Folha de pagamento PEGASUS for Windows
Mensagem de Instalação Expirada
Para que você possa ter um sistema original e confiável,
SOFTWARE tenha controle sobre todas as instalações
motivo de tempos em tempos o próprio sistema se
verificação, exigindo que o usuário conecte seu sistema
instalação.

é indispensável que a DAPE
ativas do sistema, por este
encarrega de solicitar esta
à Internet e confirme a sua

Desta forma quando a mensagem abaixo aparecer na tela do seu computador ao
acessar o PEGASUS, você saberá que o sistema está solicitando confirmação da sua
instalação.

Não

O sistema continuará a ser acessado normalmente porém não permitirá a
mudança de períodos, permanecendo na mesma referência até que a
instalação seja verificada.

Sim

A seguinte tela será apresentada

CLIQUE NO BOTÃO
Para solicitar o Serial”, aguarde liberação online. ( Precisa estar conectado à internet )
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Conectar no
Servidor Dape
Software Ltda para
solicitar o serial
leia-me
Prosseguir
Cancelar
OBSERVAÇÃO
IMPORTANTE

Altera Empresa

CLIQUE NESSE BOTÃO para o sistema acessar os servidores da
DAPE SOFTWARE e efetuar a checagem da instalação Original
do seu sistema, promovendo a seguir a liberação. Esse
processo é automático, caso exista algum problema solicite
auxilio do suporte. ( Necessário estar conectado à internet )
Contém informações importantes sobre o PEGASUS
Utilize esta opção quando inserir o Serial Number manualmente
Cancela o processo e Abandona a instalação.
Caso os seriais estejam todos em ordem e mesmo assim o
sistema continue a informar "SUA INSTALAÇÃO ENCONTRA-SE
EXPIRADA", por gentileza entre em contato com o SUPORTE
DAPE SOFTWARE para levantamento do problema e
orientações.
Telefone/Fax ( 19 ) 3542-0755 (11) 2391-1990
e-mail suporte@dape.com.br ou pegasus@dape.com.br
Atenção (não utilize essa opção sem auxilio do suporte):
Você não deve efetuar alterações dos dados da Empresa, a
menos que seja estritamente necessário, isso invalidará sua
licença e será necessário nova autorização manual.
Caso haja alteração da Razão Social, um novo nro Serial deverá
ser gerado pelo sistema, consequentemente ao clicar no botão
"Conectar no Servidor Dape Software Ltda para solicitar o
Serial", o sistema irá solicitar outras informações para a nova
Razão Social cadastrada conforme tela abaixo:

Preencha e clique "Enviar", aguarde alguns instantes e a seguir acesse novamente o
sistema PEGASUS, neste intervalo de tempo um Nro.Serial será liberado pelo servidor,
ao entrar novamente na tela de "Procedimento de Instalação PEGASUS",clique no botão
"Conectar no Servidor Dape Softwre Ltda para solicitar o Serial", o sistema preencherá
automaticamente o campo "Serial Number fornecido pela Equipe Pegasus", caso esteja
tudo OK sua nova instalação estará completa.
(Informações sobre a instalação e Nro Serial serão enviadas para o endereço de e-mail
informado).
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