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1  Histórico de revisão

Versão do produto Documento Mudanças/comentários

• FieldCare: 2.13.xx
• DeviceCare:

1.05.xx

KA01303S/04/A
2/04.18

Nova versão do produto
DeviceCare: nova versão do produto

• FieldCare: 2.14.xx
• DeviceCare:

1.06.xx

KA01303S/04/A
2/05.19

Nova versão do produto

• FieldCare: 2.14.xx
• DeviceCare:

1.07.xx

KA01303S/04/A
2/06.20

Novas configurações (novos componentes)
DeviceCare: nova versão do produto

• FieldCare: 2.15.xx
• DeviceCare:

1.07.xx

KA01303S/04/A
2/07.20

Nova versão do produto FieldCare

• Gerenciamento de licença de software
• Pendrive substitui DVD

• FieldCare: 2.16.xx
• DeviceCare:

1.07.xx

KA01303S/04/E
N/08.22-00

Seção 4.3: Nota sobre o serviço de atualização de
software

2  Informações do documento

2.1  Função do documento
Estas instruções contêm todas as informações necessárias para instalar e atualizar
o software.

2.2  Símbolos usados

Símbolo Significado

Abra a página inicial do Gerenciador de Instalação.

Abra a configuração de idioma.

Informações adicionais sobre o software.
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Símbolo Significado

Feche o aplicativo.

Voltar para a última página aberta.

Informações sobre FieldCare, modem, Fieldgate, Field Xpert.

Abra o teclado.

Tela cheia.

Sair da tela cheia.

3  Descrição do produto

3.1  Função do software
O Gerenciador de Instalação orienta o usuário durante a instalação de todos os
componentes FieldCare que são entregues dentro do pacote FieldCare (aplicativo de
quadro, driver, arquivos CommDTM, arquivos DeviceDTM, ferramentas). É
necessário ter direitos de administrador para fazer a instalação.

3.2  Gerenciamento de licença de software (SLM)

3.2.1  Modelo de licença FieldCare SFE500
FieldCare é fornecido como uma versão de teste gratuita com um limite de tempo.
O contrato de licença (EULA) é válido para uso. Se o FieldCare for usado
permanentemente, é necessário adquirir o FieldCare e ativar a licença usando o ID
do software fornecido.

O modelo de licença FieldCare é formado por um módulo básico chamado
"Gerenciamento de ativos de fábrica" (PAM) e uma extensão chamada
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"Monitoramento de condição". Uma licença inclui uma combinação do módulo PAM
e outras extensões.

É necessário ativar a licença usando o ID do software fornecido para usar a
versão mais recente do FieldCare. A chave de licença da versão anterior não é
mais utilizável para a versão mais recente. Para mais informações, visite
www.endress.com/sfe500 ou entre em contato com seu parceiro de vendas
Endress+Hauser local.

O gerenciamento da licença de software oferece as seguintes funções:
• Uso do software no modo de avaliação por 60 dias
• Ativação do software permanentemente (com ou sem conexão com a Internet)
• Renovação da licença
• Devolução da licença

Ativação do software permanentemente
Pré-requisitos:
• O software é instalado no computador
• O contrato de licença (EULA) foi aceito

Ativação do software permanentemente com conexão com a Internet
Pré-requisitos:
O ID do software está disponível

O ID do software está localizado na placa de tipo da caixa USB com o pendrive
do FieldCare ou no e-mail que foi enviado pela Endress+Hauser na entrega.
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1. Inicie o software.
 A janela Ativação do software é exibida:

2. Clique em Ativar Software.
 A janela Gerenciamento de licença de software para inserir o ID do

software é exibida.

3. Insira o ID do software.
 Um símbolo confirma o ID do software correto.
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4. Clique em Continuar.


5. Se você já tiver uma conta de usuário no Portal de Software Endress+Hauser:
Insira seu endereço de e-mail e senha, depois clique em Ativar.
 Se a ativação foi feita com sucesso, a seguinte janela é exibida:

6. Se ainda não tive ruma conta de usuário no Portal de Software Endress
+Hauser, retorne à etapa 4 e clique em Criar uma Conta.

Depois da ativação, as informações da licença podem ser exibidas:
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1. Clique em Fechar.


A janela exibe todas as informações relevantes sobre a Licença, Número
de série, Licenciado dentre outras.

2. Clique no símbolo de cruz  no canto superior direita para fechar a janela.
 O aplicativo FieldCare inicia em seguida.

A função Gerenciar licença de software pode ser aberta através do menu
FieldCare Ajuda e Informações da licença, se necessário.
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Ativação do software permanentemente sem conexão com a Internet
Se não houver conexão com a Internet para o computador, a licença também pode
ser ativada manualmente.

Pré-requisitos:
• Um dispositivo de armazenamento portátil, ex. um pendrive
• Um segundo computador com conexão com a Internet

Visão geral do processo de ativação manual

Computador com
FieldCare, mas sem
conexão com a Internet

Dispositi
vo USB

Computador com conexão com a
Internet

Janela de ativação do
Software - Manual

No Portal de Software Endress
+Hauser

Etapa 1

Ação: Salve o arquivo de
solicitação de licença
(*.EHR) no pendrive.

=> 1. Solicitação de ativação

Ação: Carregue o arquivo de solicitação
de licença (*.EHR) a partir do pendrive.

2. Ativação/atualização da licença

Etapa 2 <= Ação: Salve o arquivo de atualização de
licença (*.EHU) no pendrive.

Ação: Importe o arquivo de
atualização de licença
(*.EHU) a partir do
pendrive.

Etapa 3

Ação: Salve o arquivo de
confirmação de licença
(*.EHC) no pendrive.

=> 3. Confirmação da ativação da licença

Ação: Carregue o arquivo de
confirmação de licença (*.EHC) a partir
do pendrive.
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Descrição detalhada
1. Execute as etapas 1 a 4 conforme descrito no capítulo Ativação do software

permanentemente com conexão com a Internet.
 A janela Ativação do Software é exibida com a mensagem Seu

cliente/servidor não está conectado à Internet.

2. Clique em Ativação Manual .
 A janela Ativação do software - Manual é exibida.
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3. Clique em Salvar abaixo da Etapa 1.
 A janela do Windows Salvar como ... é exibida.

4. Salve o arquivo de solicitação de licença (*.EHR) no pendrive.

5. Coloque o pendrive em um computador com conexão com a Internet.

6. Nesse computador com conexão com a Internet, vá até o Portal de Software
Endress+Hauser: https://software-products.endress.com

7. Inicie a sessão no Portal de Software Endress+Hauser.

8. Selecione o menu Ativação/Atualização.
 A seguinte tela é exibida:

9. Em 1. Solicitação de ativação clique em Carregar.

10. Carregue o arquivo de solicitação de licença (*.EHR) a partir do pendrive.
 Se o carregamento foi bem-sucedido, a mensagem a seguir é exibida: O

arquivo de solicitação de licença foi processado com sucesso.
Continue na Etapa 2 na janela Ativação do software - Manual.
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11. Confirme a mensagem com OK.
 O nome do arquivo de ativação "*.EHU“ é exibido:

12. Clique em "Salvar".
13. Salve o arquivo de atualização de licença (*.EHU) no pendrive.

14. Coloque o pendrive no computador onde o aplicativo FieldCare está instalado
sem conexão com a Internet. Observação: Ainda não encerre a sessão no
Portal de Software Endress+Hauser. No computador sem conexão com a
internet, a janela Ativação do software - Manual ainda está exibida no
display.

15. Abaixo da Etapa 2 clique em Importar.

16. Carregue o arquivo de atualização de licença (*.EHU) salvo anteriormente a
partir do pendrive.

17. Abaixo da Etapa 3 clique em Salvar.
 A janela do Windows Salvar como ... é exibida.

18. Salve o arquivo de confirmação de licença (*.EHC) no pendrive.

19. Clique no símbolo de cruz  no canto superior direita para fechar a janela.
 O aplicativo FieldCare inicia em seguida.

20. Coloque o pendrive no computador com conexão com a Internet. A sessão no
Portal de Software Endress+Hauser ainda está ativa.
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21. Navegue até 3. Confirmação da ativação da licença.


22. Clique em Upload.

23. Carregue o arquivo de confirmação de licença (*.EHC) salvo a partir do
pendrive.
 Se o carregamento foi bem-sucedido, a mensagem a seguir é exibida: A

ativação do software foi confirmada com sucesso.
24. Confirme a mensagem com OK.

Agora o FieldCare está permanentemente ativado. O status e os detalhes da licença
podem ser conferidos no Portal de Software Endress+Hauser em Produtos.

Atualização da licença de software
Pré-requisitos:
• O software é instalado no computador
• O software é licenciado
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1. Abra a função Gerenciar licença de software através do menu FieldCare
Ajuda e Informações da licença.
 A seguinte janela é exibida:

2. Clique no botão Renovar licença.
 A janela Acessar portal de software é exibida.
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3. Insira seu endereço de e-mail e senha, depois clique em Renovar Licença.
 Se a ativação foi bem-sucedida, a seguinte janela é exibida:

4. Se ainda não tive ruma conta de usuário no Portal de Software Endress
+Hauser, retorne à etapa 2 e clique em Criar uma Conta.

Devolver a licença de software
Pré-requisitos:
• O software é instalado no computador
• O software é licenciado



Endress+Hauser 15

1. Abra a função Gerenciar licença de software através do menu FieldCare
Ajuda e Informações da licença.
 A seguinte janela é exibida:

2. Clique em Devolver a licença.
 A janela Acessar portal de software é exibida.

3. Insira seu endereço de e-mail e senha, depois clique em Devolver a licença.
 Se a devolução foi bem-sucedida, a janela Devolver a licença aparece

com a mensagem: O software foi devolvido com êxito.
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4  Instalação
A desinstalação de alguns componentes é demorada. Para evitar problemas,
não cancele a instalação a menos que seja orientado a fazê-lo.

4.1  Especificações do sistema
Antes da instalação, instale o software necessário, ex. Microsoft.NET 3.5/4.x
e Leitor de PDF.

No modo de banco de dados, as versões do FieldCare até 2.10.xx usam SQL Server
2008 para arquivo de dados. As versões do FieldCare a partir de 2.11.xx são
compatíveis com Windows 10, desde que o banco de dados seja atualizado pelo
menos para o SQL Server 2014.

Cenários de instalação e atualização compatíveis com a versão 2.15.xx:

Sistema
operacional
instalado

SQL Server
instalado

Banco de
dados
FieldCare  1)

FieldCare Procedimento

Windows 10 Não Não Não instalado • Instale FieldCare
2.15.xx incl. SQL
Server 2014

• Instale o banco de
dados FieldCare.

Windows 10 SQL Server
2014 ou SQL
Server 2016

Não Não instalado • Instale FieldCare
2.15.xx.

• Use o servidor SQL.
• Instale o banco de

dados FieldCare.
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Sistema
operacional
instalado

SQL Server
instalado

Banco de
dados
FieldCare  1)

FieldCare Procedimento

Windows 8.1 -
10

• Não
• Servidor

SQL 2008

Não Não instalado • Instale o SQL Server
2014.

• Instale FieldCare
2.15.xx.

• Instale o banco de
dados FieldCare.

Windows 8.1 -
10

Servidor SQL
2008

Sim • Não
instalado

• Versão
mais antiga
do
FieldCare

• Instale FieldCare
2.15.xx.

• Use o servidor SQL.
• Use o banco de dados

FieldCare existente.

1) O SQL Server contém um banco de dados que pode ser usado pelo FieldCare para
arquivo de dados.

A configuração do FieldCare não é compatível com uma instalação que
envolva a atualização da versão do Windows.

Um SQL Server pré-instalado não é atualizado automaticamente durante a
atualização do Windows. Se o SQL Server 2012 ou uma versão mais antiga dele
estiver instalada, ele não funcionará mais depois da atualização bem como
nenhuma aplicações pré-instalada que exija o SQL Server.

1. Faça uma cópia de segurança do banco de dados FieldCare no SQL Server, a
cópia de segurança do DB e os arquivos do usuário.

2. Atualize a versão instalada do Windows para o Windows 10.

3. Instale o FieldCare com SQL Server 2014.

4. Restaure os dados que foram salvos anteriormente.
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4.2  Instalando o software
1. Insira o pendrive FieldCare em uma porta USB e navegue com o Windows

File Explorer até a pasta raiz.

2. Inicie o programa de instalação FieldCare (InstallationManager.exe).


Opções na página inicial do Gerenciador de Instalação:
• Instalação do FieldCare SFE500 →   18
• Instalação do DeviceCare SFE100 →   21
• Instalação da Biblioteca DTM →   22
• Mais →   25

4.2.1  Instalação do FieldCare SFE500
1. Clique em FieldCare SFE500 na página inicial do Gerenciador de Instalação.

 A guia "EULA" abre.
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2. Selecione Eu concordo para aceitar o contrato de licença e clique em
Próximo.
 A guia "Caminho" abre.



20 Endress+Hauser

3. Selecione o caminho de instalação e clique em Próximo.
 A guia "Instalar" é exibida e o FieldCare é instalado.

Após a instalação, a guia "Relatório" abre.

4. Feche a caixa de diálogo.

A senha do banco de dados deve ser alterada depois da instalação com êxito
do FieldCare. Não é permitido usar a senha padrão do banco de dados.
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4.2.2  Instalação do DeviceCare SFE100
1. Na página inicial do Gerenciador de Instalação, clique em DeviceCare

SFE100.
 A guia "EULA" abre.

2. Selecione Eu concordo para aceitar o contrato de licença e clique em
Próximo.
 A guia "Caminho" abre.
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3. Selecione o caminho de instalação e clique em Próximo.
 A guia "Instalar" abre e o DeviceCare começa a ser instalado.

Após a instalação, a guia "Relatório" abre.

4. Feche a caixa de diálogo.

4.2.3  Biblioteca DTM
Para poder acessar os equipamentos, as bibliotecas DTMs e DTM necessárias
devem ser solicitadas e instaladas.
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1. Clique em Biblioteca DTM na página inicial do Gerenciador de Instalação.
 A guia "Bem-vindo" abre.

2. Aceite as condições da licença e clique em Próximo.
 A guia "Sistema" abre.
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3. Clique em Próximo.
 A guia "Seleção" abre.

4. Selecione os produtos que precisam ser instalados e clique em Próximo.
 A guia "Características gerais" abre.



Endress+Hauser 25

5. Clique em Instalar.
 A biblioteca DTM começa a ser instalada e mostra uma mensagem para

confirmar que a instalação foi bem-sucedida.

6. Clique em Fechar.
 A página inicial do Gerenciador de Instalação abre.

4.2.4  Mais
‣ Clique em Mais na página inicial do Gerenciador de Instalação.

 A caixa de diálogo com as opções de seleção é exibida.
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Biblioteca DTM
‣ Clique em Biblioteca DTM.

 Todos os DTMs disponíveis são exibidos.

DTMs de comunicação
‣ Clique em DTMs de comunicação.

 Todos os DTMs de comunicação disponíveis são exibidos.
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Documentação
‣ Clique em Documentação.

 Todos os documentos são exibidos como PDFs.

Drivers
‣ Clique em Drivers.

 Todos os drivers disponíveis são exibidos.
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Ferramentas
‣ Clique em Ferramentas.

 O processo de instalação para o Visualizador de curva-envelope é iniciado.

4.3  Atualizando o software
A Endress+Hauser oferece um contrato de atualização do FieldCare.

Entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para mais
informações.

Serviço de atualização de software
O período de manutenção aplicável começa com a criação da licença e
termina automaticamente depois de um ano (data de validade).
Independente do serviço de atualização de software ser adquirido, todo
serviço de atualização de software adicional adquirido continuará sem
interrupção a partir da última data de validade. Se adquirido após a data de
validade, o novo período de manutenção abrangerá inicialmente a lacuna no
serviço criado entre a data de validade e a criação do serviço de atualização de
software adquirido.

Deve-se observar que as atualizações de software também podem ser ativadas
posteriormente, desde que a versão do software tenha sido emitida dentro de
um período de manutenção válido e ativo.

Assinatura para receber informações do produto
1. Insira https://software-products.endress.com no navegador de rede.

2. Inicie a sessão no portal de software.
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3. No Portal de software, clique em Minha conta.
 A caixa de diálogo "Minha conta" é exibida.

4. Navegue para baixo e selecione Concordo em receber informações de
comunicação de marketing como atualizações disponíveis da Endress
+Hauser e clique em Salvar.
 Você se inscreveu para receber informações do produto.

4.4  Atualização do catálogo DTM
O catálogo FieldCare DTM deve ser atualizado depois de instalar novos DTMs.
É necessário ter direitos de administrador para fazer isso.

Pré-requisitos:
• O FieldCare foi instalado
• O ID do Software foi inserido e o software foi ativado
• Os DTMs foram instalados

1. No FieldCare, clique em Catálogo DTM e Atualizar.
 A caixa de diálogo "Atualizar catálogo DTM" é exibida. A janela no lado

esquerdo mostra os DTMs que não estão inclusos no catálogo DTM. A
janela no lado direito mostra os DTMs que estão inclusos no catálogo
DTM.

2. Clique em Update.
 Os DTMs instalados são atualizados.

3. Usando o botão direito do mouse, clique na janela esquerda e selecione
Adicionar todos ao catálogo DTM.
 Os DTMs e iDTMs são adicionados ao catálogo DTM.

4. Clique em OK.
 As mudanças são aceitas e a caixa de diálogo fecha.
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