
1 
 

Guia de instalação do Aspen v8.5 
 

As linhas de instalação desta versão são as seguintes: 

1. Iniciar o instalador do Aspen  

2. Instalar o Aspen Engineering V8.5 (32-bit e modo Custom) 

3. Escolher os pacotes pretendidos 

4. Definir o servidor de licenças 

5. Concluir a instalação 

6. Iniciar o Aspen Plus 

É necessária uma ligação à internet (ou à rede do IST) para conseguir utilizar este programa. 

Para visualizar as screenshots em tamanho maior utilizar a função zoom do seu leitor de PDF. 

Sistemas suportados oficialmente pela AspenTech 1: 

 Windows 7 SP1 Professional e Enterprise 

 Windows 8 Professional e Enterprise 

Este guia parte do princípio de que não tem instalado (nem tentou instalar) qualquer outro 
produto da AspenTech ou suas dependências como o Microsoft SQL Server. Caso tenha, 
desinstale completamente todos esses programas. 

Apesar dos pacotes instalados apresentarem-se como da v8.4 o DVD de instalação utilizado é o 

da v8.5. 

Instalar o Aspen 

Depois de arrancar o “setup.exe” no DVD, mantenha seleccionado o botão 32-bit mesmo se o 
seu sistema for 64-bit e pressione o botão “Install aspenONE Products”.  

Se concordar com os termos da licença, seleccione em como aceita e pressione “Next” para 
chegar ao próximo ecrã onde deverá clicar no botão “Custom”. Poderá agora escolher quais os 
pacotes a instalar, recomendamos os que mostramos na imagem do passo 4. 

Com as selecções feitas e passando ao passo seguinte será pedido para adicionar o servidor de 
licenças. Deve escrever “aspen.tecnico.ulisboa.pt” (sem aspas) no campo “License Server” e 
depois pressionar o botão “Add Server”. Confirmando que o servidor ficou adicionado 
correctamente à lista pode passar à próxima janela pressionando “Next”. 

Depois de rever os pacotes a instalar basta clicar em “Install Now” e esperar que a instalação 
termine. Reinicie o comutador caso lhe seja pedido para que o Aspen funcione correctamente. 

Com a instalação concluída, arranque o Aspen Plus e crie um novo documento. Se esta 
operação for concluída com sucesso o programa está instalado e a funcionar correctamente. 

 

 

                                                           
1
 Para mais informações consulte a página 15 do documento AspenEngineeringSuiteV8_4-Inst.pdf na 

pasta Documents\Deployment and Install Guide do CD 
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Passos 1, 2, 3, etc: 
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Servidor de licenças 

São válidos, a Novembro de 2014, os seguintes endereços para o servidor de licenças: 

 aspen.ist.utl.pt 

 aspen.ist.pt 

 aspen.tecnico.ulisboa.pt 

 aspen.tecnico.pt 

 


