
A página de registo de software (PRS) é um

serviço baseado na nuvem gerido pela Schneider

Electric, oferecendo acesso universal às licenças

de software Schneider elétrica via web. A PRS

permite assim ver e gerir todas as licenças e

registos.

Registo do software 

SoMachine V4.x

O que é a Pagina de Registo de 

Software (PRS)

Proquê registar?

Como registar? Como validar a conta

From: src-
eeurope@schneider-electric.com
To: XXXXXXXXX
Subject: Schneider Electric user 
account creation

Thank you for requesting the creation 
of a Schneider Electric user account.
Please click on this link to complete 
the account creation.

Para ativar o software SoMachine V4 é necessario

criar e validar a sua conta PRS. Abaixo

encontram-se todos os passos para criar e validar

sua conta.

Para alterar ou pedir uma nova password 

clique em “Forgot your password?”.

O endereço email é o ID da conta PRS.

Como funciona?

Criação e validação
da conta PRS 

com um endereço 
de email

1
2

Introdução do 
endereço de email no
software SoMachine

3

Na página www.schneider-electric.com/licensing

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

que será o futuro ID da conta PRS.

1. Criar uma conta (PRS)

Utilizador

2. Preencher o formulário

3. Verificar a caixa de email e clicar

no link recebido

4. Após ativação da conta é 

possível aceder à área de 

utilizador

mailto:user.marc@customer.com
http://www.schneider-electric.com/licensing


No SoMachine

Para activação via Web: incerir o

endereço de email usado na criação da

conta PRS e clicar em Next para ativar o

SoMachine V4.

Para activação por telefone: Ligar para o

Centro de Registro de Software da sua

área e fornecer ao operador a informação

solicitada. Clicar Next, insirir o código

recebido “Short Response Code“ e, por

fim, clicar Next para ativar o software

SoMachine V4

já está !

Abrindo a ferramenta License Manager

(instalada automaticamente com o

SoMachine V4), pode ver que a partir de

agora que o software está registado. O

License Manager está disponível a partir

da lista de programas do Windows.

5.Abrir a janela de opções de sistema

6.Abrir o Wizard de 

registo

7.Clique em “Start the

Registration“

8.Escolher a opção de registo

desejada

9.Seguir as

instruções

10.O software está

registado!

Europe  |  English, German  |  8:00 - 18:00  (CET*) 

( +420 281 088 696    2 +420 281 088 697 
* src-eeurope@schneider-electric.com

North and Central America  |  English  |  8:00 - 18:00  (EST*)

( +1 888 266 8705 (from US and Canada) 2+1-978-975-9479   
( +1 978 975 9755 (from other countries)
* src-americas@schneider-electric.com

South America  |  English |  8:00 - 18:00  (CET*)

( +420 281 088 696    2+420 281 088 697   
* src-southamerica@schneider-electric.com

Asia and Pacific  |  English  |  8:00 - 18:00  (AEST*)

( +61 2 9125 8531   2+61 2 9888 3841 
* src.asiapacific@schneider-electric.com

France  |  French  |  8:00 - 18:00  (CET*) 

( 0825 012 999  (national) 2+33 173 024 722  
( +33 492 088 268 (international)
* global-src-france@schneider-electric.com

Italy |  Italian |  8:00 - 18:00  (CET*)

( +39 011 407 3333  2+39 011 22 81 340   
* it-registrazione-software@schneider-electric.com

Centros de Registo de Software


