Guia de Ativação e Transferência
de Licença Monoposto
Este documento descreve o procedimento de ativação de uma licença monoposto
para licenças de produtos da MecSoft.
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ATIVAÇÃO DE PRODUTO MONOPOSTO
Para executar os programas da MecSoft com todas as funcionalidades licenciadas tem de ativar a licença
do produto no seu computador. Para fazer isto, deve primeiro adquirir um Código de Ativação da
MecSoft. Também tem de ter uma ligação à internet para ativar o seu programa. Depois de ativado,
apesar disso, o programa poderá ser usado sem qualquer ligação à internet.
Se recebeu um código de ativação, siga estes passos para ativar o seu produto:

É necessário ter uma ligação à Internet para libertar e ativar a sua
licença do programa.
1.

Se o programa não estiver a ser executado, execute-o agora. Em seguida, selecione Ativar
Produto Pago a partir da caixa de diálogo Começar! mostrada abaixo:

NOTA: Se o programa está a ser executado em modo Demo, selecione Licença ... a partir
do Menu CAM Principal.
2.

A caixa de diálogo Licença, mostrada abaixo, será exibida:
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3.

Copie e Cole o Código de Ativação exatamente como o recebeu no campo respetivo e
carregue no botão Registar. Se o código de ativação for válido, aparecerá uma mensagem a
dizer que o Registo foi bem-sucedido.

Se receber esta mensagem, então o seu produto foi ativado com sucesso!
4.

Saia do programa e execute-o outra vez. Se a ativação foi de facto bem-sucedida, terá todas
as opções licenciadas à sua disposição.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM A ATIVAÇÃO
Aqui estão alguns dos problemas mais comuns que os utilizadores encontram durante o processo de
ativação.
1.

Se não tiver uma ligação à internet disponível no computador em que está a atentar ativar o
programa, receberá uma mensagem de erro a informá-lo disso. Conforme foi mencionado
antes, o processo de ativação requer uma ligação à internet.

2.

Se tentar ativar um código de licença que não é compatível com o seu sistema CAD, receberá
a seguinte mensagem. Certifique-se de que está a executar o sistema CAD hospedeiro
correto.

3.

Se receber a mensagem de erro depois de carregar no botão Registar na caixa de diálogo da
Licença conforme é mostrado abaixo, significa que está a tentar ativar uma Licença de Rede.
Um código de ativação de uma licença de rede APENAS pode ser ativado através do Servidor
de Licenças MecSoft Nalpeiron.
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TRANSFERÊNCIA DE LICENÇAS & EXECUÇÃO EM VÁRIOS COMPUTADORES
Tem a possibilidade de executar o seu programa monoposto em vários computadores usando apenas
uma licença monoposto. Por exemplo, se dispõe de um computador de secretária e de um portátil pode
executar o programa nas duas máquinas. No entanto, TEM de libertar a sua licença do computador atual
antes de a ativar num segundo computador. É necessário ter uma ligação à Internet para completar este
processo de libertação da licença.
Siga os seguintes passos:
1.

Execute o programa e selecione Licença... a partir do Menu CAM Principal. A caixa de diálogo
da Licença vai aparecer. Para libertar a sua licença para executar noutro computador, clique
no botão Libertar licença para transferir para outra máquina. O servidor de licenças é
contactado e liberta a licença.

A seguinte mensagem é exibida:

2.

Em seguida, pode ir a outro computador onde deseja usar o programa e ativar a Licença
executando o programa e introduzindo o código de ativação na caixa de diálogo de Licença.

LIBERTANDO AUTOMATICAMENTE A LICENÇA AO SAIR.
Pode configurar o programa para libertar automaticamente a licença sempre que sair do programa
selecionado a opção Libertar automaticamente a licença ao sair do produto na caixa de diálogo de
Licença. Isto é mostrado abaixo:
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Ter esta opção ativada, libertará automaticamente a licença sempre que sair do programa. Isto é útil
quando necessita de executar o programa em dois computadores (ex., um portátil e um computador de
secretária). Ao libertar a sua licença automaticamente, poderá sempre utilizá-la noutro computador onde
necessite executar o programa. Basta reativá-la noutro computador ao executar o programa. Esta
ativação também é executada automaticamente cada vez que executa o programa, se o programa
detetar que a opção está ativada.

NOTA IMPORTANTE ACERCA DA LIBERTAÇÃO DE LICENÇAS
Certifique-se que liberta a licença usando a caixa de diálogo Licença no seu produto MecSoft ANTES DE:


atualizar o sistema operativo



atualizar o hardware do seu computador



formatar o disco rígido



executar um Restauro de Sistema
NOTA: Se o Código de Ativação original contém U- no início, introduza-o sem o U- ao
transferir a licença. Apenas necessita de usar o código inteiro na primeira ativação.
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