
Instalando)o)Smaart®)v7.4
Para)a)nova)versão)7.4)do)Smaart,)atualizamos)o)módulo)de)
licenciamento)do)software)para)aumentar)a)segurança)e)a)estabilidade.)
Portanto,)diferentemente)das)versões)anteriores)do)Smaart,)esta)
atualização)requer)uma)nova)ativação)para)criar)uma)posição)nova)
dentro)da)sua)licença.)Assim)como)qualquer)nova)ativação)do)Smaart,)
você)terá)que)fornecer)todas)informações)da)conta)de)sua)licença)e)
também)precisará)de)uma)conexão)ativa)de)internet)no)seu)
computador)quando)for)ativar,)ou)pelo)menos)ter)acesso)ao)Smaart)
licensing)system)(my.rationalacoustics.com))através)de)um)outro)
computador.

Se)você)estiver)estiver)instalando)o)Smaart)7.4)em)um)novo)e)recém)
formatado)computador,)a)instalação)e)ativação)será)exatamente)a)
mesma)que)sempre)foi)desde)que)a)versão)7)foi)lançada.)Por)favor,)leia)
o)guia)de)instalação)e)licenciamento)para)mais)detalhes)(teremos)em)
breve)em)português)L)Licensing)and)Installation)help)disponível)no)site)
da)www.rationalacoustics.com).

O)instalador)do)Smaart)7.4)está)projetado)para)automaticamente)
desativar)a)sua)instalação)antiga)do)Smaart)7)e)liberar)a)vaga)em)sua)
licença.))Para)acelerar)a)instalação,)desative)a)sua)cópia)do)Smaart)7)
antes)de)instalar)a)versão)7.4.)

Sempre)conQira)a)situação)de)sua)licença)em)my.rationalacoustics.com)
para)se)ter)certeza)de)que)a)desativação)foi)correta)em)nossos)
servidores.

Depois)de)rodar)o)instalador)da)versão)7.4)e)iniciar)o)Smaart,)o)
programa)irá)procurar)por)versões)anteriores)do)Smaart)7.)Caso)o)
Smaart)detecte)uma)instalação)antiga,)irá)aparecer)uma)caixa)de)
diálogo)(Qigura)1))perguntando)se)você)deseja)desativar)a)instalação)
antiga)do)Smaart)7)para)que)você)possa)usar)a)vaga)para)a)instalação)
da)versão)7.4.
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Figura)1:)Diálogo)de)Desativação

Depois)de)clicar)em)"Deactivate)This)Installation)Now",)Smaart)irá)
entrar)em)contato)com)os)nossos)servidores)e)fará)a)desativação.)Caso)
ocorra)a)correta)desativação,)uma)janela)aparecerá)conQirmandoLa)
(Figura)2).

Figura)2:)Desativação)com)sucesso

Caso ocorra qualquer falha no contato com o servidor, irá aparecer um 
código de bloqueio (Block Code - figura 3) e)uma)instrução)para)a)
realização)da)desativação)manual)com)os)seus)dados)no)site)
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my.rationalacoustics.com.)Veja)que)este)processo)é)praticamente)
idêntico)ao)processo)de)desativação)normal.

Figura)3:)Não)foi)possível)transmitir)a)desativação.

Se o Smaart não conseguir contactar os nossos servidores 
automaticamente, um arquivo texto com o seu “machine ID” antigo e o seu 
“block code” será gerado no seu desktop (mesa / área de trabalho). Isto 
serve caso você não anote o “block code” que aparecerá.

Depois que a desativação da instalação antiga do Smaart 7 ocorrer com 
sucesso, uma janela de ativação aparecerá. Neste ponto, o processo é 
idêntico à ativação de uma nova instalação. Depois de ativar,  o Smaart 7.4 
irá funcionar da mesma forma que as versões anteriores no que se refere à 
desativação / ativação. Por favor, leia o documento Licensing)and)
Installation)Help)(que)teremos)em)breve)em)português))para)as)
orientações)de)instalação.
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Um)comentário)sobre)manter)instalações)antigas)do)
Smaart)ativadas.

Se)você)é)um)destes)que)gosta)de)manter)versão)anteriores)do)Smaart)
instaladas)em)sua)máquina,)você)terá)que)mudar)a)pasta)padrão)de)
instalação)quando)for)instalar)a)versão)7.4,)cancelando)o)processo)de)
desativação.)Mantenha)a)sua)instalação)antiga)do)Smaart)7)e)
instalando)a)versão)7.4)ocupará)duas)vagas)de)instalação)da)sua)
licença!
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