Guia de Atualização de
Licença Monoposto
Este documento descreve o procedimento para atualizar uma versão antiga para a
versão 2019 dos produtos CAM da MecSoft.

Guia de Transferência de Licença Monoposto

ATUALIZAR A PARTIR DA VERSÃO 2016/2017/2018
Esta secção descreve o processo de atualização da versão 2016/2017/2018 do seu produto CAM
licenciado para a versão atual 2019. 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.
Se recebeu um código de ativação, siga estes passos para ativar o seu produto:
1.

PRIMEIRO, execute a versão antiga do programa e liberte a licença. Clique aqui para saber
como ir à versão antiga para libertar a licença.

2.

Instale a versão 2019 do programa no seu computador se ainda não o fez.
Nota: Se está a executar o VisualCAM para SolidWorks, certifique-se de que desinstala a
versão antiga do VisualCAM para SolidWorks antes de instalar a mais recente.

3.

Depois de dados estes passos, está pronto para ativar o produto 2019 seguindo os passos
descritos neste Guia de Ativação de Licença Monoposto.

ATUALIZAR A PARTIR DE UMA VERSÃO ANTERIOR À 2016 (POR DONGLE)
Esta secção descreve o processo de atualização de uma versão anterior à 2016 do seu produto CAM
licenciado para a versão atual 2019. Estas versões mais antigas usam um dongle, ou chave de hardware,
para verificar a licença. Para mudar para a versão 2019, que usa um esquema de licenciamento baseado
num programa, é necessário seguir um processo manual. Siga os seguintes passos.
1.

Peça dois códigos, Código0 e Código1 da MecSoft Corporation, por email ou clicando no
botão Pedir Códigos de Licença na caixa de diálogo do seu programa antigo.

2.

Assim que receber estes códigos, execute o programa antigo e introduza os códigos Código0
e Código1 que recebeu na caixa de diálogo de Licença e carregue no botão Registar.

3.

Se for bem-sucedido, a ID do Dongle alterar-se-á na caixa de diálogo de Licença. Este processo
desativa a sua licença perpétua e re-licencía o produto para 60 dias. Este período de tempo
dar-lhe-á tempo suficiente para fazer a transição do programa antigo para o programa atual
2019.

4.

Envie este ID do Dongle por email para a MecSoft para confirmar que a sua licença perpétua
mais antiga foi desativada. Sem esta verificação, a MecSoft não poderá enviar-lhe o código
de ativação para licenciar o seu produto 2019.

5.

Assim que a MecSoft verificar que a licença perpétua na sua chave de hardware vou
desativada, ser-lhe-á enviado um código de ativação por email que lhe permitirá usar a sua
versão 2019.

6.

Depois de dados estes passos, está pronto para ativar o produto 2019 seguindo os passos
descritos no Guia de Ativação de Licença Monoposto.
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