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Atualização necessária para licenças do Snap Core First 
para Windows: Guia rápido 
 
Em novembro de 2020, o software Snap Core First será retirado da Loja Windows. Para continuar recebendo 
atualizações regulares para o seu software, você receberá uma solicitação para migrar sua versão atual do Snap. Este 
guia ajudará você a realizar o processo de migração, caso seja um usuário da versão atual do Snap para Windows.  
 

Antes de iniciar o processo de migração, considere que: 

• Este processo precisa ser concluído pelos usuários do Snap Core First para Windows, inclusive nos dispositivos 
específicos da Tobii Dynavox. A versão do Snap para iOS continuará disponível na loja de aplicativos. 

• Esta atualização é necessária para todos os conjuntos de páginas do software Snap - Core First, Aphasia, Text, 
Core First Scanning, ou conjuntos de páginas criados do zero. 

• Esta ação não precisa ser realizada imediatamente, mas você continuará vendo o ícone de aviso na barra 
superior até que ela seja concluída. 

• Atualizar sua versão do Snap permitirá que você se mantenha com a versão mais recente do aplicativo para 
Windows. 

• A funcionalidade do software não será afetada enquanto o ícone de aviso estiver visível. Você poderá continuar 
utilizando o software para se comunicar até que esteja pronto para concluir o processo de migração. 

• Nós recomendamos completar o processo de migração quando o comunicador não precisar utilizar a voz por 
algum tempo (por exemplo, quando estiver dormindo, assistindo tv, durante uma pausa no dia, etc.). O tempo 
necessário para concluir o processo de migração pode variar dependendo do número de usuários, arquivos 
salvos e personalizações do software. 
 

 
1. Abra o software Snap Core First. 

 
 
Os usuários verão a seguinte notificação e um 
ícone de aviso na barra superior. * 
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*Resolução de problemas: Eu não vejo a notificação acima. Tente uma das opções: 

a. Tente fechar completamente o software e reiniciar o Snap Core First. 
b. Abra o Snap Core First, selecione o ícone de edição, selecione a guia do sistema e depois, selecione “sobre”. Se alguma 

atualização estiver disponível, selecione “mais informações” e depois, “Atualizar agora”.  
c. Tente atualizar o Snap Core First na Loja da Microsoft.  Abra a Loja, selecione o ícone “Baixar e atualizar” e depois, 

selecione atualizar o Snap Core First se for uma opção. 
d. Após a atualização, retorne ao software Snap Core First e siga os passos a seguir. 

 

2. Quando estiver pronto, selecione o ícone de 
aviso. 

 

 

 

 

 
3. Selecione Backup e download. 

 
Então, o software realizará um backup dos 
seus arquivos, converterá para a versão 
atualizada e reiniciará o Snap. Todas as 
páginas e personalizações ficarão disponíveis e 
prontas para o uso. 

 

 

 

 



 

 
© 2020 Tobii Dynavox. Todos os direitos reservados       3 

 

 

4. Selecione o ícone editar. 

 

 

 

 
 
Você verá uma Janela pop-up da Chave de 
Ativação. Esta janela pop-up confirmará que 
os recursos comprados por você serão 
migrados e mostrará sua Chave de Ativação 
física. Nenhuma ação é necessária. 
 

5. Selecione Concluído. 
 
Observação: Sua licença/chave de ativação sempre 
poderá ser encontrada selecionando Editar > 
Sistema > Loja, Você só precisará dela caso precise 
reinstalar o software.  

 

 

 

 

 
A primeira atualização do software após o 
processo de migração deverá ser concluída 
manualmente. Para atualizar manualmente, 
você verá o pop-up a seguir quando entrar no 
modo de edição. 
 

6. Selecione Atualizar agora se tiver tempo, e 
siga os comandos para atualizar. 

 
Ou 
 

Selecione Cancelar para atualizar mais tarde. 
 
Observação: para encontrar atualizações, selecione 
Editar > Sistema > Sobre 
 
Após essa primeira atualização, as 
atualizações serão realizadas automaticamente 
se você sair do software regularmente. Caso 
isso não ocorra, você continuará vendo a 
mesma janela pop-up e precisará continuar 
atualizando o software manualmente.  
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