ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, LEIA ESTE TEXTO COM ATENÇÃO.

NOTA PRÉVIA:
O computador ou computadores onde pretende executar a aplicação deverá ter instalado o sistema operativo Microsoft Windows e o software Microsoft Office Excel versão 2007 ou posterior,  produtos propriedade da Microsot Corporation.

PRIMEIRO:
A aplicação não necessita de instalação; Basta descompactar o conteúdo do ficheiro de extensão ‘zip’ que contém a aplicação para uma pasta à sua escolha. A aplicação deve ser iniciada clicando no ficheiro executável com o mesmo nome da aplicação. Após alguns segundos será aberta uma nova janela do Microsoft Excel, não influenciando eventuais trabalhos já abertos em Excel.

SEGUNDO:
Se usar o Microsoft Excel 2007 e tiver dificuldades em iniciar a aplicação, verifique se tem instalada a atualização Service Pack 2 ou posterior. Se não souber como verificar qual a versão do seu Microsoft Excel, procure na nossa página web, no separador 'Downloads', caixa 'requisitos do sistema'. Se necessitar atualizar o seu Microsoft Excel, poderá fazer o download da atualização a partir desse mesmo separador da nossa página web.

TERCEIRO:
Se tiver problemas em iniciar a aplicação, deve atribuir privilégio de administrador ao ficheiro executável com o nome da aplicação que se encontra na pasta principal do programa.

Como atribuir privilégio de administrador: 

<> Nas versões do Windows anteriores ao Windows 7, deve selecionar com o rato o ficheiro executável, clicar sobre o botão direito do rato e escolher 'Executar como...'; No fundo da caixa de diálogo que aparecerá de seguida, selecione o nome do administrador e insira a respetiva password.
 
<> No Windows 7 e versões posteriores, deve selecionar com o rato o ficheiro executável, clicar sobre o botão direito do rato e escolher propriedades. No separador compatibilidade, ative a opção executar este programa como administrador.

QUARTO:
Na aplicação 'xlb Orçamentos 2013', após iniciar o programa, verifique no ficheiro de ajuda as palavras passe definidas por defeito para cada nível de autorização e altere-as se julgar conveniente.


Obrigado por usar software Estruturarte


