Guia de Instalação

• Instalação - Windows
• Solicitando a licença - Windows
• Instalação - Linux
• Solicitando a licença - Linux
OBS: Certifique-se
de estar- logado
como
administrador, antes de proceder com a instalação do
Instalação
Windows
(2000/XP/Vista)
software.
•

Insira o CD IDL 7.1 no seu drive de DVD-ROM;

•

OBS 1.: se a janela de instalação não abrir automaticamente, selecione o diretório da unidade
de DVD-ROM e execute o arquivo "Setup32.exe" ou "Setup64.exe", conforme a arquitetura do
computador;

•

Clique em "Install 32-bit IDL" ou "Install 64-bit IDL";

•

Aguarde o configurador do instalador;

•

Clique em "Next", leia os termos da licença e aceite, clicando em "Yes" para continuar;

•

Selecione o modo de instalação do "IDL" ou " IDL VirtualMachine" e clique em "Next";

•

OBS 2.: O modo de instalação "IDL VirtualMachine" não requer a execução das etapas de
licenciamento;

•

Clique em "Next" para aceitar o diretório de instalação do IDL padrão;

•

OBS 3.: O diretório de instalação do IDL ou partição do HD não influencia no funcionamento
do programa nem nas outras versões do IDL.

•

Selecione as opções de pacotes de instalação e clique em Next;

•

Clique em "Next" para continuar a instalação;

•

Aguarde a inicialização da cópia de arquivos;

•

Clique em Finish para encerrar a instalação.

•

OBS 4: após a instalação o programa questionará se você que executar o aplicativo de
licenciamento, clique em "No"/Não;

•

OBS 5: a partir da versão IDL 7.0 o programa não gera, de forma automática, os menus de
atalho na área de trabalho, após a instalação.

Para proceder com
a solicitaçãoda
dalicença
licença, -siga
o procedimento descrito abaixo:
Solicitação
Windows
•

A partir da área de trabalho do windows, acesse: Iniciar > Programas > IDL 7.1 > LMTools;

•

Na interface LMTools, clique na aba "System Settings" e clique sobre o botão "Save HOSTID
Info to a File" para salvar os dados da máquina;

•

Defina um diretório de saída e nomeie o arquivo como "Lic_IDL";

• Em seguida crie um e-mail cujo assunto seja "Solicit_lic_IDL"; anexe o arquivo gerado
"Lic_IDL" e no corpo da mensagem informe o nome da pessoa ou instituição responsável pela
aquisição, o número da nota fiscal ou o número do contrato de manutenção. Envie o e-mail
para suporte@sulsoft.com.br;
Você receberá a sua licença dentro de no máximo 24 horas após o recebimento da mensagem
"Solicit_lic_IDL " pela SulSoft. Na mensagem, além da licença, também estará descrito o procedimento
de licenciamento.
OBS: Certifique-se deInstalação
estar logado
como ROOT antes de proceder com a instalação do
- LINUX/UNIX
software.
•

Insira o CD IDL 7.1 no seu drive de DVD-ROM;

•

Digite, dentro do terminal, o comando /mount /mnt/cdrom para montar o dispositivo de CDROM, acesse o diretório /mnt/cdrom e execute o xinstall.sh (comando ./xinstall.sh);

•

Aguarde a configuração do instalador;

•

Clique em "Next", leia os termos da licença e aceite, clicando em "Yes" para continuar;

•

Clique em "Next" para aceitar o diretório de instalação do IDL padrão;

•

OBS 1: O diretório de instalação do IDL ou partição do HD não influencia no funcionamento do
programa nem nas outras versões do IDL.

•

Selecione as opções de pacotes de instalação e clique em Next;

•

Clique em "Next" para continuar a instalação;

•

Aguarde a inicialização da cópia de arquivos;

•

Clique em Finish para encerrar a instalação;

• OBS 2: Após a instalação o programa questionará se você que executar o aplicativo de
licenciamento, clique em "No"/Não;
•

OBS 3: Apartir da versão IDL 7.1 o programa não gera, de forma automática, os menus de
atalho na área de trabalho, após a instalação.

Para proceder com
a solicitação
licença,- LINUX/UNIX
siga o procedimento descrito abaixo:
Solicitação
dada
licença
•

Localize o diretório de instalação (Default: cd /usr/local/exelis/);

•

Execute o comando cd idl64/bin/bin.linux.x86/;

•

Execute o comando ./lmhostid>hostid;

• Em seguida crie um e-mail cujo assunto seja "Solicit_lic_IDL"; anexe o arquivo gerado "hostid"
(localizado no diretório exelis/idl64/bin/bin.linux.x86/) e no corpo da mensagem informe o nome
da pessoa ou instituição responsável pela aquisição, o número da nota fiscal ou o número do
contrato de manutenção. Envie o e-mail para suporte@sulsoft.com.br;
•

Você receberá a sua licença dentro de no máximo 24 horas após o recebimento da mensagem
"Solicit_lic_IDL" pela SulSoft. Na mensagem, além da licença, também estará descrito o
procedimento de licenciamento.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail:
suporte@sulsoft.com.br

