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Telefone:  +351 217 110 170 
Email:   info@anditec.pt 

 

Guia de Instalação em Rede 
 

 

 

 

 

 

 

Instalação de Produtos Widgit 

Este guia explica como instalar produtos Widgit em rede. Os produtos abrangidos por este guia 

estão listados abaixo (você pode não ter licenças para instalar todos estes): 

• Invento 3 ou posterior 

• Comunicar com Símbolos 2 ou posterior 

• First Keys 3.3.18 ou posterior 

• Gestor de lista de palavras 

• Pacotes de complemento de idioma 

O Widgit fornece tanto pacotes de instaladores exe como pacotes MSI para os produtos acima. 

Recomenda-se que use os instaladores do pacote exe para instalações autônomas e os pacotes 

MSI para instalações de rede. 

Não é recomendado usar pacotes de instaladores exe para instalações de rede, pois não 

suportam a ativação automática durante a instalação e não podem ser encapsulados em MSI. 

Os pacotes MSI mais recentes podem ser baixados de http://download.widgit.com/network/  

 

  

1. Instalação 
Admin do 
Core.msi

2. Implementar 
Core.msi

3. Implementar 
Pacotes 

Adicionais de msi

http://download.widgit.com/network/
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Implementar a partir de Pacotes MSI  

Os produtos são divididos em vários pacotes MSI: 
 
• Core.msi - Os principais componentes partilhados (símbolos e bancos de dados de idiomas). 
• Speech_UK.msi - Motores de fala específicos de idioma. 
• InPrint.msi - Arquivos de programas específicos do InVento. 
• InPrint_resources_uk.msi - Recursos específicos do idioma Invento (como arquivos de exemplo, 
modelos e exercícios) 
• WordlistManager.msi - Ferramenta gratuita para ajudar a criar e editar listas de palavras 
 
Os componentes principais devem ser instalados primeiro. Pode criar uma imagem de 
administrador a partir do pacote Core para configurar como deseja que o conjunto de produtos 
seja configurado. Pode então selecionar quais pacotes adicionais que deseja instalar e implantá-
los sem qualquer configuração adicional. Eles herdarão a configuração do pacote Core. 
A sequência de eventos para uma implementação bem sucedida deve ser: 
 

 

 
  

1. Criar um imagem Admin para o 
pacote Core msi, com as suas 

definições.

2. Implementar a sua imagem na 
sua rede.

3. Implementar qualquer pacote adicional 
msi que desejar, sem modificação.
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Criar uma Imagem Admin para Core.msi 

Para executar uma implantação bem-sucedida, o instalador exige três conjuntos de 

informações: 

 

1. Localização das pastas 

A instalação permite que configure os locais das pastas de aplicativos. Esses são: 

•Arquivos de Programas 

Os principais arquivos de programas, mecanismos de fala e bancos de dados de idiomas. Estes 

são normalmente instalados na pasta principal "Arquivos de programas", a menos que 

especifique um local alternativo. Recomendamos que esses arquivos sejam instalados num disco 

local, e não num local de rede. 

• Arquivos compartilhados 

Os arquivos compartilhados estão divididos em duas categorias. "Shared Application Data" inclui 

listas de palavras compartilhadas e dicionários ortográficos que pode querer configurar em toda 

a rede e habilitar para todos os usuários. Os "Documentos Compartilhados" incluem modelos, 

exercícios e arquivos de exemplo que deseja que certos ustilizadores possam editar, mas são 

fornecidos a todos os utilizadores. Recomenda-se que armazene numa localização de rede. 

• Arquivos de utilizador 

Os arquivos do utilixador incluem listas de palavras específicas do utilizador e os próprios 

documentos do utilizador. É altamente recomendável que armazene esses arquivos no perfil do 

utilizador (padrão) e use perfis de roaming se desejar ativar o acesso de várias máquinas. 

2. Definições 

• Criar atalhos da área de trabalho 

Quando ativado, isso criará atalhos da área de trabalho para todos os utilizadores. 

• Permitir que as estatísticas de uso anônimo sejam enviadas para Widgit 

Quando ativado, o programa ocasionalmente enviará informações sobre como ele é 

usado para a Widgit. Esta informação é apenas para fins estatísticos e será usada para 

melhorar a qualidade das futuras versões do software. Não contém informações de 

identificação pessoal. 

• Verifique atualizações (padrão: desligado) 

Quando ativado, o programa verificará atualizações na sua inicialização e solicitará se 

uma versão posterior está disponível. Isso é desativado por padrão para instalações em 

rede, pois a maioria dos utilizadores não terá acesso para instalar a versão mais recente. 

• Mostrar a chave da licença na caixa about (padrão: off) 

Quando ativado, o programa mostrará a chave de licença na caixa. Pode ser ajudado com 

o suporte técnico, mas é desativado por padrão para instalações de rede.  

3. Definição de Ativações 

Vários produtos Widgit requerem ativação on-line antes de serem usados. As chaves de licença 
podem ser fornecidas para produtos individuais, pacotes de produtos e complementos de 
idioma. Deve fornecer todas as chaves de licença que deseja ver ativadas nos computadores de 
destino como parte da instalação de administração e serão ativadas quando o pacote for 
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implementado. Pode também fornecer detalhes do servidor proxy para que a ativação funcione 
com sucesso, dependendo da sua rede. 

Instructions for Creating the Admin Image of Core.msi 

1.  Insira o CD do aplicativo. 
 
Faça 'Executar' e digite: 
msiexec / a d: \ installer \ netinst \ 
core.msi 
 

 

 

2.  A instalação administrativa vai começar. 
 

Clique em 'Avançar' para continuar. 

 

3.  Será primeiro perguntado onde gostaria 
de criar o pacote de administração. 
 
O local padrão está na sua área 'Meus 
documentos'. Observe que, se quiser que 
seu pacote de administração esteja 
disponível numa localização de rede, 
pode ser lento se inserir um caminho de 
rede aqui. Será muito mais rápido criar o 
pacote de administração na localização 
padrão e depois copiar os arquivos 
manualmente depois. 

 
Clique em próximo para continuar  
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4.  Será perguntado onde gostaria de 
instalar os Arquivos Compartilhados. 
 

Estes são arquivos como listas de palavras, 
ambientes, modelos e pacotes de recursos que 
podem ser compartilhados entre todos os 
utilizadores. 
 
 

 

Tem duas opções: 
 

• Instale na Área de Perfil de Todos os Utilizadores (Padrão) 

Isso instalará os arquivos compartilhados localmente na máquina de destino na área 

'Todos os utilizadores'. 

 

• Instalar num local específico, como um compartilhamento de rede 

Esta opção permite especificar onde deseja que os vários arquivos compartilhados sejam 

instalados em sua rede. 

5.  Se selecionar a segunda opção, será 
solicitado a especificar locais para: 
 
- Arquivos de dados compartilhados, 

como listas de palavras. 
- Arquivos de documentos 

compartilhados, como modelos e 
pacotes de recursos. 

 
Depois de selecionar onde deseja que os 
Arquivos compartilhados sejam instalados, 
clique em 'Avançar' para continuar. 

 

6.  Pode escolher onde deseja que o 
programa seja instalado. Você tem duas 
opções: 
 
• Instalar na área padrão de 'Arquivos de 
Programas' (Padrão). Isso instalará os 
arquivos do programa do aplicativo 
localmente na máquina de destino na 
área 'Arquivos de programas'. 
 
• Instalar num local específico no 
computador de destino. Esta opção 
permite que especifique o local de 
instalação não padrão para os arquivos 
do programa na máquina de destino. 
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Depois de selecionar onde deseja que os 
arquivos do programa sejam instalados, clique 
em 'Avançar' para continuar. 

 

7.  Agora pode selecionar as seguintes 
preferências de instalação: 

✓ Criar atalhos da área de trabalho 
✓ Permitir que as estatísticas de uso 

anônimo sejam enviadas para 
Widgit 

✓ Verifique se há atualizações 
✓ Mostrar a chave da licença em na 

caixa “Acerca de” 
Depois de fazer sua seleção, clique em 
'Avançar' para continuar. 

 

8.  Será necessário uma ligação à 
Internet para a activação 
automática de alguns produtos 
Widgit. 
Talvez seja necessário fornecer 
detalhes do servidor proxy para que 
a ativação funcione com sucesso, 
pode fazê-lo nesta janela. 
 

Depois de inserir as informações 
necessárias, clique em 'Avançar' para 
continuar 

 

9.  Agora, pode inserir a chave de 
licença de qualquer produto que 
deseja ativar. 

 
Os produtos associados a cada 
chave de licença serão ativados 
automaticamente quando 
instalados. 
 

Depois de inserir todas as chaves de 
licença, clique em 'Avançar' para 
continuar. 

 

 
Digitou agora todas as informações necessárias para criar uma imagem de administrador. Clique 
em 'Avançar' para continuar e iniciar a criação de imagem de administrador, ou clique em 
'Voltar' para fazer as alterações. 
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Um pacote de administração será criado, incluindo um MSI e um grande número de arquivos. 
Observe que, se deseja copiar ou mover esses arquivos para outro local, deve copiar o MSI e as 
pastas adicionais em conjunto, mantendo os caminhos relativos iguais. Só precisa criar um 
pacote de administração para o componente Core. Outros MSIs, como inprint.msi, podem ser 
implantados como estão. 

 

Implementar a sua Network 

O mais importante a garantir é que o pacote Core deve ser implantado antes dos pacotes 

adicionais. Depois do pacote Core ser implantado, pode implementar os pacotes adicionais em 

qualquer ordem, no entanto, incluímos abaixo alguns exemplos do processo de implementação, 

dependendo do software que você deseja usar. 

Nota: Estes instaladores requerem o Windows Installer 4.5 para serem executados. Além disso, o 

First Keys 3 requer o .NET Framework 3.5 para ser instalado. Implementar isso em sua rede está 

fora do escopo deste documento, mas deve ser feito primeiro.

 

 

 

 

  

InVento3
• Implementar Core.msi

• Implementar InPrint.msi

• Implementar InPrint_resources_uk.msi

• Implementar WordlistManager.msi

Comunicar com Símbolos 2
• Implementar Core.msi

• Implementar Speech_uk.msi

• Implementar Symwriter.msi

• Implementar SymWriter_resources_uk.msi

• Implementar WordlistManager.msi

First Keys 3
• Implementar Core.msi

• Implementar Speech_uk.msi

• Implementar FirstKeys3.msi

• Implementar FirstKeys3_resources_uk.msi
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Especificações do computador 

Especificações mínimas: 

Sistema operativo: Windows Vista ou superior 
Processador: 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido 
Memoria (RAM): 512MB 
Disco: 3GB 
Resolução: 1024x768 

Especificações recomendadas 

Sistema operativo: Windows 7 ou acima 
Processador: Dual core processor 
Memória (RAM): 2GB 
Disco: 3GB 
Resolução: 1920x1080 (1080p HD display) 

 

Se estiver a usar a Política de Grupo para implementação e gostaria de ajudar a instalar o 

software, veja o "Guia de implantação da política de grupo" na pasta de documentação no DVD 

de instalação ou baixe-o em: http://download.widgit.com/network/    

 

http://download.widgit.com/network/

