Download e instalação do Draftsight Enterprise/Plus
Esse procedimento é voltado aos usuários Draftsight ou profissionais de TI que precisem
realizar a instalação do Draftsight Enterprise ou Draftsight Enterprise Plus.
O número de série do software pode ser solicitado a revenda por e-mail:
suporte@uvw.com.br
Antes de prosseguir com a instalação, verifique se o ambiente do sistema atende aos
requisitos do software:
https://www.draftsight.com/media/system-requirements-draftsight-2019
Requisitos para o SolidNetwork License Manager (SNL):
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Os passos neste documento foram feitos com referência ao Draftsight 2019 SP0 e SNL 2019
SP0.
Como a licença é flutuante, é necessário escolher um computador para ser o servidor de
licenças. O gerenciador de licenças SNL deve ser instalado em um sistema Windows
compatível, conforme pré requisitos informados no link acima. Apos a instalação do SNL,
deve-se instalar o DraftSight nos computadores dos usuários.
Nota: Certifique-se de que o computador atende aos requisitos e de que possui as
permissões de Administrador.
Itens usados:
• Número de Série Draftsight
• Arquivos de Instalação do SolidNetwork License Manager 2019 ou superior.
• Arquivos de Instalação do Draftsight 2019 ou superior.
O novo usuário Solidworks/Draftsight necessita com seu novo serial, criar um login no portal
do cliente (Customer Portal), com o portal do cliente o usuário irá na parte de downloads e
realizará o download do Solidworks compatível com o ano e Service Pack do Draftsight
desejado.
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• Draftsight
Baixe-o na página de download:
https://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/download-draftsight/
• SNL: Solidworks Network License Manager
Login no Customer Portal:
https://customerportal.solidworks.com/siebel/app/customerportal/enu
(Pode ser acessado em solidworks.com > Portal do cliente)
No portal vá para a área de download e clique em Products e escolha o Solidworks desejado.
*No momento a versão semelhante à do Draftsight é o 2019 SP0.
Aceite o acordo EULA e será redirecionado a página de download.
Será feito o download do arquivo Solidworks Setup, extraia o conteúdo e execute o arquivo
setup.exe.
Instalando o SNL Solidworks SolidNetwork License Manager
O License Manager Server auxilia o administrador a controlar a distribuição das licenças:
1. Execute o setup.exe e faça o download do License Manager em Produtos do servidor.
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2. Após o download e a instalação feita, execute o SolidNetwork no menu iniciar do
Windows.

3. Ative a licença preenchendo os dados solicitados.

Desta forma, o Solidworks SNL estará operacional no servidor e distribuindo as licenças.
O próximo passo mostra a instalação do Draftsight nas máquinas dos usuários.
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Instalando o Draftsight nos usuários:
1. Fazer o download em Draftsight.com/Download, selecione conforme o sistema
operacional desejado.
2. Execute o Setup e selecione a opção SolidNetwork License (SNL).

3. Na caixa de dialogo informe o nome do seu servidor, distribuidor de licenças da

forma sugerida pelo programa: 25734@nomedoservidor
4. Aceite o acordo de licença e instale.
Após executar estas etapas o Draftsight estará funcionando, caso ocorra algum problema ou
dificuldade, entre em contato com nosso suporte através do e-mail abaixo:
suporte@uvw.com.br
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