
Tutorial - Download Midia ESD

           Ao logar no sistema LWS localize o link  Download  Adobe sofware via ESD e clique sobre ele.       
Segue abaixo a imagem onde se encontra o link

Quando um cliente um sistema de licenciamento Adobe o cliente tem a opção de adquirir Midia 
Eletrônica ou Midia Fisica. Ao adquirir midia eletrônica pelo contrato TLP  é possivel fazer download do 
softwares adquirido pelo website http://licensing.adobe.com.  
Em contratos CLP a midia eletrônica é disponibilizada automaticamente.

Umas das grandes vantagens da midia eletrônica é justamente que o cliente tem permissão de gravar 
o software em midia para ter um backup do software, e caso perca o instalador o cliente pode acessar 
novamente o LWS e fazer o download novamente. 

Segue abaixo um passo a passo para fazer o download da midia eletrônica:

1         Acesse o site http://licensing.adobe.com, clique na opção License Holder e digite seu login e 
senha conforme mostra na imagem abaixo
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         Importante!!!

Certifique-se que não tem nenhum bloqueador de 
pop-up habilitado. No Microsoft Internet Explorer 
para desabilitar o Bloqueador de Pop-up clique em 
Ferramentas>Opções de Internet>Privacidade e des-
marque a opção Bloquear Pop-up conforme segue a 
ao Lado
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          Apos clicar no link Download Adobe software via ESD aparecerá uma nova janela com a lista de 
softwares que foi adquirido. No exemplo abaixo aparece o software Adobe Design Suite Standart CS3 
Mac English. Se aparecer uma mensagem de erro em vez dos seus softwares então entre em contato 
com o Suporte Técnico no telefone 0800 016 1009 ou pelo email brasil@adobesupport.com

Clique sobre o nome do programa

No link Download Log mostra as vezes que teve sucesso no download

3

          Apos clicar no nome do produto irá 
mostrar dependendo do produto uma lista 
dos downloads. Deve ser feito todos eles. E 
apos finalizado 
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Se ocorrer travamento de download ou len-
tidão, a Adobe disponibilizou um acelerador 
de download. Para acessar esta ferramenta 
acesse o site https://adobe.subscribenet.
com/control/adbe/downloadaccelerator e 
siga os procedimentos descrito na pagina. 


