INSTALAÇÃO DO ELETROCAD 2.00.05
Esta é a sequência de instalação da nova versão do ELETROCAD Para instalar corretamente o sistema, plug o hlock
na USB e siga rigorosamente os passos abaixo:
Passo 1 Desinstalação da versão antiga (caso exista)








Desligue todos os aplicativos abertos e desative o seu anti vírus durante a instalação. Entre como
administrador.
No Windows clicar no botão Iniciar, e escolher Configurações e painel de controle.
Clicar no ícone Adicionar ou remover programas;
Aparecerá a tela Propriedades de adicionar ou remover programas, clicar em Eletrocad.
Clicar no botão Adicionar ou remover;
Confirmar a tela de deleção, clicar no botão Sim
O desinstalador irá automaticamente desinstalar o Eletrocad e ao final clicar no botão OK.

Passo 2 Copia do CD para o disco rígido





Inserir o CD do Eletrocad na unidade de CD-ROM:
Clicar no botão Iniciar opção Executar.
Na caixa de diálogo digitar: E:\setup (ou D:\setup ou F:\setup);
Clicar em OK;



Abrir-se-á a rotina de instalação.. Siga as instruções. Desmarque as concessionárias desnecessárias. No final
clicar no botão: Finish;
 O setup executa ao final um programa chamado Instala.exe conforme descrito a seguir:
 O programa mostra as novidades da versão. Se você quiser listar as novidades, clique no botão Listagem.
 Clicar no botão Saída da tela de novidades.
 O programa apresenta a tela de opções para a concessionária e a versão do Autocad. Escolha sua opção e
Clique no botão OK.
 Clicar novamente no botão Saída. Para terminar o programa instala.

Passo 3 Cópia dos ícones para a pasta do AutoCAD


Copie todo o conteúdo encontrado na pasta c:\eltcad\icone para a pasta support do AutoCAD instalado na
sua máquina; Este procedimento deve ser feito utilizando o Windows Explorer.

Passo 4 Carregamento do menu







Carregar o AutoCAD como administrador
Na janela command digitar menuload e teclar <enter>
Na janela select menu file, na caixa de edição arquivo do tipo escolher Menu Template (*.CUIX) Selecionar a
pasta c:\eltcad\menu
Clique no <concessionaria>menuparcial.cuix
Clicar no botão Abrir;
Clicar no botão Sim;

Passo 5 Instalação da base de dados p/ c:\eltcad\basedado




Chame o Windows Explorer
Plug o pendrive com a base de dados no seu computador
Copie os dados da pasta \eltcad\basedado do pendrive para c:\eltcad\basedado utilizando o windows
explorer.

Passo 6 Conversão da base de dados





Só execute este passo se você tinha a versão anterior do Eletrocad instalada
Crie uma pasta c:\eltcad\basedado144
Mova os arquivos da pasta c:\eltcad\basedado para a pasta c:\eltcad\basedado144
Execute o programa c:\eltcad\Conv144_200.exe

Passo 7 Ativar ferramenta "Eletrocad rural ou telefonia ou alocação direta ou
levantamento_planimétrico"


Caso você tenha a licença do Eletrocad Rural ou telefonia ou alocação direta ou levantamento planimétrico
(opcionais) Clique no item de menu View / Toolbar e ative a ferramenta.

Passo 8 Verificação das configurações


Na tela do subsistema clique na opção Especiais, Configurações e confira as configurações.

Passo 9 Interface do AutoCAD
Nos AutoCADs recentes, para ativar a interface tradicional, escolha AutoCAD classic.
Passo 10 Atalhos


Se você utiliza mais de um padrão de concessionária coloque atalhos na sua área de trabalho para se trocar
de um padrão para outro Você poderá também colocar atalhos na sua área de trabalho para o help e tutorial
do Eletrocad. Os atalhos estão na pasta c:\eltcad\atalho.

Muito obrigado, em caso de dúvida entre em contato:

Esc Engenharia de sistemas de conhecimento
Edson Tadeu Moreira
Tel/Fax: (0xx31) 34638897 ou Cel: (0xx31) 999816211
e-mail etmo@terra.com.br

