 Após a instalação, o Sinalux Project pede-me um código de licenciamento. Como o
posso obter?
Deverá solicitá-lo através do e-mail sinaluxproject@sinalux.pt, juntando ao seu e-mail o
código gerado pela aplicação.

 Por que motivo me são solicitados os dados da minha empresa para a ativação do
software?
A Sinalux gera o seu código de licenciamento para o Sinalux Project, associando-o a uma
ficha de cliente. Assim, caso os dados da sua empresa não estejam ainda registados na
base de dados da Sinalux, ser-lhe-ão solicitados os dados necessários para a criação de
uma nova ficha de cliente: o nome completo da empresa, número de contribuinte, a
morada completa da empresa, a área de atividade e os contactos.

 Qual o custo do software Sinalux Project?
O Sinalux Project é um software de utilização gratuita.

 Posso utilizar o mesmo código de licenciamento mais do que uma vez?
Cada código de licenciamento é válido para uma única ativação. Assim, aquando de cada
instalação do Sinalux Project será gerada uma nova chave, mesmo que esta instalação
seja feita num computador onde o software já esteve instalado. Essa chave deverá ser
sempre enviada à Sinalux, para que lhe possamos então gerar o respetivo código de
licenciamento. Cada instalação requer, portanto, um código novo.

 Tenho o AutoCAD instalado, mas o Sinalux Project apresenta a mensagem de erro:
"Não foi detetada nenhuma instalação de AutoCAD." Porquê?
O Sinalux Project v3.0 é compatível apenas com versões AutoCaAD 2010 a 2018 (exceto
versões LT). Se utilizar uma versão de AutoCAD não compatível, não será então possível
concluir a instalação do Sinalux Project.
A alternativa será instalar a versão independente: o Sinalux Project v3.0i.

 Como posso aceder à barra de ferramentas no meu AutoCAD?
Caso a barra de ferramentas não abra automaticamente no seu AutoCAD, poderá forçá-la,
digitando na barra de comandos: projectcui

 O Sinalux Project é compatível com outros softwares de desenho?
O Sinalux Project v3.0 é compatível apenas com AutoCaAD 2010 a 2018 (exceto versões LT).
Caso seja utilizador de um programa distinto, a alternativa será instalar então a versão
independente: o Sinalux Project v3.0i.

 Consigo elaborar Plantas de Emergência com o Sinalux Project?
O Sinalux Project é um software destinado à realização de projetos de sinalização de
segurança. Isto é, não é um software destinado à realização de Plantas de Emergência.

 Quais as novas funcionalidades da versão 3.0?
A versão 3.0 passou a permitir: Efetuar pesquisas por referência; Rodar os sinais no
projeto (0º, 90º, 180º, 270º); Na sinalização LLL, definir espessura e cor da linha LLL

visualizada no projeto; Atribuir um código especifico para os sinais favoritos; Ver na
legenda a quantidade de cada item aplicado em desenho.

 Quais as novas funcionalidades da versão 3.0i?
A versão 3.0i passou a permitir: Abrir também documentos PDF; Alterar a cor do fundo do
ecrã; Alterar a cor de fundo das caixas dos sinais, ou torná-las transparentes; Inserir
símbolos de projeto de segurança; Imprimir partes do desenho separadamente.

