
Como atualizar a minha instalação atual para o 
VersaWorks 6.7
Os proprietários de produtos que já têm o VersaWorks 6 instalado podem facilmente atualizar para a versão 6.7 do 
software, seguindo os seguintes passos:  

1. Descarregar a versão mais recente do VersaWorks.
 ⊲ Descarregue o instalador completo do VersaWorks através da Manual Library:  

https://webmanual.rolanddg.com/VersaWorks6

2. Executar o Instalador do VersaWorks 6.7
 ⊲ Importante – De modo a manter as suas preferências, definições da impressora e informações sobre 

trabalhos atuais, não desinstale a sua versão atual do VersaWorks 6

 ⊲ Em vez disso, opte por substituir / modificar a instalação atual.

3. Selecionar a funcionalidade Assistente de Tarefas
 ⊲ Durante o processo de instalação modificado, 

ser-lhe-á pedido que selecione a função 
"Assistente de Tarefas", clique em "Seguinte".

 ⊲ No passo seguinte, selecione "Esta 
funcionalidade será instalada no disco rígido 
local", clique em "Seguinte".

4. O VersaWorks foi atualizado
 ⊲ O VersaWorks foi atualizado a para versão mais recente, o VersaWorks 6.7, incluindo a nova ferramenta 

Assistente de Tarefas.
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Não perca as futuras atualizações do 
VersaWorks
O VersaWorks pode ser configurado para verificar automaticamente novas atualizações no repositório principal 
do VersaWorks. Como alternativa, as atualizações podem ser descarregadas manualmente através da pasta 
de instalação. Para utilizar esta funcionalidade, primeiro tem de atualizar a sua versão atual tal como descrito 
acima. Uma vez atualizado para o VersaWorks 6.7, por favor, siga os passos abaixo para atualizar a sua instalação 
VersaWorks no futuro.

1. Configurar o VersaWorks para atualizar automaticamente:

 ⊲ No VersaWorks, vá a Editar –> Preferências  ⊲ Selecione o separador Roland@Net

 ⊲ Ative “Verificar Atualizações Automaticamente e notificar”

 ⊲ Selecione o site de descargas, use Predefinido

 ⊲ Selecione com que frequência o VersaWorks deve verificar se há novas atualizações.  

 ⊲ Se utilizar um servidor proxy, por favor, preencha os parâmetros requeridos.

 ⊲ Selecione o que deve ser descarregado para a sua instalação do VersaWorks, com base nas suas 
próprias necessidades e preferências maiores (demoram mais tempo a concluir: 

1. Descarregue atualizações para todos os idiomas ou apenas para o idioma ativo.

2. Descarregar Perfis de Suportes e de Cores

 ● Se não for verificado, o VersaWorks irá descarregar todos os Perfis de Suportes e Perfis de Cores 
disponíveis.

 ● Quando verificar, pode selecionar o que deve ser descarregado.  

1. Todas as atualizações disponíveis 

2. Apenas para o modelo de impressora atualmente utilizado 

3. Apenas para o modelo de impressora e tipo de tinta atualmente utilizados
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2. Para atualizar o VersaWorks manualmente:

 ⊲ Clique no menu de Início do Windows > 
VersaWorks > Atualização Online

 ⊲ Execute o programa, 
depois selecione “Verificar Atualizações”

 ⊲ A ferramenta de Atualização Manual verificará 
o repositório principal do VersaWorks, 
procurando as atualizações disponíveis. 
Selecione o que deve ser atualizado para a 
sua instalação existente, depois clique em 
"Atualizar"

 ⊲ Todas as atualizações selecionadas serão 
descarregadas

 ⊲ Uma vez descarregadas, clique em "OK" para fechar a aplicação e iniciar o processo de atualização.
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