RRPG Firecast
Descubra como o pacote Gold pode ajudar em seu hobbie!
Recursos
Ferramentas básicas de RPG de mesa
(dados, fichas, mensagens, etc...)
Conversar pelo microfone
Modelos de fichas para vários sistemas de
RPG
Modelos de fichas personalizados
Banir usuários
Criar mesas de RPG de mesa online.
Receber e enviar mensagens off-line
Barrinhas de estado (HP, Mana, Etc...)
Histórico de mesas recentemente acessadas
Linhas digitáveis na lista de jogadores da
mesa
Utilizar trilhas sonoras através da
Ambientação Sonora
Entrar em mais de uma mesa ao mesmo
tempo
Tabuleiro/Grid de combate (Scene) com
suporte a desenhos, luzes dinâmicas, névoa
de guerra (Fog of War), etc..
Organizar os itens de sua mesa em
diretórios
FireDrive – Serviço de armazenamento de
imagens e arquivos do RRPG
Ficar invisível para a lista de contatos
Convidar jogadores para conversas privadas
em grupo
Criar seus próprios macros/atalhos de
comandos.
Acesso ao Tracker de Combate /
Gerenciador de turnos e iniciativas
Acesso a plug-ins avançados do SDK3.
Acesso ao aplicativo móvel do Firecast
(Android)
Aura de Gold Plus – Permite que, em suas
mesas, usuários Silvers possam ter acesso a
alguns dos recursos que são exclusivos a
membros Gold.
Descobrir possíveis contas fakes dos
usuários
Obter detalhes extras sobre o ranking de
usuários.
Descobrir em quais mesas seus amigos
estão.
Capa: Imagem de fundo exclusiva, sua
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marca especial.
Novos recursos interessantes que forem criados serão exclusivos aos usuários Gold!
i

A assinatura Ruby só é possível ser adquirida em ocasiões especiais.
Usuários silvers podem receber e enviar mensagens off-line apenas para usuários Gold
iii
Se o dono da mesa for um usuário Gold Plus, usuários Silvers poderão utilizar este recurso.
iv
Se o dono da mesa for um usuário Gold Plus, usuários Silvers poderão utilizar este recurso.
v
Lista de contatos liberada, acesso às mesas restrito: 15h de período de teste e 15 minutos por dia após
o período de teste.
vi
Lista de contatos liberada, acesso às mesas restrito: 38h de período de teste e 1h30min por dia após o
período de teste.
vii
Se o dono da mesa for Gold Plus, os usuários Silvers desta poderão ter acesso às Macros, Tracker de
Combate, rabiscos nos tabuleiros de combates e janelas acopláveis como se fossem assinantes Gold.
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