
Ativando licença para DCM ou RF-Gateway 

Introdução 

Este tópico descreve como acessar o aplicativo de licença Hesule, o procedimento para ativar licenças de 

um certificado e como baixar um novo arquivo de licença. Durante o processo de ativação da licença, 

será necessário ter o numero do Certificado, o numero de série e do Host ID do dispositivo que está 

rodando o software. 

Acessando o servidor WEB de licença Hesule.  

O seguinte procedimento descreve como logar no aplicativo de licença Hesule. 
 

1. Digite o seguinte endereço em seu web browser:  
 
https://online.sciatl.com/license-it 
 

 

 

 
2. Na janela Name, digite o seu nome.  

3. Na janela Company , digite o nome de sua empresa.  

4. Na janela Country, digite o nome do seu país. 

5. In the E-mail box, enter your e-mail address.  
6. Clique em Next.  

A seguinte pagina sera exibida: 

https://online.sciatl.com/license-it


 

Dicas:  
 Você pode registrar o aplicativo clicando em Exit no lado direito no cabeçalho da aplicação. 

 Durante uma ação, determinadas páginas são fornecidos com um botão de comando <Back  
que pode ser usado para selecionar a página anterior do assistente.  

 Durante uma ação, a posição no fluxo de trabalho pode ser conferida clicando em Show 

Workflow. Para esconder essa visão geral do fluxo de trabalho clique em Hide Workflow. A 
seguinte imagem irá aparecer e mostrar o fluxo de trabalho:  
 

 

Importante:  
Quando as informaçoes inseridas estiverem incorretas (por exemplo: numero de serie 
errado) uma mensagem de erro irá aparecer informando.  

Não use o botão voltar e avançar do seu navegador durante um processo.  

Quando ficar um determinado momento sem usar o aplicativo de licença Hesule, o usuário 
sera desconectado automaticamente.  
 

Ativando licenças de um certificado e baixando novos 
arquivos de licença  

1. Faça o logon no aplicativo de licença Hesule, conforme descrito no topico Acessando o 

servidor WEB de licença Hesule.  



 
2. Clique em License e depois aponte para Activate Certificate  

 

Resultado:  a pagina Activate Certificate será apresentada. 

 

 
3. Clique em Next para continuar.  

Resultado: a página Activate Certificate será apresentada.

 

 
4. No campo Serial number or Host ID,  digite o numero de serie ou o Host ID do 

produto.  
Dicas:  
O numero de série/Host ID diferencia maiusculas e minusculas.  



O numero de serie deve ser inserido no campo Serial number or Host ID.  

Dependendo do dispositivo a sintaxe para o Host ID pode variar. Por favor verifique na 
interface do usuario do equipamento para verificar a correta sintaxe.  

Quando o Host ID ou numero de serie forem iniciados por ~ (til), a sequencia a ser digitada 
no campo do Serial number or Host ID também deve ser iniciada por um ~.  

 

5. Clique no botão Next > para continuar.  

Resultado: A pagina Download License file irá aparecer e exibirá um resumo das licenças 

instaladas. 

 

 
6. Clique no botão Next para continuar.  

Resultado: A pagina Activate Certificate sera exibida. 

 

 
7. Na caixa de dialogo Certificate Key, entre a chave do certificado. Este certificado pode 

ser encontrado no Certificate que foi enviado junto com o kit de licença.  
Exemplo: K72A-3105-0313-6C8U-1883  
Aviso: A chave do certificado diferencia maiusculas e minusculas e não contem a letra O.  
 

8. Clique no botão Next > para continuar.  
 



Resultado: Após entrar com um numero de certificado válido, a página Activate Certificate 

será exibida, exibindo a quantidade licenças disponiveis para esse Certificate. 

  
9. Clique em Next > para continuar.  

Resultado: A pagina Activate Certificate sera exibida. 

 

 
10. Entre com o numero de licenças na caixa correspondente ou digite 1 para habilitar a 

opção.  
11. Repita o passo 9 para todas as licenças que precisarem ser ativadas a partir deste 

certificado para o dispositivo correspondente.  
Dicas:  
Clicando em Collapse/Expand irá mostrar ou ocultar as licenças disponiveis. 



 

 



Clicando em Upgrade completely seleciona todas as licenças para o certificado.  

Clicando em Clear all pending actions retifica todas as modificaçoes.  

12. Após completar a lista de licenças  que precisam serem ativadas, clique no botão Next >  
  

Resultado: Uma página de confirmação é exibida. 
 

  
13. Clique no botão Confirm >  para confirmar a ação.  

Resultado: Um arquivo de licença com informaçoes adcionais sera enviado para o endereço 

de e-mail fornecido. 



 Dica:  O arquivo de licença pode ser baixado clicando no botão Download license file.  

14. Realize a atualização da licença, conforme descrito no procedimento enviado por email 
ou como descrito na documentaçao fornecida com o dispositivo.  

 


