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1 Introdução 
Desde 1 de julho de 2021, o sistema de gestão de licenças de software da Arktec mudou, com a integração da 
Arktec dentro do grupo Graitec. A nova operação é discutida neste documento. 

Informações mais detalhadas também podem ser encontradas (em inglês) em https://www.graitec.com/advance-
activation 

2 Tipos de licenças disponíveis 
Existem estes dois tipos de licença: 

• Licença de utilizador único: a licença é instalada no computador onde o programa será utilizado. 

• Licença de rede: a licença é instalada num dos computadores do licenciado, que atuará como servidor 
de licença. Isso permite que o programa seja executado noutros computadores da rede local, até ao 
número máximo de execuções simultâneas contratadas. O servidor de licenças conta automaticamente o 
número de programas que estão em utilização a cada momento na rede local, adicionando um quando o 
programa é executado numa estação de trabalho e subtraindo um quando se encerra. Desta forma, o 
programa pode ser instalado em mais estações de trabalho do que as contratadas, mas só pode ser 
executado simultaneamente nas já contratadas. 

3 licenças de utilizador único 

3.1 Ativação normal de uma licença de utilizador único  

Ao adquirir uma licença de utilizador único, o licenciado receberá as seguintes informações: 

• Número de série 

• Código de ativação 

Para ativá-lo, execute o programa  "Utilitário de licença", escolha a opção "Ativar uma licença" e insira esses 

dois dados. O programa, em seguida, liga-se ao servidor Graitec, verifica que estes dados estão corretos, e 
transfere a licença do servidor Graitec para o computador do licenciado.  

 

https://www.graitec.com/advance-activation
https://www.graitec.com/advance-activation
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3.2 Ativação de uma licença de utilizador único, se não houver 
internet  

Caso o computador no qual a licença está a ser instalada não tenha ligação com a internet, pode escolher-se a 
ativação offline, gerando um ficheiro com extensão XML. Este ficheiro é enviado para 
license.activation@graitec.com e uma resposta automática é esperada em aproximadamente 10 minutos. Nesse 
momento, a licença deixa de estar no servidor Graitec e é enviada por email para o remetente. A mensagem de 

resposta inclui outro ficheiro com uma extensão XML. O programa  "Utilitário de licença" é executado 

novamente, a opção "Eu tenho um ficheiro XML de ativação" é escolhida e este ficheiro é selecionado. 

 

 

mailto:license.activation@graitec.com
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3.3 Desativação de uma licença de utilizador único  

As licenças de utilizador único podem ser desabilitadas a qualquer momento utilizando o programa  "Utilitário 

de licença”, escolhendo "Return the application license." Desta forma, a licença é desativada e devolvida ao 
servidor Graitec, para que possa ser ativada noutro computador. 

 

4 Licenças de rede 
Para usar licenças de rede, o utilitário de licenciamento de rede é instalado num computador da rede escolhido 

como servidor de licença, utilizando o ficheiro “LicenseServerInternational.msi ”. Nenhum outro software precisa 
ser instalado neste servidor. 

O programa instalado também é chamado de "Utilitário de licença", mas difere do utilitário de licença de utilizador 
único porque possui o seguinte ícone: 

 
O servidor de licença deve ter a porta 7621 na firewall e o intervalo de 51001 a 61999. 

4.1 Ativação normal de uma licença de rede 

Ao adquirir uma licença de rede, o licenciado receberá as seguintes informações: 

• Número de série 

• Código de ativação 

Para ativá-lo, execute o programa  "Utilitário de licença" no computador da rede escolhido como servidor de 

licença, escolha a opção "Ativar licença" e insira esses dois dados. O programa então liga-se ao servidor Graitec, 
verifica se esses detalhes estão corretos e transfere a licença de rede do servidor Graitec para o servidor do 
licenciado.  

Nesse caso, aquele número de série já inclui o número de postos de trabalho contratados, que estão ativados para 
esse servidor. 
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4.2 Ativação de uma licença de rede se não houver internet 

Caso o computador no qual a licença está a ser instalada não tenha ligação com a internet, pode escolher-se a 
ativação offline, gerando um ficheiro com extensão XML. Este ficheiro é enviado para 
license.activation@graitec.com e uma resposta automática é esperada em aproximadamente 10 minutos. Nesse 
momento, a licença deixa de estar no servidor Graitec e é enviada por email para o remetente. A mensagem de 

resposta inclui outro ficheiro com uma extensão XML. O programa  "Utilitário de licença" é executado 

novamente e a opção "Eu tenho um ficheiro XML de ativação" é escolhida e este ficheiro é selecionado. 

 

mailto:license.activation@graitec.com
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4.3 Desativação de uma licença de rede 

As licenças de rede podem ser desativadas a qualquer momento através do programa  "Utilitário de licença", 

escolhendo a opção "Devolver uma licença". Desta forma, a licença é desativada e devolvida ao servidor Graitec, 
para que possa ser ativada noutro servidor. 

4.4 Utilização de licenças de rede em cada estação de trabalho 

Em cada estação de trabalho, apenas o programa a ser utilizado é instalado. Para o poder utilizar, o programa  

"Utilitário de licença" é executado deve indicar que deseja ligar ao servidor de licenças da sua empresa, inserindo o 

nome do servidor (ou endereço IP) e a porta 7621. 
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4.5 Utilização de licenças de rede fora da rede 

Se tem um laptop para ser utilizado alguns dias fora da rede local, pode solicitar uma licença emprestada para o 

número de dias que defina (máximo 30). Para fazer isso, execute o programa  "Utilitário de licença" no laptop, 

escolha a opção "Pedir uma licença emprestada do servidor" e escolha a data de devolução. Esta licença 
funcionará no laptop sem ligação à rede local até a data escolhida, subtraindo essa licença às licenças disponíveis 
na rede. Ela também pode ser devolvida a qualquer momento executando o programa "Utilitário de licença" e 
escolhendo a opção "Devolver licença emprestada”. Caso não seja devolvida, a licença será automaticamente 
desativada no laptop na data definida, e o servidor adicionará automaticamente essa licença às disponíveis. 

 

5 Novas versões 
Para ativar a licença de uma nova versão, são necessárias as seguintes informações: 

• Número de série (o mesmo da versão anterior) 

• Código de ativação (novo) 

Para ativar a licença de uma nova versão, é necessário desativar previamente a licença da versão anterior, 
devolvendo a licença aos servidores Graitec. Para isso, execute o programa "Utilitário de licença", escolha a opção 
"Devolver uma licença" e a seguir execute o mesmo programa novamente e escolha a opção "Ativar uma licença", 
com os novos dados. 
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6 Mudança nas configurações do programa 
Ao alterar as configurações do programa (por exemplo, se alterar de Gest Professional para Gest Ultimate), os 
seguintes dados são necessários: 

• Número de série (o mesmo da configuração anterior) 

• Código de ativação (novo) 

Para ativar a licença de uma nova configuração, é necessário desativar previamente a licença da configuração 
anterior, devolvendo a licença aos servidores Graitec. Para isso, execute o programa "Utilitário de licença", escolha 
a opção "Devolver uma licença" e a seguir execute o mesmo programa e escolha a opção "Ativar uma licença", 
com os novos dados. 

7 Formatação de um computador 
Antes de formatar um computador, é recomendável devolver a licença ao servidor Graitec. Caso contrário, uma 
licença de utilizador único pode ser instalada geralmente no mesmo computador, com o mesmo número de série e 
chave de ativação porque o servidor Graitec identifica como sendo o mesmo computador, embora tenha sido 
formatado (utilizando o identificador exclusivo do computador para reconhecê-lo). 

Se for uma licença de rede, é sempre necessário devolver a licença ao servidor Graitec antes de fazer qualquer 
alteração no servidor. 

8 Perguntas mais frequentes 
Abaixo dá-se resposta às perguntas mais frequentes, que são recebidas no departamento de suporte técnico. 

8.1 Uma única licença de utilizador pode ser instalada em 
vários computadores e aceder a um de cada vez ou a 
instalação é apenas para um computador específico? 

O programa pode ser instalado em vários computadores. Quando uma licença de utilizador único é ativada no 
computador A, ela pode ser usada nesse computador. A licença pode então ser devolvida do computador 
A aos servidores Graitec, para que a mesma licença de utilizador único possa ser ativada no computador B. Este 
processo leva aproximadamente um minuto. Não é necessário desinstalar e reinstalar o programa. Se não tiver 
acesso ao computador A para devolver a licença, esta não pode ser ativada no computador B. 

8.2 As licenças antigas com chave de proteção ainda existem? 

Não, o sistema de proteção atual é apenas por software. 

8.3 As antigas licenças eletrónicas ainda existem? 

Não, apenas estão disponíveis as licenças de rede e de utilizador único descritas neste documento. 
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8.4 Nas licenças de rede, pode instalar-se o programa em mais 
computadores do que as estações de trabalho que 
foram contratadas? 

Sim, sempre que o programa é aberto ou fechado numa das estações de trabalho, o servidor no qual a licença de 
rede está instalada adiciona ou subtrai uma estação de trabalho aos que tem disponíveis para utilização. 
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