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Indicação resumida sobre a instalação 
Configurar posto de trabalho individual

Esta indicação resumida mostra como colocar em funcionamento o 

software seca analytics 115 juntamente com aparelhos de medição 

seca 360° wireless de forma rápida e simples.  

Para o efeito, são necessários apenas 4 passos:  

 

1. Instalar o software   P. 3-5 

 

2. Desbloquear a licença para um utilizador  P. 6-8 

 

3. Alterar o idioma das caixas de diálogo  P. 9-10 

 

4. Configuração da transmissão via rádio  p. 11-14 

 

Pode consultar toda a informação sobre a execução de medições, avalia-

ção dos resultados das análises, operação em rede e gestão de utilizado-

res, bem como sobre todas as outras funções do software, na documen-

tação detalhada do utilizador composta pelo manual do administrador e 

pelo manual de instruções de utilização existente no DVD. Esta indicação 

resumida indica-lhe como aceder a estes documentos. Para realizar a 

instalação necessita de ter direitos de administrador no seu PC.



Instalar o software  •  3

1. Instalar o software 

Passo 1
Inserir o DVD. Nota: Se o DVD não iniciar automaticamente, abrir o diretório do DVD no 

 Windows Explorer e clicar duas vezes em "Configuração".

1

3

2



4  •  Instalar o software

Passo 2
Seguir as indicações exibidas no ecrã

1
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Surge automaticamente após a reinicialização do sistema:

Posto de trabalho individual

2

2

3

3

Rede seca 115: introduzir o endereço IP + porta do servidor na rede seca 115, 

ver o manual do administrador



6  •  Desbloquear a licença para um utilizador

Passo 2
Introduzir o código de instalação (ver o autocolante da licença no lado interior do invólucro 

do DVD) e gerar o código de registo

Surge automaticamente após o
1.º início do programa

Passo 1
Iniciar o software seca

2. Desbloquear a licença para um utilizador
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Passo 3
Introduzir o código de registo criado na página de Internet da seca,  
para obter o código de ativação

Registar o software em: http:\\register.seca.com



8  •  Desbloquear a licença para um utilizador

Passo 4
Receber o código de ativação por e-mail, introduzi-lo e terminar o licenciamento

Pronto!
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Passo 1
Iniciar o software seca

3. Alterar o idioma das caixas de diálogo

 
Palavra-passe: admin

 
Utilizador: admin

2

admin

xxxxx

1



Passo 2
Chamar a janela de diálogo "Definições"

10  •  Alterar o idioma das caixas de diálogo

2

1
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4. Configuração da transmissão via rádio 
Indicação resumida  

O caminho mais rápido para configurar uma transmissão de dados entre os aparelhos seca 

360° wireless é configurando uma rede sem fios. Sugestão: Para uma transmissão de dados 

mais rápida recomendamos que seja ligado um mBCA ao PC via Ethernet. Pode consultar as 

informações a este respeito nos manuais do administrador do software e do mBCA.

Passo 2
Iniciar o software seca

Passo 1
Ligar o adaptador de rádio USB seca 456 e iniciar o computador

 
LED  vermelho 
= ok

Ligado

Desligado!



12  •  Configuração da transmissão via rádio

Passo 3
Chamar a janela de diálogo "Configuração da transmissão via rádio"

2

 
Palavra-passe: admin

 
Utilizador: admin

1

admin

xxxxx
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Passo 4
Procurar os canais de rádio (automático) e iniciar o registo dos aparelhos

1

3

 
Beep = ok

2.º Aguardar até que os 
canais sejam exibidos.

Ligado



14  •  Configuração da transmissão via rádio

Passo 5
Guardar os aparelhos registados e finalizar a configuração da transmissão via rádio

Pronto!

4

2

3.º Aguardar até que os aparelhos registados 
sejam exibidos com os números de série.

1.º Aguardar até que os aparelhos 
ligados sejam exibidos.



Chamar a documentação do utilizador  •  15

Chamar a documentação do utilizador

1

2
2

• Gerir utilizadores

• Criar grupos de comunicação via rádio 

• Criar rede do PC

• Configurar aparelhos RS232

• Selecionar impressora para o mBCA

• ....

seca analytics 115
Manual do administrador

seca analytics 115
Manual de instruções de utilização

• Gerir processos dos pacientes seca

• Executar medições

• Avaliar resultados das análises

• Imprimir relatórios de análises

• seca Enviar os processos dos pacientes para o mBCA seca

• ....



seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Hamburgo • Alemanha

Telefone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

Todos os dados de contacto em www.seca.com

Médico Sistemas de 
Medición y Pesaje 
desde 1840

A seca opera a nível mundial e tem sede na Alemanha
e filiais em França, Reino Unido, América do Norte, Suíça, China, Japão, México, Áustria, 
Polónia, Médio Oriente, Brasil e Finlândia
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