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Introdução:
Como transferir a instalação do software WORKNC para um outro computador.
Para realizar o procedimento, siga os passos do procedimento abaixo.
Procedimento:
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Pré-Instalação
Antes de instalar em um novo computador, você deve fazer o seguinte:
•

Tenha uma cópia dos arquivos de instalação disponíveis no novo
computador. Se você não tiver os arquivos de instalação, baixe-os
no nosso Portal do Cliente.

•

Tenha uma cópia das Instruções de Instalação do software
WORKNC.

•

O computador antigo deve permanecer acessível até que a nova
instalação esteja completa.

•

No computador antigo, encerrar todas as zonas de trabalho do
WORKNC. Será necessário revogar a licença do software no CLS.
Para uma configuração de rede, você não precisará fazer nada com
a licença no computador antigo.

•

Será necessário anotar o número do server code.
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Instalação
Siga o documento com as instruções para a instalação do software WORKNC
para instalar o software.
Certifique-se de que a licença tenha sido revogada do computador antigo antes
de instalá-la no novo computador.
Para configurações de licença em rede, procure a rede e conecte o novo
computador à rede e configure as licenças de rede.

Pós-Instalação
Depois de ter seguido as instruções no documento de instalação, você precisará
realizar os procedimentos a seguir:

Pós-processadores
Em uma instalação padrão, os pós-processadores do WORKNC ficam
localizados em C:\ProgramData\WorkNC\20XX. X\pospro. Este local também
contém os arquivos de máquinas virtuais e arquivos de scritps que
determinados pós-processadores também utilizam.
Copie esta pasta inteira, incluindo subpastas, para o mesmo local no novo
computador. O local pode ser verificado pelo “Configurador WORKNC”.
C:\ProgramData\WorkNC\2020.1.2001\pospro
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NOTA:
Para os clientes WORKNC que possuam os pós-processadores e máquinas
virtuais em local na rede, e não em instalação local, para o caso de, em uma
instalação em um novo computador, anotar o local na rede onde localizam-se os
arquivos, e, copiá-los e configurá-los nos locais da nova instalação no
“Configurador WORKNC”.

Variáveis de Ambiente
As variáveis de ambiente gerais do WORKNC ficam localizadas em:

C:\ProgramData\WORKNC\20XX.X\client\instsite
Copie esta pasta inteira para o mesmo local no novo computador.
As variáveis individuais do usuário, como por exemplo, barras de ferramentas
personalizadas, cor de fundo, etc, ficam localizadas em:

C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\client\users
Nesse local haverá pastas identificadas com o nome de usuário. Quando o
WORKNC for aberto pela primeira vez, o software criará uma pasta em
\usuários com o nome do usuário em que o Windows está conectado. Para
copiar as variáveis do usuário para o novo computador, copie todo o conteúdo
de:
C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\client\users\XXXXX (onde XXXXX é o
nome da pasta do usuário) para o mesmo local no novo computador.
NOTA: O nome de usuário no novo computador pode ser diferente do nome de
usuário no computador antigo. Basta copiar o conteúdo da pasta no computador
antigo para a nova pasta de usuário no novo computador.

Ferramentas e Porta-ferramentas
Em uma instalação padrão, as ferramentas e porta-ferramentas do WORKNC
ficam localizados em:
C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\standard
Copie esta pasta inteira para o mesmo local no novo computador.
A partir do WORKNC 2020.1.1944, a instalação padrão cria também a pasta
standard dentro do diretório templates
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C:\ProgramData\WorkNC\2020.1.1944\templates\standard
No diretório toollib passou a ser inserida na instalação a biblioteca de
ferramentas GALEA, do fabricante Hitachi-Tools.
NOTA:
Para os clientes WORKNC que possuam as bibliotecas de ferramentas, portaferramentas, fixações, em local na rede, e não em instalação local, para o caso
de, em uma instalação em um novo computador, anotar o local na rede onde
localizam-se os arquivos, e, copiá-los e configurá-los nos locais da nova
instalação no “Configurador WORKNC”:
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Documentação Personalizada
Se você criou qualquer documentação personalizada, ela estará localizada em:

C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\client\instsite\pddynamic
Esta pasta já deve ter sido copiada quando você copiou a pasta
instsite anteriormente.
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