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Capture Visualisation - Licença Educacional 

Como funciona? 

O software da Capture tem 4 produtos ou tipos de licenças diferentes além das Licenças gratuitas como Demo e 

Student.  

São Elas: Solo, Duet, Quartet e Symphony – falamos sobre essas versões Aqui e Aqui. Fique à vontade para ler estes 

dois documentos se procura mais informações sobre as licenças de capture. 

Todas elas são compatíveis com o formato Educacional – Para Instituições de Ensino 

A compra da Licença que será destinada a uma Instituição Educacional deve ser adquirida com um endereço de e-

mail de referência ou seja o endereço de e-mail do Administrador que deverá conter o domínio dessa instituição de 

ensino. Este E-mail será informado no momento da compra, essa Licença será identificada por Capture no sistema 

da empresa como Educacional.  

A vantagem de ter uma Licença educacional é a chance de poder utilizar em inúmeros computadores do instituto o 

software Capture licenciado. 

Procedimento: 

Para cumprir com esse licenciamento nos computadores da instituição, o Administrador irá instalar a chave recebida 

e utilizar para o desbloqueio da licença, a opção manual. 

 

 

Abra o Software e Clique em “Licenciamento” 

  

 

http://www.lbits.com.br/
https://www.lbits.com.br/downloads/capture_visualisation_rev2.pdf
https://www.lbits.com.br/downloads/%5b4%5d1_-_leaflet_capture_port_4-2021_.pdf
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Clique em “Instalar chave de Licença” 

 

Selecione “Destravamento Manual” 

  

http://www.lbits.com.br/
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O programa irá gerar um código que o Administrador copiará e enviará utilizando o mesmo e-mail registrado no 

momento da compra para o e-mail de Capture unlock@capture.se e eles enviarão um código para o desbloqueio 

do Software neste computador. No caso, sendo mais de um computador, o procedimento será feito em todos os 

computadores enviando os códigos de uma vez utilizando por exemplo uma planilha de Excel. 

 

Copie o texto e envie para que o Administrador pela Licença envie para unlock@capture.se e Aguarde 

Ao receber o e-mail de resposta com o código de destravamento, repita os procedimentos até a tela acima, e digite 

o código de destravamento na caixa de texto. Depois pressione “Destravar”. 

 

Exceção temporária até 30-9-2022: 

Em solidariedade com seus usuários e clientes, e por causa dos acontecimentos relacionados à pandemia do Covid19, 

Capture irá entregar (sob pedido) uma segunda Licença que poderá ser compartilhada com os alunos da instituição, 

que poderá ser utilizada em seus computadores pessoais. O procedimento de desbloqueio será realizado da mesma 

forma. O aluno instalará o software no seu computador utilizando a opção de desbloqueio manual. Informará o 

código para o Administrador do software que irá da mesma forma enviar utilizando o e-mail previamente registrado 

no processo de compra para o e-mail unlock@capture.se quem realizará o desbloqueio do software nesse 

computador. 

 

 

O Time da Lighting Bits Agradece! 
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