sistemas informatizados para Iluminação
INSTRUÇÕES GERAIS PARA DOWNLOAD, INSTALAÇÃO, REGISTRO E ATIVAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE
ELUMTOOLS V2019.X, V2018.X, V2017.X E V2016.X NO MODO TRIAL

1. INTRODUÇÃO
Estas instruções visam orientar o usuário do software ElumTools, que opera como add-in do sistema REVIT da AutoDesk, a efetuar o
download, instalação, registro e ativação de licença de uso do programa, no modo TRIAL, que é idêntico à versão oficial, com validade
de 30 dias.
Você deve possuir o software REVIT instalado na sua máquina. Após a instalação do Elumtools na versão correspondente (v2019.x,
v2018.x, v2017.x ou v2016.x). O REVIT reconhecerá a presença do ElumTools e criará o menu correspondente na sua área de trabalho.

2. DOWNLOAD
2.1 A primeira coisa a fazer é acessar o site da Lighting Analysts (www.elumtools.com) e clicar no botão “TRY” para o software
ElumTools

2.2 Na próxima tela click no link “ElumTools 2019.x, 2018.x, 2017.x ou 2015.x” de acordo com a versão do seu Revit

IMPORTANTE: NÃO utilize a opção Executar. Salve o arquivo de instalação numa pasta do seu HD
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3. REGISTRO E ATIVAÇÃO (APLICÁVEL AO ELUMTOOLS DO MESMO MODO QUE O AGI32)
3.1 Para registrar e ativar a licença no modo TRIAL, você deve
executar o Revit e executar o comando
“ElumTools / Help Info / License Manager”
3.2 Inicialmente a janela do License Managerindica que a licença
está inativa. Click no botão “Activate Trial” para exibir a janela
seguinte
IMPORTANTE! Para o registro e ativação da licença é imprescindível
que a plataforma esteja conectada à Internet

3.3 Em seguida, você deve preencher com os seus dados os campos
Email (válido), Name, Company Name, e Computer Name.
3.4 Click então no botão Submit.

3.5 A próxima janela do License Manager deve indicar que o sistema
está verificando o seu endereço de e-mail. Em seguida será enviada
automaticamente uma mensagem solicitando a validação do mesmo
3.6 Click no botão “Close”
ATENÇÃO!!! Por se tratar de um e-mail emitido automaticamente
pela Lighting Analysts o Firewall do seu sistema poderá bloquear a
mensagem lançando-a na sua pasta Quarentena, Lixo Eletrônico
(Trash), ou simplesmente ignorá-la. No caso de algum problema,
entre em contato com a LEUKOM via e-mail leukom@leukom.com.br
3.7 Antes de ativado, o programa estará ainda com o status Inativo
(Inactive), permitindo que você abra e visualize qualquer trabalho já
realizado no ElumTools. Neste estado inativo os comandos de edição
estão desabilitados.
3.8 Para ativar a sua licença Trial por 30 dias você deve procurar na
sua caixa postal um e-mail enviado pela Lighting Analysts
(do_not_reply@agi32.com) solicitando a validação do seu endereço
eletrônico. Faça isso com um click no botão “Verify Email”
3.9
Após receber a mensagem de validação do seu endereço
eletrônico, feche e abra novamente o programa para exibir a janela
de status da sua licença Trial, contendo os seus dados de ativação,
data em que a licença expira e o código de ativação. Por meio desta
janela é possível, a qualquer momento, ativar uma subscrição anual
ou mensal da licença
3.10 Click no botão Close e inicie a sua avaliação do programa
PRONTO! A licença do ElumTools está ativada e pronta para utilização
no modo TRIAL
3.11 Click no botão Close
OBSERVAÇÕES GERAIS
a) A versão TRIAL do AGI32 pode ser ativada uma única vez em cada computador. Terminado o período de validade desta versão, o
programa retornará ao modo Inativo (Inactive) permitindo apenas a visualização dos seus trabalhos.
b) A partir da versão v2019.x o licenciamento do software ElumTools passa a ser realizado por meio de subscrição anual ou mensal.
As atualizações e upgrades da licença serão automáticas com suporte online e continuo por parte da LEUKOM e da Lighting Analysts,
visando elevar ao máximo a produtividade do usuário. Para maiores detalhes sobre o processo de subscrição entre em contato com
a LEUKOM via

(11) 992 626 343 ou pelo e-mail leukom@leukom.com.br
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