
 Bem-vindo ao novo TANK DESIGNER ONLINE 
com entrega TAN online. A alternativa de custo 

eficaz e flexível para aqueles que apenas 
ocasionalmente querem exigir análises estruturais 

e não adquirir a versão completa. 

Esse método não é aplicável ao se usar um Tank Designer versão completa! 

1) Para poder usar o novo método TAN Online, você precisa ter uma versão Demo atual (a partir de V 

5.120.01) do Tank Designer. Você pode baixá-la sem custo. Basta seguir o link apropriado. 

Para a instalação você deve estar registrado como Administrador do seu computador. Para obter 

instruções detalhadas de instalação, consulte o manual do qual você também pode fazer o download 

gratuito! Nós aconselhamos isso necessariamente antes de baixar a versão Demo. Você encontra a 

versão DEMO assim como o Manual para baixar aqui: 

Manual EN: Baixar Versão demo EN: Versão Demo EN 

Manual ES: Baixar Versão demo ES: Versão Demo ES 

Durante a instalação você assume todas as responsabilidades pelas especificações propostas pelo 

programa de instalação. Se você achar que deve mudar suas preferências, por favor, entre em contato 

conosco. Após a instalação, teste para ver se o programa funciona perfeitamente como uma versão 

DEMO. 

2) Após instalar com sucesso a versão DEMO registre uma conta na Loja e adquira um “Registro 

Único“ (recomendamos a você da mesma forma que compre a TAN-Cálculos, veja 4). Vamos colocá-la 

em sua conta e você receberá uma "ativação" automática TAN via e-mail. 

3) Com esta opção você desbloqueia o programa como Versão Ultimate. Você pode fazer isso depois de 

receber o banco de dados do programa / licença. 

 

http://www.tank-designer.de/programm/Handbuch_EN.pdf
http://tankdesigner.de/wp/?page_id=95
http://www.tank-designer.de/programm/Handbuch_S.pdf
http://tankdesigner.de/wp/?page_id=211


Uma vez lá, coloque as informações de sua empresa nos campos correspondentes (estes ficarão mais 

tarde sempre impressos em sua impressão de dados) e efetue o desbloqueio-TAN através de um código 

que você recebe por correio ou sistema da loja no campo TAN (um modo mais fácil é usar as teclas de 

atalho CTRL C para copiar e CTRL V para colar). 

Depois clique em OK e Tank Designer está desbloqueado. 

4) Ao mesmo tempo você pode comprar aqui na loja a qualquer momento o “Cálculos – TAN” e seus 

requisitos computacionais individuais. Isso possibilitará a você o correspondente uso do programa. A 

loja Tank Designer Online! envia após pagamento o “Cálculos – TAN” por email automaticamente. 

5) Em seguida você vai ao Banco de Dados / TAN da Loja Online 

 

Digite aqui seu “Cálculo- TAN” (um modo mais fácil é usar as teclas de atalho CTRL C para copiar e 

CTRL V para colar). 

6) Depois você pode realizar os cálculos necessários. 

Desfrutar do trabalho com TANK DESIGNER 5 ONLINE. 
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