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FAQ – 0103 – INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (FULL VERSION) DO PTW. 

Requisitos mínimos do sistema para a instalação do PTW:. 

• Qualquer sistema operacional Windows; 

• Processador Intel ou AMD; 

• Espaço livre em HD de 40GB; 

• 2GB de memória RAM (4GB ou mais recomendado para grandes projetos); 

• Unidade de CD-ROM. 

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

1. Para começar, insira o CD do PTW na unidade de CD-ROM. A seguinte janela irá aparecer 

automaticamente. 
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1.1 Caso esta janela não apareça, entre no “Windows Explorer > Meu Computador”. E abra a unidade de CD-

ROM.  

 

1.2 Em seguida clique em “Setup.exe”. 
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2. Agora clique na opção “install Power* Tools for Windows (PTW)) Software”. 

 

2.1 Aguarde o “Setup” carregar. 
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2.2 Clique em “Next>”. 

 

2.3 Selecione a opção “I accept the terms of the license agreement” e clique em “Next>”. 
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2.4 Nesta tela preencha os campos com nome de usuário e empresa, em seguida clique em “Next>”. 

 

2.5 Agora selecione uma das normas e clique em “Next>”. Na instalação a escolha da norma não é relevante 

(ANSI ou IEC), pois ela poderá ser alterada no menu “Options” do software. 
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2.6 Nesta tela você visualiza o local de destino da instalação e o nome da pasta. Se você já possui instalada 

outra versão do PTW nessa maquina, poderá alterar o nome da pasta clicando no botão “Change...”. Em 

seguida clique em “Next>”. 

 

2.7 Agora mantenha selecionado todas as opções como no exemplo abaixo e clique em “Next>”. 
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Agora que você configurou todas as opções clique em “Install”. 

 

2.8 O processo de instalação levará alguns minutos. 
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2.9 A próxima tela mostra o que foi instalado. Clique em “Next”. 

 

2.10 Aparecerá então a mensagem que a instalação foi concluída com sucesso. Clique em “Finish”. 
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Se sua licença for para uso local (hardlock verde) e todos os procedimentos acima foram executados com 

sucesso, o programa estará devidamente instalado e a nova versão 7.0 pronta para ser utilizada. 

 

Caso sua licença for para uso em rede (hardlock vermelho) e a instalação estiver sendo feita no servidor do 

software ( máquina onde o hardlock está conectado) você deverá seguir também os procedimentos abaixo: 

 

2.11 O procedimento abaixo deverá ser realizado apenas no servidor do software, ou seja, na máquina onde o 

hardlock ficará conectado, não sendo necessário para as máquinas dos usuários. 

 

2.12 Repita o passo 1.1 e 1.2 para voltar a caixa de dialogo “Power* Tools CD-ROM V7.0”, clique em “install 

Server Licence Maneger (for Server Install)” conforme figura abaixo. 
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Em seguida aparecerá a caixa de diálogo “HASP License Manager Installation”, clique em “Next”. 

 

2.13 Em seguida selecione a opção “I accept the license agreement” e clique em “Install”. 

 



 

RUA JOAQUIM FLORIANO, 466 

7º ANDAR 

04534-002 

SÂO PAULO | SP | BRASIL 

TEL.: 11 3168.3388  

 

2.14 Nesta tela aparecem duas opções. A opção “Application (nhsrvw32.exe)” necessita que você inicialize o 

aplicativo toda vez que for trabalhar com o PTW. Na opção “Server(nhsrvice.exe)” o aplicativo é iniciado 

sempre que for iniciado o sistema operacional Windows, porém, se ao iniciar o Windows a chave não 

estiver conectada surgirá uma mensagem de erro “HASP not found (-3)”. Após escolher clique em “Next”. 

 

2.15 Clique em “Next”. 
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2.16 Clique em “Next”. 

 

2.17 Nesta tela você pode escolher se quer um atalho do aplicativo no menu iniciar. 

Obs.: se no item 2.16- tipo de intalação você escolheu a opção “Application (nhsrvw32.exe)” então na tela abaixo selecione a 

opção “Put into Startup Folder” para facilitar a inicialização do aplicativo. 
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2.18 Aguarde o final da instalação. 

 

2.19 Clique em “Next”. 

 

2.20 Selecione a opção “Yes” para iniciar o aplicativo. E clique em “Finish”. 

 

2.21 Para se certificar de que o aplicativo está funcionando corretamente e o software pode ser usado via rede, 

basta visualizar o aplicativo ativo no canto inferior direito de sua tela. 
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Pronto o seu PTW foi instalado e já pode ser utilizado. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com suporte. 

Email: suporte@smarttecheletrica.com.br 

PABX: (11) 3168-3388 

www.smarttecheletrica.com.br 

 


