
CRANEUM – Odontologia Diagnóstica

Passo a Passo para instalação do Ortho Studio Viewer

Introdução

Ortho Studio Viewer,  é um poderoso programa para visualização e manipulação de modelos de
estudo 3D

A CRANEUM adquiriu os direitos para distrubuí-lo a seus clientes

Como o programa é controlado, é necessário uma única vez, fazer o registro do programa

Abaixo você terá todo o auxilio necessário para fazê-lo.

Instalação

- Baixe o programa no site da CRANEUM ou insira o CD fornecido por nós

( existem duas versões uma para windows 32 bits e outra windows 64 bits, verifique qual é o seu )

- Execute o programa chamado:

- Instalador Ortho Studio CRANEUM Viewer.exe

A seguir você terá a seguinte sequencias de telas:

escolha português e clique OK



Clique em avançar

Aceite e Avançar

Avançar



Avançar

Avançar

Instalar



Clique Concluir

Surgira um Ícone do Orto Studio na Área de trabalho

O  Windows 7 exige que você execute-o como administrador, para isso,
- Clique com o botão DIREITO, e clique em “Executar como administrador”

( depois você pode alterar as propriedades do atalho para que ele sempra seja executado como administrador)



Agora vem a fase da autorização:
- Voce vera a seguinte tela:
- Clique em “Save product Key”

Escolha salvar na Area de trabalho (desktop) 



Pronto estamos com meio caminho andado
você vera que surgiu um arquivo na área de trabalho:

Excelente, agora vamos envia-lo ao fabricante para autorização:

Clique no link Abaixo:
Abrirá uma pagina da Maestro:

http://www.maestro3d.com/index.asp?
page0=container&page1=maestro3d.dental.scanner.software.ortho.studio.viewer.key&page2=@mae
stro3d.splash

ou www.craneum.com.br/licecamaestro

Digite :   Nome,  Pais  e E-mail

e clique e “procurar”

http://www.maestro3d.com/index.asp?page0=container&page1=maestro3d.dental.scanner.software.ortho.studio.viewer.key&page2=@maestro3d.splash
http://www.maestro3d.com/index.asp?page0=container&page1=maestro3d.dental.scanner.software.ortho.studio.viewer.key&page2=@maestro3d.splash
http://www.maestro3d.com/index.asp?page0=container&page1=maestro3d.dental.scanner.software.ortho.studio.viewer.key&page2=@maestro3d.splash
http://www.craneum.com.br/licecamaestro


-  agora  vamos  procurar  e  selecionar  o  arquivo  que  salvamos  anteriormente,  ele  se  chama
“ortho.studio.demo.product.key”

- Preencha a campo de confirmação com a imagem das palavras que apareceram (sem espaço)

- Clique em “Submit”

Voce vera uma tela de espera como esta:



Em Seguida você deve receber esta confirmação:

Agora feche o navegador Web e abra seu e-mail

Na caixa de entrada já deve estar um e-mail como este:

Salve o Arquivo que veio anexo ao e-mail em sua area de trabalho



clique novamente no programa Maestro Orto Studio Viewer

Agora Clique em “Load Licence”

Escolha o arquivo “Ortho.studio.viewer.licence”
clique em Open



Pronto
O Programa deve abrir normalmente.
Este processo só é feito uma vez,  agora você pode desfrutar de vários recursos que apenas o
viewer fornecido pela CRANEUM e Maestro dispoem.

Caso  tenha  dificuldades,  entre  em  contato  conosco  pelo  telefone  011  4127  8757  em  horário
comercial ou pelo e-mail  contato@craneum.com.br

Mais informações e dicas de como usar o programa, acesse www.craneum.com.br

ESTE MATERIAL NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO SEM CONSULTA E ANUENCIA DA
CRANEUM – Radiologia

http://www.craneum.com.br/
mailto:contato@craneum.com.br



