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Instalação
Os cursos INTERASOFT tem fácil instalação já que não 
precisam de bibliotecas do sistema ou a instalação de 
outros complementos. Pode-se executá-lo diretamente a 
partir de um disco-rígido, CD, DVD, pen-drive ou qualquer 
outro dispositivo desde que a pasta com os cursos e com 
os arquivos do programa estejam contidos no dispositivo. 
Apenas o computador é que precisa de uma habilitação.

A habilitação é um processo on-line, realizado no próprio 
sistema de ensino com a senha administrativa. Nesse 
processo o computador fica habilitado a executar os cursos 
durante um período. Depois basta renovar a habilitação. 
Por padrão, o período é de um mês.

Além da liberação do computador também é necessário 
registrar o aluno. Isso é feito através de um programa 
gerenciador. O registro do aluno é importante para que 
ele tenha seu login no sistema e a informação de que 
curso o aluno irá fazer, além de armazenar suas notas e 
informações pessoais, que serão usadas durante o curso.

Veja passo-a-passo:

1. Instale ou descompacte os arquivos no seu computador 
(cursos e programa)

 *Os arquivos devem ser enviados em DVDs ou baixados do 
site

2. Escolha onde ficará o banco de dados 
 *É recomendável que todos os computadores devem usar 

o mesmo BD na rede

3. Habilite o computador de forma online
 *Nosso suporte estará à sua disposição sempre que 

necessário caso precise de auxilio

4. Cadastre o aluno e defina um login e senha para ele
 *Cada aluno deverá ter login e senha diferentes dos demais

5. O aluno já pode usar o sistema e iniciar imediatamente 
seu curso
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O sistema INTERASOFT é muito flexível. Isso significa que você pode guardar as informações dos alunos registrados 
em um computador servidor, pela rede e efetuar backups em pen-drives e até mesmo em outro computador da rede.
Os dados dos alunos, bem como nome de usuário e senha, ficam criptografados.

Configuração mínima de hardware exigida:

• Processador de 1.6 Ghz, compatível ou superior.
• Memória RAM de 1 GB acima do exigido pelo sistema operacional.
• 50 GB livres de disco-rígido.
• Resolução 1366 x 768 ou superior.
• Placa de som (on Board ou off Board).
• Mouse, teclado e fones de ouvido.
• Sistema operacional Windows XP ou superior. 
OBS: nosso sistema pode também ser emulado para funcionamento em Linux.

Para auxiliar a instalação: 
Utilize nosso Suporte online: Skype ou Chat (em nosso site) e Telefone.
suporte@interasoft.com.br ou pelo fone: (14) 3373-2124
Horário comercial de Segunda à Sexta-feira 



Fone: (14) 3373-2124
E-mail: comercial@interasoft.com.br
Skype: comercial@interasoft.com.br e comercial.interasoft@hotmail.com

Horário de Atendimento: 
Segunda à Sexta-feira das 09:00h às 11:30h e das 13:00h às 18:00h

comercial1@interasoft.com.br comercial1@hotmail.com

E-mail Skype

Roberson Costa
Representante Comercial

INTERASOFT do Brasil Sistema de Ensino Ltda.
Av. Tiradentes, 360, Edifício Pinheiro Guimarães, 7° andar, sala 72 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo – SP – CEP 18900-000
CNPJ: 08.947.049/0001-68

INTERASOFT


