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1. Objetivo  

O objetivo desse documento é mostrar passo a passo as etapas de instalação do 

sistema supervisório MC Works64, a fim de realizar as configurações de preparação 

do software e explicar as opções mostradas no seu assistente de instalação. 

Importante ressaltar a escolha correta das opções, pois algumas delas podem serem 

somente corrigidas, realizando a reinstalação novamente o software. 

2. Preparação 

Para iniciar a instalação iremos precisar dos seguintes equipamentos: 

2.1. Software 

▪  

Software de instalação do MC Works64 
Neste documento utilizaremos a versão 10.95.6. 
Download 

 

2.2. Hardware 

▪  

Computador em sistema operacional Microsoft 
Windows®  

Favor observar as especificações de necessárias 
do sistema, essas informações estão contidas no 
arquivo [DVD_Readme.htm] na pasta raiz dos 
arquivos de instalação do software.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1WUxp0dGc2cImR4NtEPyM_Z9FvHsUzxoF/view?usp=sharing
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3. Procedimentos de instalação 

3.1. Instalação do Microsoft Internet Information Service (IIS) 

Algumas funcionalidades do produto, trabalham em conjunto com recursos que 

possam estar desabilitados no sistema operacional, favor realizar os seguintes 

passos para verificá-los: 

 Selecione [Painel de Controle]  [Programas]  [Ativar ou desativar recursos 
do Windows] 

 

 Selecione os seguintes recursos do item [Serviços de Informações de Internet] 

 [Serviçõs da World Wide Web]  [Recursos de Desenvolvimento de 

Aplicativos]: 
▪ Extensibilidade .NET 3.5 
▪ Extensibilidade .NET 4.7 
▪ Extensões ISAPI 
▪ Filtros ISAPI 
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Selecione os seguintes recursos do item [Serviços de Informações de Internet] 

 [Serviços da World Wide Web]  [Segurança]: 
▪ Autenticação Básica 
▪ Autenticação do Windows 

 

 
Clique no botão [OK]. 
Os recursos selecionados serão instalados. 

3.2. Instalação do MC Works64 

Nesta seção mostraremos o procedimento de instalação do MC Works64. 

 Realize o login de acesso ao sistema operacional com um usuário com 
privilégios de administrador. 

 Caso tenha instalado uma versão anterior do supervisório, realize se 
necessários os backups de suas aplicações, faça o procedimento [Kill Current 
License] caso tenha uma licença atrelada, e por fim desinstale a versão antiga 
antes de iniciar a instalação da nova versão, sendo que quando a mensagem 
sobre a permissão de substituição de dados existentes aparecer, selecione se 
deseja ou não substituir os dados. 
 

 
Se possível feche outros aplicativos e desabilite o antivírus durante a 
instalação para não interferir no processo.  
 

 
Execute o arquivo “default.hta” localizado na pasta raiz do DVD-Rom disco 1 
ou do arquivo ISO do software de instalação do MC Works64, mencionado no 
item 2.1 deste documento. 
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Selecione [MC Works64] no menu de instalação. 

 

 
Neste momento os componentes necessários para operação serão 
mostrados, clique em no botão [Install] para instalar todos os itens. 

 

Durante a instalação dos componentes, uma caixa de diálogo poderá 
aparecerá para confirmar a instalação do SQL Server 2014 Express, como 
mostrado abaixo: 

 

▪ Para instalar o SQL Server 2014 Express: Clique no botão [Sim] 
▪ Caso o SQL Server tenha sido instalado anteriormente na máquina 

local ou se for utilizado um servidor SQL remoto: Clique no botão 
[Não]. 
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Depois da instalação dos componentes for completada, uma tela de 
confirmação para reiniciar o computador é mostrada, é importante reiniciar o 
sistema para que os serviços dos novos componentes iniciem 
automaticamente e assim não tenhamos problemas na sequência da 
instalação.  
Clique no botão [Sim] para reiniciar o computador 
Se o instalador não iniciar automaticamente depois do reinício, execute o 
arquivo [setup.exe] localizado na pasta [MC_Works64] dos arquivos de 
instalação. 

 
Após a execução a seguinte tela aparecerá, clique no botão [Next] para 
continuar: 

 

 
Leia o contrato de licença e selecione a opção [I accept the terms of the 
license agreement], caso concorde com os termos propostos e clique no botão 
[Next]. 
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Selecione a opção [Suite Selection] e as caixas de seleção de acordo com os 
recursos adquiridos, explicados abaixos: 

 
 

Suite Selection Descrição 

MC Works64 

Instalação base do sistema supervisório que dentre 
outras, são instaladas ferramentas de configurações 
iniciais do sistema, segurança, editor de tela, 
configurações de alarmes e histórico, este utilizando o 
MC Historian Express.  

MC Mobile 
Ferramenta adicional para monitoramento e controle 
em dispositivos móveis. 

MC Historian 

Ferramenta com recursos adicionais para historização 
do sistema, caso utilize a versão MC Historian 
Express, item esse parte integrante da instalação 
base do sistema, não selecione este componente. 

AlarmWorX 
Multimedia 

Recurso que requer licença adicional para notificações 
de alarmes em tempo por celular, e-mail entre outras 
formas. 

AX Energy 
Ferramenta que requer licença adicional para análise 
de dados de energia.  

AX Facility 
Ferramenta que requer licença adicional para controle 
de ativos em sua manutenção preditiva, corretiva e 
alertas de mal funcionamento. 

AX Quality 
Ferramenta que requer licença adicional para controle 
e análise de qualidade. 

Help 
Instalação de documentações de ajuda para a 
operação e configuração do sistema. 

MC Demo 

Instalação de exemplos de aplicações de diversos 
segmentos de mercado, com sua completa 
configuração e arquivos de edição de telas prontos, 
podendo ser usados como referência e aprendizado. 
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Insira um nome de usuário (“Domínio”\“Nome de usuário”) e senha do 
computador, e então clique no botão [Next]. O usuário deverá ter privilégios 
de administrador no sistema operacional. 

 

 
Especifique as configurações do servidor de base de dados a ser usado com 
o MC Works64; para uma primeira instalação podemos deixar as 
predefinições iniciais, conforme a próxima figura, e clique no botão [Next]. 

Campo / descrição Padrão 

[Database server that you are installing to]  
Especificação da localidade do servidor de base de dados no MC Works64, 
podendo ser local ou remoto, por padrão podemos utilizar, conforme 
imagem a seguir. 

[Connect Using]  
Definições de acesso à base de dados. 

[Use Active databases]  
Se selecionada esta opção o banco de dados de uma instalação anterior 
será anexada a esta nova. 

[Silent Configuration]  
Se marcada será instalado com a configuração selecionada e não haverá 
mais caixa de diálogo com configuração avançada de banco de dados. 

[Include all Samples]  
Adiciona exemplos de configurações que podem ser utilizadas ou servir de 
aprendizagem. 

[Overwrite all Databases]  
Se selecionada sobrescreve base de dados antiga. 

[Use Unified Database]  

Se marcada instala todas as configurações em uma única base de dados. 

[Enable Project Reporting]  
Habilite e configure o relatório de projeto no servidor SQL, se possível (o 
Relatório de Projeto é suportado no SQL 2008 R2 e posterior). 
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Clique no botão [Install] para iniciar as instalações. 

 

 
Durante a instalação, uma caixa de diálogo sobre a base de dados e serviços 
aparecerá, clique no botão [Install] para iniciar a instalação 
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Se nenhum outro produto MELSOFT estiver instalado no computador, será 
exibida uma tela para confirmar a instalação de um novo driver, neste caso 
clique no botão [Install]. 

 Uma caixa de diálogo confirmando o término da instalação deverá aparecer, 
marque a opção [Yes, I want to restart my computer now] para reiniciar e 
assim ativar automaticamente os serviços do novo produto. 

 

Concluído esses passos sua instalação foi finalizada e enquanto não for licenciada 

estará sendo executada em carácter de demonstração. 


