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SoMachine V4.1 

Procedimento de registro 

SoMachine V4.1 
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COMERCIAL 

Referencias: 

 

• SOMNACCZXTPAZZ 

 Pack 10 licenças SoMachine V4.1 

•SOMNACS41 

 DVD (Mídia) SoMachine V4.1 

 

 

Por tratar-se de um software extremamente grande 

(6,8GB) Recomendamos fortemente ofertarem o 

DVD (mídia). Em caso de extrema urgência o 

software esta disponível para download no link 

abaixo: 
https://schneider-electric.box.com/s/c2dfxzn93q4ddnevzn6mt31bpu05s15l 

   

 SoMachine V4.1 

https://schneider-electric.box.com/s/c2dfxzn93q4ddnevzn6mt31bpu05s15l
https://schneider-electric.box.com/s/c2dfxzn93q4ddnevzn6mt31bpu05s15l
https://schneider-electric.box.com/s/c2dfxzn93q4ddnevzn6mt31bpu05s15l


3 Confidential Property of Schneider Electric 

Time de 
Vendas 

Ordem de 
Vendas 

1. SOMNACCZXTPAZZ  

2. SOMNACS41 

 

* Não esqueça 
de anexar o 
formulário 
preenchido 

  

Digitação 

Digita a Ordem de venda 

Anexa o formulário com os 
dados do usuário 

Schneider 

Processa a OV da Mídia e 
fatura 

Cadastra os dados do 
formulário no sistema One 

License 

Cliente 

Recebe a Mídia Física 

 

Faturamento de produto 
convencional 

Registra os dados  no 
www.schneider-

electric.com/licensing 

 

Entrega eletrônica via e-
mail 

 (recebe nota fiscal de 
serviço) 

FLUXO COMERCIAL 

http://www.schneider-electric.com/licensing
http://www.schneider-electric.com/licensing
http://www.schneider-electric.com/licensing
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Registro do Software 

SoMachine V4.1 

SoMachine V4.1 

O que é a Pagina de registro de 

software (SLP)? 

 
 A página de registo de software (SLP) é um serviço 

baseado na nuvem gerido pela Schneider Electric, 

oferecendo acesso total às licenças de software 

Schneider electric via web. A SLP permite assim ver e 

gerir todas as licenças e registros.  

Como Funciona? 



5 5 

Como Registrar Conta? 

1. Crie uma conta no SLP? 
 Na página www.schneider-electric.com/licensing 

escolher “Create your Account” e inserir o e-mail 

que será o futuro ID da conta SLP. 

 

ESTE E-MAIL DEVE SER O MESMO DO FORMULARIO ONE 

LICENSE.  

2. Preencha o formulário da pagina 

 

3. Verificar a caixa de email e clicar no 

link recebido  

 

 

Como Validar a Conta? 

4. Após a ativação da conta é possível 

acessar a área do usuário 

Para alterar ou pedir uma nova senha 

clique em “Forgot your password?”. 

  

O endereço de email é o ID da conta 

SLP 

http://www.schneider-electric.com/licensing
http://www.schneider-electric.com/licensing
http://www.schneider-electric.com/licensing
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No SoMachine... 

5. Abrir a janela de opções de sistema 

6. Abrir o registration wizard 

7. Clique em Start registration 

8. Escolher a opção de registro via WEB 

 

9. Para ativação via Web: inserir o 

endereço de email usado na criação 

da conta SLP e clicar em Next para 

ativar o SoMachine V4.1. 

 

10.O SoMachine esta registrado!!!! 

Em caso de duvidas de instalação entrar em contato com 

o CCC Schneider: 

 

Tel: 0800 7289 110 ou  

(11) 4501-3434 


