Guia de Início Rápido
Antes de Começar
• Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
• Desinstale versões anteriores do FLiP que eventualmente estejam instaladas no
computador. Apesar de o processo de instalação do FLiP 9 desinstalar previamente as versões mais recentes do FLiP, a desinstalação prévia de qualquer versão
torna o processo de instalação mais rápido e assegura que todos os módulos e
serviços obsoletos são desinstalados do computador.

Instalação através da Web (Recomendada)
Se a sua ligação Internet o permitir, mesmo tendo o CD, recomendamos que instale
o FLiP a partir da Web pois na página de transferência do FLiP 9 encontra-se sempre
a versão mais recente do produto. Se a instalação for feita a partir do CD, depois de
instalado deverá verificar se existe alguma actualização disponível para ter a certeza
de que está a usar a versão mais recente.
Se o seu computador não tiver leitor de CD, este será sempre o método de instalação.
1. A
 ceda à página de transferência do FLiP 9 no seu browser – www.priberam.pt/
download/FLiP-9 – e siga as instruções. Tenha particular atenção na escolha
do ficheiro a transferir tendo em conta a versão do Microsoft Windows do computador.
2. Siga atentamente as instruções do assistente de instalação.
3. Q
 uando solicitado, introduza o número que se encontra na etiqueta colada no
envelope do CD.

Instalação a partir do CD
1. Introduza o CD do FLiP 9 no computador. Se o processo de instalação não for
lançado automaticamente, siga estes passos:
a. Seleccione a opção "Executar..." do menu "Iniciar" da barra de tarefas (ou a
opção "Run..." do menu "Start", no caso das versões inglesas).
b. Escreva d:\autorun e carregue em Enter. (Se a unidade do leitor de CD não
for d:, substitua pela letra adequada).
2. Siga atentamente as instruções do assistente de instalação.
3. Quando solicitado, introduza o número que se encontra na etiqueta colada no
envelope do CD.
Atenção: Seja qual for a opção que seguir, antes de instalar o FLiP, leia atentamente
a licença de utilização que é exibida no início do processo de instalação. Ao instalar
o FLiP está a aceitar todas as condições e termos daquela licença.

Manual do Utilizador
Para informações mais detalhadas sobre a instalação e configuração do FLiP, consulte
o Manual do Utilizador que se encontra no CD e em www.flip.pt/docs/ManualFLiP9.pdf.
Depois de instalar o FLiP poderá aceder a uma vasta ajuda online com informações
detalhadas sobre a utilização dos diferentes módulos. Seleccione a opção “Ajuda do
FLiP” no menu de programas do Windows.
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