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1. INSTALANDO O SISTEMA

Após realizado o download da versão demonstração do sistema pelo site da LSoft ou Baixaki  dê um duplo clique
com o mouse sobre o instalador para executá-lo. 

Na tela de boas vindas, clique em PRÓXIMO para continuar.

Na tela de ACORDO DA LICENÇA,leia as informações sobre a licença de uso do software. Caso esteja DE ACORDO,
clique no botão EU CONCORDO para prosseguir.
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Nesta tela, escolha os componentes que serão instalados e clique em PRÓXIMO para continuar.

Componentes do Sistema:

1.Registro e Dependências:  Este componente contém as bibliotecas básicas com os arquivos necessários para
iniciar a instalação do sistema. No caso de reinstalação do sistema não é necessário incluir este componente.

2.LSoft Almoxarifado: Contém o executável do software, arquivos de configurações e arquivos de dados (*.MDB).

3.Atalhos do Sistema: Contém os atalhos para inicialização do software.

Na tela seguinte, você deverá informar a pasta onde será instalado o sistema. Dê preferência a instalar o sistema
na pasta padrão C:\alm

Clique em INSTALAR para iniciar a instalação do sistema.
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Aguarde enquanto é realizada é instalação.

Depois de instalado, será criado um atalho para o programa no menu Iniciar (Todos os Programas), 
na pasta LSoft Sistemas. 
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2. REGISTRANDO O SISTEMA

Para registro mensal do sistema é necessário manter o “LSoft Servidor de Licença” aberto.  Certifique se o ícone 
abaixo se encontra próximo ao relógio do computador.  Caso contrário, basta executar o atalho disponível na 
área de trabalho.

Para iniciar o LSoft Almoxarifado execute o atalho “LSoft Almoxarifado” disponível na área de trabalhado do seu
computador. 

Se existir alguma restrição no contrato, o registro não será efetuado de forma automática. Após identificado e 
resolvida a situação com a LSoft será necessário atualizar as informações do contrato no Servidor de Licenças 
para que o registro possa voltar a ser efetuado de forma automática.

Siga os passos abaixo, para atualização.

1- Localize o ícone do Servidor de Licenças disponível próximo as opções de data/hora de seu computador. 

2- Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone e selecione a opção “Exibir”

3- Na tela que será exibida, clique no menu “Funções” e selecione a opção “ Solicitar Contratos”

4- Clique na opção “Sim” para atualização das informações.

5- Se estiver tudo certo com relação ao contrato, o registro será efetuado e o sistema poderá ser utilizado.
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