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PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO PROGRAMA INFORMÁTICO VERB@ 

Ao atualizar uma aplicação, deve garantir que dispõe de um vínculo contratual ativo para a mesma, 

sob pena de ficar sem poder trabalhar por incompatibilidade com a licença respectiva. A ELSIF, Lda 

declina qualquer responsabilidade pelo não funcionamento das aplicações em caso de 

incumprimento desta regra. 

1. Aceder ao endereço www.elsif.pt. 

 

2. Na Área Técnica, aceder à opção Transferências.  

 

3. Na caixa de pesquisa, procurar pelo termo Verb@. 

 

4. Clicar em Pacote de instalação e atualização. A transferência do ficheiro SetupVerba.exe irá 

iniciar-se de seguida.  

 

 

http://www.elsif.pt/
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5. Após o término da operação, abrir o ficheiro SetupVerba.exe. Por defeito este fica guardado 

na pasta de Transferências/Downloads. Abaixo exemplifica-se este processo com o navegador 

Microsoft Edge. 

 

 
 

6. Devem ser aceites eventuais mensagens de acesso por parte deste pacote de 

instalação/atualização. 

 

7. Ao surgir a opção seguinte, deve ser selecionada a opção de Reparar e clicar em Seguinte. 
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8. Ao terminar o processo, por vezes, pode ser solicitado o reinício do computador, passo este 

que necessita de ser efetuado antes de se continuar. 

 

9. Após a conclusão dos passos anteriores, entrar na aplicação Verb@ e confirmar a atualização 

da base de dados de trabalho. 

 

10. Caso exista acesso à Internet, a licença associada ao contribuinte da empresa é atualizada 

automaticamente e o processo está concluído, com a aplicação pronta a trabalhar. 

 

11. Caso não exista acesso à Internet, deve ser descarregado o ficheiro de licença manualmente 

noutro computador e copiado para o computador onde se encontra instalada a aplicação 

Verb@: 

 

a. Aceder ao endereço www.elsif.pt. 

 

b. Na Área Reservada, aceder à opção Verb@ > Clientes e efetuar login com as 

credenciais fornecidas juntamente com a celebração do vínculo contratual. 

 

  

http://www.elsif.pt/
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c. Na página reservada, clicar em Download Licença e aguardar o fim da transferência. 

 

 
 

d. Na aplicação Verb@, aceder à opção Utilitários > Atualizar Licenciamento por Ficheiro 

(Empresa Selecionada) e selecionar o ficheiro descarregado no passo anterior.  

 
 

e. Neste momento, o processo está concluído, com a aplicação pronta a trabalhar. 


