
Transferindo licenças  

 
Introdução  
As licenças podem ser transferidas de um dispositivo para outro. Este processo de 
transferencia de licença pode ser dividido em quatro etapas:  
Criar um novo arquivo de licença para o dispositivo do qual as licenças devem ser 
removido (dispositivo de origem)  

Instalar o novo arquivo de licença para o dispositivo de origem e obter a Validation Key. 

Criar uma chave de certificado para as licenças transferidas  

Criar e instalar o novo arquivo de licença no dispositivo para o qual as licenças devem 
ser adicionadas (dispositivo de destino)  
  
Os dispositivos que oferecem suporte a esse recurso de transferência de licença são: DCM, 
D9036 e RFGW-1. Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos que devem ser 
seguidos para um DCM, os procedimentos para D9036 e RFGW-1 são semelhantes.  
Importante:  
- Ativar uma nova licença em um dispositivo com um caso de transferência em 
andamento não é permitido.  

- Não é permitido remover licenças de um dispositivo com um caso de transferência em 
andamento.  

 
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 
 

 

 

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: 

 

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.  



Criando um novo arquivo de licença para o dispositivo de 
origem  
O procedimento a seguir descreve como criar um novo arquivo de licença para o 
dispositivo de origem.  
Nota: Essa ação necessita do Host ID do dispositivo de origem. 

1. Faça logon no aplicativo de licença Hesule.  

2. Clique no menu Support , aponte para o dispositivo para o qual devem ser 
transferidas licenças (no nosso exemplo DCM)e, em seguida, Start License 
Transfer. 

 

 

 

3. Clique em Next > para continuar.  
 

 



 
4. No campo Serial number or host ID, digite o número de série do produto / Host 

ID das licenças que devem ser transferidas e clique em Next.  

 

 
5. Clique em Next para continuar.  

 

 
6. Digite o numero de licenças (iniciado por -) na opção correspondente.  

Dicas:  
Clicando em Collapse/Expand oculta ou mostra as licenças. Isto pode ser util quando 
tiver várias licenças para o mesmo dispositivo.  

 





Clicando em Downgrade completely seleciona todas as licenças do dispositivo.  

Clicando em Clear all pending actions retifica todas as modificações.  

7. Após completar a lista das licenças a serem transferidas, clique em Next  para 

continuar.  
Resultado: Uma pagina de confirmação sera exibida. 

 

8. Clique em Confirm para confirmar.  
Resultado: Um novo arquivo de licença para este dispositivo com Transfer Case ID é 

retornado e um e-mail que contém o arquivo com esta informação será enviado para o 

endereço de email fornecido. 

 



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

file. 

Instalando o novo arquivo de licença no DCM e obtendo a 
chave de validação (Validation Key)  
Instale o arquivo de licença no dispositivo de origem conforme descrito no procedimento 

entregue com o arquivo de licença ou conforme descrito na documentação que acompanha 

o dispositivo.  

Depois de instalar o novo arquivo de licença, o equipamento retorna uma Validation Key, 

que é necessária para criar a Certificate Key para as licenças que devem ser transferidas.  

Para o DCM e para o D9036, esta chave pode ser encontrada na tabela Device Host ID 

na pagina de Licensing na interface web do equipamento.  

 

Para um RFGW-1, por favor consulte a documentação que acompanha o equipamento 

para obter mais informações.  

 
Criando uma Certificate Key para as licenças transferidas  
As etapas a seguir descrevem como criar uma chave de certificado (Certificate Key) para as 

licenças transferidas.  

 

Nota: Durante este procedimento, as seguintes informações são necessárias:  

Transfer Case ID que foi recebido durante o o processo de criação de um novo arquivo 

de licença para o dispositivo de origem.  

Validation Key do dispositivo de origem.  

1. Faça logon no aplicativo de licença Hesule conforme descrito no tópico Acessando 

o servidor Web de licença Hesule.  

2. Clique no menu Support, Aponte para o dispositivo para o qual devem ser 

transferidas as licenças (no nosso exemplo DCM) e, em seguida em Complete 

License Transfer.  

 

Resultado: Será exibida a pagina do assistente de Complete license transfer. 



 

 
3. Clique em Next > para continuar.  

 

 
4. Na caixa Transfer Case ID digite o Transfer Case ID que você recebeu durante o 

processo de criação de um novo arquivo de licença para o dispositivo.  

5. Na caixa Validation Key digite aValidation Key do dispositivo de origem.  

6. Clique em Next  para continuar.  

 

 

 
 



 
7. Clique em Confirm para confirmar a solicitação.  

Resultado: Um e-mail contendo a Certificate key sera enviado para o endereço de email 

que foi fornecido. 

8. Ative as licenças desse certificado (Certificate) e baixe um novo arquivo de licença 

para o dispositivo de destino.  

 

Criando e instalando os novos arquivos de licença para o 

dispositivo de destino  
Ative as licenças do Certificate Key (com as licenças transferidas) que você recebeu e baixe 

um novo arquivo de licença . 

Depois de concluir essa ação, realize o upgrade de licença para o dispositivo de destino, 

conforme descrito no procedimento recebido por e-mail ou na documentação que 

acompanha o dispositivo. 


