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   Descrição geral  

 
Esta nota técnica explica e detalha o procedimento a seguir para transferir uma ou mais licenças KEPServer 

V6 de um computador para outro Online ou Offline. 

   Introdução  

 
A transferência de uma licença KEPServerEX exige um procedimento específico que, caso não seja 

cuidadosamente seguido, pode resultar na perda da licença. 

É obrigatório ter o apoio técnico ativo para ativar efetuar a transferência de uma licença. 

A transferência Online requer que a máquina que irá ser licenciada tenha ligação à Internet e a transferência 

Offline é efetuada quando a máquina não tem ligação à Internet. 

 

   Transferência de licenças KEPServer V6 Online  

 
1. Abrir o License Utility na máquina a partir da qual irão ser transferidas as licenças. 

 
Início > Todos os programas > Kepware > License Utility 

 
 

2. Selecionar o(s) Activation ID(s) que pretende transferir e clicar em Transfer. 

 
 

3. Inserir as credenciais de utilizador Kepware nos campos User Name e Password. 

 
 

4. Clicar em Next para iniciar a transferência. O ecrã irá exibir o estado do pedido de transferência.  

 
5. Assim que estiver concluído, clicar em Next para regressar ao ecrã inicial. 

 
Nota: Neste momento, a licença foi armazenada corretamente na conta online e o produto transferido está 

agora disponível para ativação noutra máquina. 
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   Transferência de licenças KEPServer V6 Offline  

 
1. Abrir o License Utility na máquina a partir da qual irão ser transferidas as licenças. 

 
Início > Todos os programas > Kepware > License Utility 

 
 

2. Desselecionar o check "Perform licensing operations online when possible (requires Internet Access 

on this computer)". 

 
 

3. Selecionar o(s) Activation ID(s) que pretende transferir e clicar em Transfer. 

 

 
4. Clicar em Save to File… para desativar a licença na máquina. Será exibido um warning para explicar 

como voltar a transferir a licença em my.kepware antes de esta poder ser ativada para utilização 

numa nova máquina. Clique em OK para continuar. 

 
5. Guardar o ficheiro de pedido ("transfer_request.txt") na caixa de diálogo file-browse. 

 
O passo seguinte exige uma ligação à Internet, pelo que deverá importar o ficheiro "transfer_request.txt" para 
um computador que tenha acesso à Internet. 

 
6. Iniciar sessão em www.mykepware.com e transferir o produto carregando o ficheiro de pedido de 

transferência no campo Transfer License. 

 
Nota: Neste momento, a licença foi armazenada corretamente na conta online e o produto transferido está 

agora disponível para ativação noutra máquina. 
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