Instalação do Gerenciador de Licenças do SOLIDWORKS
1) Após o download do SOLIDWORKS, abra a pasta na qual os arquivos foram armazenados,
por padrão ela se situa em: Explorador de Arquivos – Documentos – SOLIDOWORKS
Downloads – SOLIDWORKS ANO SP0X – swlicmgr. Se você pretende utilizar um servidor que
não fará o uso do SOLIDWORKS, basta apenas copiar a pasta swlicmgr do local no qual o
download do software foi realizado e inseri-la no servidor e executar os procedimentos
abaixo normalmente. Abra a pasta e execute o aplicativo setup.

2) Após a execução, selecione avançar.

3) Insira a sua licença do SolidWorks SolidNetWork no campo informado abaixo e clique em
avançar.

4) Caso seja necessário altere o local da pasta de instalação e clique em Avançar.

5) Selecione Instalar, para que a instalação se inicie.

6) Após a instalação clique em Concluir, para finalizá-la.

7) Abra o menu iniciar e procure pelo SolidNetWork License Manager.

8) Pressione Sim para ativar a licença.

9) Insira o nome do computador (geralmente o próprio SolidNetWork insere
automaticamente). Se o seu servidor possuir um firewall, deixe marcada a opção. Um firewall
está sendo usado neste servidor. Os valores das portas são geradas automaticamente pelo
SOLIDWORKS, então deixe-as conforme a imagem abaixo. Clique em Avançar.

10) Para a ativação da licença clique em Selecionar tudo para que todas as suas licenças
sejam selecionadas para a ativação do servidor. No campo inferior insira um e-mail para
registrar o responsável pela ativação da licença, em seguida clique em Avançar.

11) Em seguida esta tela será exibida, nela terão informações sobre a sua licença, como por
exemplo a versão dela e a quantidade de computadores que ela pode ser utilizada
simultaneamente. Clique em Concluir.

12) Clique em concluir e seu servidor está configurado e pronto para o uso. Sempre ao ligar o
computador, o SOLIWORKS SolidNetWork License Manager automaticamente iniciará o
gerenciamento das licenças em rede

