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Visão geral do procedimento

SOBRE ESTE PROCEDIMENTO

● Objetivo Orientar e facilitar a instalação do Software ARPO.

● Aplica-se a Licença Freeware (versão 4.92.5).

SOBRE A LICENÇA

● Gratuita e Livre Esta licença é totalmente gratuita e pode ser utilizada livremente. 

● Utilização legal Esta licença pode ser utilizada para fins pessoais, educacionais e/ou comerciais.

● Funcionalidades Esta licença possui todas as funcionalidades de uma licença completa. 

● Limite de objetos Até 5 projetos e 1.500 objetos (300 por projeto), sem limite de ocorrências.

● Versão completa Esta versão permite a criação de projetos de pequeno e médio porte.

Para projetos maiores, por favor, considere a aquisição da licença completa.

PASSOS DO PROCEDIMENTO

● Este procedimento é constituído por 5 passos.

● Na primeira página foi apresentada a sequência dos passos e seus nomes.

● Nas próximas páginas serão fornecidas instruções detalhadas sobre como realizar cada passo.

● Para executar todo o procedimento serão necessários de 5 a 15 minutos.  
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Obter instalador de licença freeware

REALIZAR DOWNLOAD DO INSTALADOR

● Utilizar o link abaixo para iniciar o download do instalador.
https://www.klugsolutions.com/Download/ARPO-Disk-Freeware-PTB.zip

DESCOMPACTAR ARQUIVO .ZIP RESULTANTE DO DOWNLOAD

● Navegar para a pasta na qual o download foi realizado.
● Descompactar o arquivo .zip 

Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo .zip.
Selecionar a opção Extrair Tudo... apresentada pelo Windows.
Selecionar como destino da descompactação uma pasta de sua máquina.
Aguardar até o sistema completar a descompactação do arquivo. 

VERIFICAR RESULTADO DA DESCOMPACTAÇÃO

● Na pasta de destino da descompactação deverá haver um arquivo.

● Este arquivo é o instalador da licença freeware, o qual será acionado a seguir.
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Verificar requisitos para instalação

REQUISITOS DE HARDWARE

● Processador Intel core i3 (ou superior).
● Memória RAM 4 GB           (ou superior).
● Espaço em disco 300 MB.

REQUISITOS DE SOFTWARE – MICROSOFT WINDOWS

● Versão do sistema  Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista ou XP.
● Resolução da tela 1024 por 768 pixels (ou superior).
● Direitos do usuário Usuário com perfil de Administrador (somente para instalação).

Usuário com direito de escrita no diretório de instalação.

REQUISITOS DE SOFTWARE – MICROSOFT OFFICE (OPCIONAL)
● Versão do sistema Office 365, Office 2016, 2013, 2010, 2007 ou 2003.
● MS-Powerpoint Somente para funcionalidade Criar apresentação Powerpoint.
● MS-Word Somente para funcionalidade Criar documentação Word.
● MS-Visio Somente para funcionalidades Criar desenho Visio e Importar do Visio.
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Executar instalação de versão freeware

INICIAR PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

● Iniciar a instalação com um duplo clique no arquivo descompactado.    

EXECUTAR O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

● O sistema apresentará quatro telas de diálogo, reproduzidas abaixo.

● Instalação em pasta padrão.
Nas telas de diálogo apresentadas, clique sequencialmente nos botões Next, Next, Install e Finish.
O sistema será instalado na pasta padrão C:\ARPO\Freeware.

● Instalação em pasta customizada.
Na segunda tela de diálogo será apresentada a opção de alterar a pasta de instalação. 
Clique no botão Change, altere a pasta e conclua a instalação com Next, Install e Finish.

VERIFICAR O NOVO ÍCONE DO ARPO CRIADO NO DESKTOP DO SEU WINDOWS
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Verificar instalação de licença freeware

CLICAR NO NOVO ÍCONE DO ARPO PARA INICIAR O PROGRAMA

SELECIONAR NO MENU PRINCIPAL A OPÇÃO SUPORTE / ARPO

AS INFORMAÇÕES SOBRE SUA LICENÇA DEVEM SER AS SEGUINTES
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Licença freeware instalada e funcionando
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Verificar criação de projeto

CRIAR PROJETO (TEMPLATE DIMENSÕES)
● Selecione no menu principal do ARPO a opção

Arquivo / Criar projeto (template dimensões), 
conforme representado na figura ao lado.

● Na tela de diálogo apresentada pelo sistema,
favor não alterar as opções padrão sugeridas
e criar um projeto clicando no ícone de salvar.

VERIFICAR A ESTRUTURA DO PROJETO _TEMPLATE DIMENSÕES

● O projeto criado deve ter a estrutura representada na figura abaixo.
● Caso o projeto não tenha sido criado:

Provavelmente é uma questão relacionada a direitos de acesso
do seu usuário do Windows na rede da sua empresa.

Favor requisitar o suporte da equipe de TI da sua empresa
para configurar os direitos de leitura e escrita do seu usuário
no diretório no qual o ARPO foi instalado em seu ambiente.

Após os direitos de acesso serem concedidos, por favor repetir
o primeiro passo do procedimento para criação do projeto. 
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Utilizar projetos de exemplo (P01, P02 e P03)

PROJETO PARA PRIMEIROS PASSOS

● P01. Meu primeiro projeto
Se você vai iniciar seus estudos com ARPO utilize este projeto.
Ele foi configurado com as três dimensões mais utilizadas pelas empresas.
Sugerimos iniciar a modelagem pela cadeia de valor, editando no grupo 
Dimensão 01: Processos o modelo Macroprocessos (opção com VAC).
Este será um modelo de primeiro nível, a partir do qual serão detalhados 
decompostos os processos em subníveis (modelos VAC, BPMN e/ou EPC).

PROJETOS DE EXEMPLO COM MELHORES PRÁTICAS

● P02. Projeto de exemplo – 12 dimensões ARPO
Este projeto contém exemplos de modelos com as doze dimensões ARPO.
No grupo Dimensão 01: Processos apresentamos exemplos de modelos
com todas as opções de notação de processos suportas por ARPO.
Nos demais grupos apresentamos o uso típico das demais tipos de objeto
e tipos de modelo que permitem a modelagem completa do negócio.
Sugerimos manter inalterado este projeto e utilizá-lo como boa prática.

● P03. Projeto de exemplo – Modelo de referência
Este projeto contém um exemplo de modelo de referência público,
disponibilizado pela APQC, no qual são apresentados os processos
típicos de um negócio genérico, com quatro níveis de detalhe.
Utilize este projeto como exemplo de decomposição de processos.
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Consultar recursos complementares

WEBSITE DO DESENVOLVEDOR
● Consulte o website da empresa desenvolvedora do ARPO (www.klugsolutions.com)

para maiores detalhes sobre a solução, clientes de referência, capacitações e mais. 

MATERIAL GRATUITO PARA TREINAMENTO DE USUÁRIOS
● Obtenha gratuitamente o material utilizado no treinamento presencial para usuários

utilizando o link http://www.klugsolutions.com/Download/ARPO-Training-ptb.pdf.

COMUNIDADE ARPO NO LINKEDIN
● Cadastre-se no grupo do ARPO no Linkedin para compartilhar conhecimento com especialistas

do mercado sobre o software e soluções BPM: https://www.linkedin.com/groups/4482037.
● Ganhe destaque na comunidade descrevendo sua experiência e seu case de sucesso com ARPO.
● Recomende o ARPO para seus contatos e convide-os a participar de nossa comunidade.

EQUIPE DE SUPORTE ARPO
● Envie diretamente suas questões para a equipe de suporte (suporte@klugsolutions.com) e

obtenha respostas detalhadas e práticas para dúvidas específicas e melhores práticas em BPM.

FALE CONOSCO
Contato Wagner Bianchini
Email wagner@klugsolutions.com
Skype wagner.klug.solutions
Celular (11) 9818-77199
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