TUTORIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA POSIÇÃO
1. Para modelos de hardlocks HASP e Protec

a. Realizar
o download do CD de instalação a partir do link:
http://www.posicao.com.br/site/?page_id=1329
b. Chave HASP deve ser conectada ao computador;
c. Executar o instalar.exe e executar os procedimentos de instalação:

Escolha o tipo de hardlock que está utilizando:
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Após a finalização da instalação do programa, realizar a configuração no CAD:

Não é necessário reiniciar o computador.
Com a instalação finalizada, conferir o funcionamento da chave no módulo de cálculo:

2. Instalação de driver para hardlock HASP

Em alguns casos a chave não é reconhecida no sistema; para isto é necessário
executar a instalação do driver da chave.
a. Conectar a chave HASP ao computador;
b. No CD de instalação do programa posição ou no arquivo baixado da internet,
localizar a pasta Drivers;
c. Executar HASPUserSetup.exe e prosseguir com o processo de instalação.
3. Funcionamento da barra de comandos do Posição no AutoCAD

Caso a barra de ferramentas do sistema posição não esteja visível no menu
suspenso do AutoCAD:
a. Inicie digitando o comando menu load na barra de tarefas do AutoCAD e
busque pelo POSIÇÃO
b. Caso não seja apresentado, pressione Tools> Options e verifique:
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Caso C:\posicao não esteja anexado, poderá ser realizada a inserção manualmente
pressionando Add.
c. Em seguida carregue o aplicativo novamente:
Tools> Load Application: Localize o Disco local C e na pasta posição o
arquivo posição15.vlx.
Pressione o botão Load.
Desta maneira o menu flutuante do sistema posição ficará carregado.
4. Instalar novamente o Posição dentro do AutoCAD, através do CD de

instalação, opção Configurar CAD.
5. Contato com o suporte técnico

Caso todos os procedimentos acima descritos tenham sido executados e
mesmo assim a chave não esteja sendo reconhecida, a chave pode estar
desconfigurada ou queimada.
É necessário entrar em contato com o Suporte técnico para esta verificação.

BOM TRABALHO!
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