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FAQ – 0104 – INSTALAÇÃO DO GROUNDMAT 

Requisitos mínimos do sistema para a instalação do GroundMat. 

• Qualquer sistema operacional Windows; 

• Processador Intel Core2Duo ou melhor; 

• Espaço livre em HD de 1GB; 

• 1GB de memória RAM; 

• Unidade de CD-ROM. 

Obs.:Para realizar a instalação você deve entrar com uma conta administrativa. 

Siga as etapas do Assistente de Instalação para instalar o programa. No final do processo de instalação, um 

ícone GroundMat será criado em seu desktop. 

 

1. Para começar, insira o CD do GroundMat na unidade de CD-ROM. E abra o arquivo para inicializar o 

instalador. 

2. Clique em “Executar”. 
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3. Nesta tela você deverá indicar através do botão “Browse” o caminho onde será extraído os arquivos para a 

instalação. 

 

 Se os arquivos forem extraídos corretamente irá aparecer esta janela de aviso. 

 

4. Clique em “Next”. 
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5. Nesta tela selecione “I accept the terms of the license agreement” e clique em “Next”. 

 

6. Agora preencha os campos e clique em “Next”. 
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7. Nesta tela você poderá alterar onde será instalado o GroundMat clicando no botão “Change”, em 

seguida clique em “Next”. 

 

8. Agora clique em “install”. 
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9. A instalação levará poucos minutos. 

 

10. O software foi instalado agora clique em “Finish”. 

 



 

RUA JOAQUIM FLORIANO, 466 

7º ANDAR 

04534-002 

SÂO PAULO | SP | BRASIL 

TEL.: 11 3168.3388  

 

11. Agora instale o driver do hardlock. Acesse a pasta onde foi instalado o GroundMat, normalmente ela fica 

no Disco Local C:, e execute o aplicativo “KeyUtil.exe”. Em seguida escolha a primeira opção “Aladdin HASP 

(White or Green)” se a sua chave for de uso local (verde), ou a segunda opção “Aladdin HASP (Red)” se sua 

chave for para o uso em rede. E confirme clicando em “Go to Key Program”. 

 

12. Clique em “OK”. 

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com suporte. 

Email: suporte@smarttecheletrica.com.br 

PABX: (11) 3168-3388 

www.smarttecheletrica.com.br 


