Executar ao Inicializar o Windows. 
Salve as alterações.

12. Feche o programa e delete as pastas C:\EzaFone e C:\Arquivos de 
programas\EzaFone\EzaFone Software v5.1\

13. Execute o EzaFone Software e faça testes. Lembre-se que para tornar o programa visível 
pressione Ctrl + Alt + E.

14. Não esqueça de fazer as configurações da tela de Configurações da Gravação 
Automática para que o EzaFone Software identifique quando o telefone foi retirado e 
colocado no gancho.


