Perguntas e Dúvidas mais Freqüentes
Este documento apresenta uma coletânea de perguntas e dúvidas de maior incidência junto à
equipe de atendimento aos usuários do MakeMoney.
Como o MakeMoney é muito intuitivo, as dúvidas apresentadas neste documento dizem
respeito a eventuais problemas durante a instalação do software ou a questões muito
específicas, algumas vezes avançadas.
Conhecê-las pode ser uma forma de ganhar proficiência no uso do MakeMoney.

Documento elaborado por Starta – Empreendedorismo e Inovação.
Sua reprodução total ou parcial é permitida, desde que a fonte seja citada.

Índice
ANTES DE COMPRAR

4

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6

O MakeMoney é adequado para que tipo de negócio/ramo? Será útil para o meu empreendimento?
Como conseguir uma cópia de demonstração do software MakeMoney?
Quais as limitações da cópia de avaliação do MakeMoney?
Existe alguma política de desconto para aquisição do MakeMoney?
Li o livro “O segredo de Luisa”, como faço para receber o MakeMoney?
Terei que pagar para atualizar a minha versão do MakeMoney?
Qual a diferença entre as versões 10! e 2.0 do MakeMoney?
Quais os requisitos mínimos para instalação do MakeMoney?
A versão 10! pode conviver com versões anteriores do software, no mesmo computador?
Posso instalar uma mesma licença em mais de um computador?
Existe limite de projetos que podem ser desenvolvidos?
É possível instalar o MakeMoney em rede?
Posso instalar o MakeMoney em um sistema operacional Linux ou Mac OS?

COMO REGISTRAR A LICENÇA DO MAKEMONEY

6

14) Quando tento registrar minha licença do MakeMoney dá uma mensagem “Não foi possível recuperar as
informações sobre sua licença. Tente mais tarde ou entre em contato com a Starta”. Como resolvo?
6
15) Meu MakeMoney está funcionando em modo de demonstração. O que deu errado?
6
16) Ao abrir o MakeMoney 2.0 aparece a mensagem: "Foi detectada alteração na data do sistema. O
MakeMoney funcionará em modo de demonstração". Como faço para reverter?
6
DÚVIDAS SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO

7

17)
18)
19)
20)
21)

Como faço para aumentar a quantidade de produtos cadastrados?
Configurar período de planejamento do PN.
É possível inserir mais produtos e linhas nas planilhas do MakeMoney?
Como faço para lançar estoques no MakeMoney?
Como devo preencher o campo "Taxa mínima requerida para retorno do investimento" da Entrada de
Dados Estrutura Financeira?
22) Como faço para variar mensalmente os custos dos produtos vendidos?
23) Qual valor devo inserir para o Capital de Giro da Entrada de Dados Estrutura Financeira?
24) Quero ter acesso às fórmulas usadas pelo MakeMoney. É possível?

7
7
7
7

IMPRESSÃO DOS PROJETOS

8

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Não estou conseguindo visualizar meu plano de negócios e não tenho impressora instalada.
Como imprimir um projeto em outro computador que não tem o MakeMoney instalado?
Como gerar um PDF do meu projeto?
Como configurar o tamanho e conteúdo das planilhas impressas?
Como imprimir apenas um tópico ou um subconjunto do meu projeto?
Como imprimir logomarca e marca d’água no meu projeto?
Posso personalizar a impressão da capa e do índice?
Como configurar os tópicos textos para impressão?
Não quero alguns tópicos do roteiro, como excluí-los da versão impressa do Projeto?

DÚVIDAS GERAIS
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10

Uma vez iniciado o projeto é possível retornar as configurações para mudar o título do projeto?
10
É possível inserir figuras no MakeMoney?E planilhas e outros documentos do Office?
10
Como usar recursos do Word e do Excel no meu projeto?
11
Como faço para mudar o roteiro do meu projeto?
11
Como faço para alterar o título de um tópico?
11
Algumas planilhas de saída de dados estão aparecendo com a mensagem "#VALUE!".
11
Ao digitar um valor no MakeMoney, este é multiplicado por 100 (cem). Nas Propriedades do projeto tento
colocar uma data para o início de implantação, mas o software não aceita. Como resolvo?
11
41) Como levar meus projetos para outro computador ?
12

42) Não quero correr o risco de perder meu trabalho por pique de energia ou travamento do computador.
Como configurar o software para gravar meu trabalho automaticamente?
43) O MakeMoney tem cria cópias de segurança (backup) do meu projeto?

12
12

3

Antes de comprar
1) O MakeMoney é adequado para que tipo de negócio/ramo? Será útil para o meu empreendimento?
O MakeMoney 10! é muito versátil. Serve para elaborar Planos de Negócios de empresas nascentes ou
emergentes; planos de inovação e competitividade para empresas constituídas ou estudos de viabilidade de
uma inovação (novo produto, processo, serviço...).
Através da separação em tópicos contendo orientações bem detalhadas, é possível elaborar um projeto em
tempo reduzido. Foi desenvolvido para que qualquer pessoa se sinta à vontade, mesmo se não tiver formação
na área de gestão.
Em suma, o MakeMoney é útil para qualquer tipo de empreendimento, independente de seu porte ou setor de
atuação.
Se você ainda não o conhece, faça o download da cópia de avaliação.
2) Como conseguir uma cópia de demonstração do software MakeMoney?
Acesse a seção downloads do site do MakeMoney (makemoney.starta.com.br). Lá você encontra não apenas
uma versão de avaliação (gratuita), mas tutoriais e a documentação do software em formato eletrônico.
3) Quais as limitações da cópia de avaliação do MakeMoney?
A cópia de avaliação do MakeMoney permite que você utilize e avalie todos os seus recursos, exceto gravação
e impressão de um Plano de Negócio e exportação de seu conteúdo para Word e Excel (só disponíveis nas
cópias oficiais).
O acesso a conteúdos multimídia, listados na Biblioteca Digital da Academia Starta também poderá estar
limitado.
4) Existe alguma política de desconto para aquisição do MakeMoney?
Oferecemos descontos especiais para Instituições de Ensino ou grupo e pessoas que desejam adquirir o
MakeMoney em volume. Detalhes podem ser obtidos em nossa página na Internet (makemoney.starta.com.br)
ou através do e-mail contato@starta.com.br
5) Li o livro “O segredo de Luisa”, como faço para receber o MakeMoney?
O MakeMoney faz parte de uma trilogia sobre Empreendedorismo lançada pelo professor Fernando Dolabela e
da qual fazem parte os livros "O Segredo de Luísa" (para empreendedores) e "Oficina do Empreendedor" (para
professores), todos vendidos separadamente.
O MakeMoney foi desenvolvido em parceria com Fernando Dolabela. A primeira versão do software continha o
mesmo roteiro de plano apresentado no livro “O Segredo de Luísa”.
6) Terei que pagar para atualizar a minha versão do MakeMoney?
Há dois tipos de atualizações, com políticas distintas:
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•
A equipe Starta lança freqüentemente Releases (atualizações corretivas ou inclusão de
pequenas melhorias) em nosso site. Estas atualizações estão disponíveis gratuitamente para
download.
•
Quando desenvolvemos novas versões (a versão 10! substitui a 2.0 lançada em 2001, que
por sua vez substituiu a 1.0 lançada em 1998), oferecemos descontos significativos para os usuários
de versões anteriores, para que façam a atualização. Uma nova versão traz sempre várias novidades e
uma gama de novos recursos.
7) Qual a diferença entre as versões 10! e 2.0 do MakeMoney?
São inúmeras as diferenças!
A melhor forma de conhecê-las é ler o documento que as apresenta, disponível na seção de downloads, do
site makemoney.starta.com.br e fazendo o download da cópia de avaliação.
8) Quais os requisitos mínimos para instalação do MakeMoney?





Computador compatível com PC e sistema operacional Windows 32 bits (Windows 95 em diante)
Disco rígido com pelo menos 100 MB disponível
Placa VGA com resolução mínima de 800 X 600 (recomendável 1024 x 768)
Mouse ou outro apontador gráfico compatível

9) A versão 10! pode conviver com versões anteriores do software, no mesmo computador?
Sim. A versão 10! pode ser instalada num computador onde já esteja instalada alguma das versões anteriores.
As duas funcionarão de forma independente.
10) Posso instalar uma mesma licença em mais de um computador?
De acordo com o contrato de licença de uso, é permitido instalar o MakeMoney quantas vezes for preciso. O
que não é permitido é ter o software ativado em duas ou mais máquinas ao mesmo tempo.
Por isso, quando você instala o MakeMoney num segundo computador, o próprio software te avisa que a
ativação da licença naquela máquina fará com que o software deixe de funcionar onde já havia sido instalado.
11) Existe limite de projetos que podem ser desenvolvidos?
Não. No software MakeMoney não há limites para criação de projetos. Cada projeto é um arquivo (.plnx)
diferente, os procedimentos para criar um novo arquivo são os mesmos usados no Word, Excel por exemplo.
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12) É possível instalar o MakeMoney em rede?
Não é possível utilizar o MakeMoney em rede: ele só trabalha na máquina em que está instalado. Para utilizálo em mais de uma máquina ao mesmo tempo seria preciso adquirir mais licenças, já que cada licença dá o
direito de ter o software instalado em apenas um computador.
13) Posso instalar o MakeMoney em um sistema operacional Linux ou Mac OS?
O MakeMoney foi desenvolvido para se utilizado com o sistema operacional Windows de 32 bits (Windows 95
em diante).
Alguns clientes do MakeMoney conseguem executá-lo em máquinas com Linux ou Mac OS, usando
emuladores de Windows. Mas a Starta não garante que isso funciona em todos os casos, pois o software foi
construído para a plataforma Windows.

Como registrar a licença do MakeMoney
14) Quando tento registrar minha licença do MakeMoney dá uma mensagem “Não foi possível
recuperar as informações sobre sua licença. Tente mais tarde ou entre em contato com a Starta”.
Como resolvo?
No momento do registro é obrigatório o acesso à internet.
Se o seu computador estiver numa rede, o servidor de proxy da rede deve permitir acesso aos seguintes
endereços: http://www.starta.com.br e http://licensing.starta.com.br para que a ativação do MakeMoney ocorra
corretamente.
E se você estiver usando Firewall, é necessário criar uma regra permitindo o acesso à internet do software
MakeMoney.
15) Meu MakeMoney está funcionando em modo de demonstração. O que deu errado?
Uma mensagem dizendo que a validade da licença expirou e o programa funcionará em modo de
demonstração aparece quando o software não está devidamente ativado.
Após instalação ou reinstalação, o software funcionará em modo de demonstração não permitindo gravar e
imprimir até que seja feita a sua ativação. Também confirme se a licença que estava neste computador foi
registrada em outra máquina, o que cancela a ativação feita anteriormente.
Para solucionar, faça o registro da licença novamente, inserindo o Número de Série, Senha de Ativação,
Usuário e Senha. A tela de registro e ativação é acionada pelo botão “Registrar...”, da tela de abertura do
MakeMoney.

16) Ao abrir o MakeMoney 2.0 aparece a mensagem: "Foi detectada alteração na data do sistema. O
MakeMoney funcionará em modo de demonstração". Como faço para reverter?
O MakeMoney possui um mecanismo de segurança que é ativado quando data do computador é alterada.
Como a própria mensagem avisa, ele faz com que o software funcione como uma Cópia de Demonstração. Se
este for o seu caso, nos informe seu e-mail para enviarmos procedimentos e um arquivo para reverter a
situação.
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Dúvidas sobre o Planejamento Financeiro
17) Como faço para aumentar a quantidade de produtos cadastrados?
Através do menu Arquivo/Propriedades/Configurações,
Produtos/Serviços desejada, limitada em 10.

você

poderá

configurar

a

quantidade

de

18) Configurar período de planejamento do PN.
Para alterar o período de planejamento do plano financeiro, vá ao menu Arquivo/Propriedades, Configurações.
Na guia Geral você tem a opção de escolher o período de planejamento de 12 meses a 5 anos.
19) É possível inserir mais produtos e linhas nas planilhas do MakeMoney?
Não é possível inserir linhas e aumentar a quantidade de produtos em nenhuma planilha do MakeMoney.
Pode ser tecnicamente fácil implementar tal flexibilidade, mas o que deve ser estudado são os efeitos dessa
modificação no uso do software, levando-se em conta que um dos seus objetivos é descomplicar e tornar mais
acessível a tarefa de elaborar um planejamento financeiro.
Outro detalhe: qualquer que seja o número de produtos e linhas aceitos pelo software, sempre será pouco para
determinadas empresas (um supermercado, por exemplo). Ou seja, agrupamentos em linhas e adaptações
serão sempre necessários para não tornar o plano financeiro muito detalhado e complexo, o que não é mesmo
recomendável.
Por enquanto, enviamos nossa sugestão:
- Agrupar os itens, de acordo com um critério estabelecido por você, nas linhas existentes. Esses
agrupamentos podem ser detalhados na parte descritiva do plano ou em um anexo (planilha), para não
prejudicar o entendimento do leitor. Dependendo do caso, a análise financeira não será afetada, apenas
menos detalhada. Isso facilitará o entendimento da pessoa que for ler ou avaliar o plano.
- Na planilha “Serviços, Produtos e Insumos” agrupar por linhas de produtos.
- Na planilha “Investimento” é possível separar os itens por data ou tipo de investimento.
20) Como faço para lançar estoques no MakeMoney?
A formação de um estoque inicial pode ser lançada como investimento inicial, usando a Entrada de Dados
Investimentos.
Para facilitar o trabalho de planejamento de longo prazo, o MakeMoney simplifica a gestão do estoque: a cada
mês, ele pressupõe que se deve repor o estoque de mercadorias ou insumos em função do que foi vendido.
Ou seja, ele lança compras para manter exatamente o nível de estoque inicial.
Assim, você não precisa se preocupar com gestão de estoque.
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21) Como devo preencher o campo "Taxa mínima requerida para retorno do investimento" da Entrada
de Dados Estrutura Financeira?
O MakeMoney deixa em aberto o campo "Taxa mínima requerida para retorno do investimento" para ser
preenchido pelo empreendedor, quando este demandar que a empresa retorne um % de lucro anualmente.
Essa análise é opcional e serve para comparar o retorno financeiro dado por um empreendimento em relação a
outras opções de investimento tais como aplicações financeiras, compras de ações, etc.
22) Como faço para variar mensalmente os custos dos produtos vendidos?
O MakeMoney considera que os custos dos produtos vendidos (insumos e matérias-primas) é proporcional à
quantidade de venda ou valor do faturamento. Ou seja, se a venda é zero, o custo é zero; quando diminuem ou
aumentam, custos acompanham.
O cálculo leva em consideração o que você preencher na Entrada de Dados Produtos, Serviços e Insumos
para descobrir o custo unitário; e as projeções feitas em Receitas para verificar o volume de produção e por
conseqüência o total de custos com compras/matéria prima.
23) Qual valor devo inserir para o Capital de Giro da Entrada de Dados Estrutura Financeira?
Há muitas formas de se calcular a necessidade de Capital de Giro de um negócio. O MakeMoney traz esse
campo em aberto, para que o empreendedor insira o valor que considerar mais adequado. O conhecimento do
negócio e uma análise das projeções financeiras é uma dica para avaliar se o valor de Capital de Giro
porventura está sub ou super dimensionado.
24) Quero ter acesso às fórmulas usadas pelo MakeMoney. É possível?
Sim. O MakeMoney permite que você tenha acesso aos cálculos que ele realiza. Se você desejar ver as mais
de 1.000 fórmulas que ele utiliza, basta requisitar a exportação do seu Plano de Negócios para um arquivo no
formado .XLS e abrir o arquivo gerado no MS Excel.

Impressão dos Projetos
25) Não estou conseguindo visualizar meu plano de negócios e não tenho impressora instalada.
O MakeMoney utiliza alguns recursos e funções da impressora para configurar e montar a impressão,
exportação e visualização do Projeto. Por este motivo é necessário que o computador tenha um driver local de
impressora instalado.
Se você não tem uma impressora, você pode simular uma, seguindo as seguintes instruções:
a) Clicar no Botão Iniciar do Windows, Configurações/Impressoras/Adicionar Impressora. Siga as instruções da
tela e escolha uma impressora do tipo genérica (somente texto) ou de um fabricante que desejar.
b) Terminada a instalação, selecione a nova impressora como Padrão e faça a visualização do projeto.
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26) Como imprimir um projeto em outro computador que não tem o MakeMoney instalado?
Exporte o seu projeto para o Word e Excel através do menu Ferramentas/Exportar. Grave-o em pen-drive, CD,
para transportar, ou envie por e-mail e imprima.
27) Como gerar um PDF do meu projeto?
Para imprimir o plano de negócios do MakeMoney em PDF, você deve ter um programa que é um driver de
impressão para PDF. Faça uma pesquisa do Google, pois existem alguns programas gratuitos.
Em seguida, com o seu plano de negócios aberto vá no menu Arquivo/Imprimir. Assim será criado um arquivo
PDF com a parte texto do plano e vários do Excel com as planilhas financeiras.
Internamente, o MakeMoney gera a impressão em pasta separadas, por isso a impressão em PDF das
planilhas financeiras é gerada em várias pastas. Para agrupar as planilhas do Excel em apenas um PDF,
marque a opção “Pasta de Trabalho Inteira” (Entire Workbook) na tela de impressão do Excel e mande imprimir
em PDF.
28) Como configurar o tamanho e conteúdo das planilhas impressas?
Vá ao menu Propriedades da sua impressora, pelo botão Iniciar/Configurações/Impressora e configure o
papel de impressão para A4.
Com o seu projeto aberto, vá ao menu Arquivo/Configurar Impressão e também configure o papel para A4.
Certifique-se de que realmente esteja usando o papel A4 para impressão (21,0 x 29,7 cm).
Ao visualizar o projeto, existem três alternativas de configuração de impressão das planilhas:




Imprimir planilhas do tamanho original: podem ser impressas em várias páginas devido ao tamanho
grande das planilhas.
Ajustar planilhas ao tamanho de uma página: podem ficar com as letras e os números pequenos.
Ajustar a uma página, respeitando zoom mínimo de XX%: poderá ser fácil enxergar os números, mas
algumas planilhas serão impressas em mais de uma página.

Recomendamos que use folha A4 e configure a impressora e o MakeMoney para imprimirem nesta folha.
Como o MakeMoney não possui muitas opções de impressão, você poderá exportar seu plano para o Word
(parte texto) e Excel (planilhas) através do menu Ferramentas/Exportar. No Excel há mais recursos para
impressão das planilhas e recomendamos que você ajuste as planilhas maiores para serem impressas
em duas páginas e as menores em uma página.
29) Como imprimir apenas um tópico ou um subconjunto do meu projeto?
Ao visualizar o plano, é possível limitar as páginas que serão impressas. Pode-se, ainda, selecionar a
impressão da capa, do índice analítico e o intervalo das páginas. Dica: Os números das páginas podem ser
obtidos na janela de visualização de impressão.
Outra opção é a impressão do tópico em edição no momento. Para isto, basta acionar a opção Imprimir Tópico
Atual no menu Arquivo. Nesta opção, somente o título do tópico e o seu conteúdo são impressos. Essa opção
só está ativa para tópicos de texto e planilhas financeiras.
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30) Como imprimir logomarca e marca d’água no meu projeto?
Não é possível imprimir marca d’água pelo MakeMoney. É possível inserir logotipos, logomarcas e figuras
pequenas apenas na parte texto do plano de negócios. Para isso já ao menu Arquivo/Propriedades,
Configurações, em seguida clique na guia “Impressão” e use os campos de configuração.
Para imprimir marca d’água, poderá exportar seu projeto para o Word e Excel (menu Ferramentas/Exportar) e
nos aplicativos do Office, fazer as configurações para impressão.
31) Posso personalizar a impressão da capa e do índice?
A capa e o índice são sugestões do MakeMoney que não possibilitam alterações e não são exportados para o
Word. Mesmo porque, se o sumário fosse exportado daria diferença na numeração das páginas. Se preferir
poderá criar, através do Word, a capa e o sumário personalizados.
32) Como configurar os tópicos textos para impressão?
No menu Propriedades/Configurações ao clicar na guia Impressão é possível configurar a fonte (tipo de letra,
tamanho, etc) somente dos títulos e subtítulos do plano, não é possível deixar uma fonte padrão para os
tópicos de edição.
Para os tópicos de texto, o MakeMoney deixa como padrão a fonte "Arial" e para alterar você terá que fazer da
mesma maneira que descreveu: digitar o texto, selecionar e alterar.
33) Não quero alguns tópicos do roteiro, como excluí-los da versão impressa do Projeto?
Para excluir tópicos da impressão, visualização e exportação, clique sobre ele e marque com o ícone "Ignorar
tópico" ou opção equivalente do menu Editar.
Depois poderá voltar o tópico para edição através do ícone “Tópico em edição”

Dúvidas gerais
34) Uma vez iniciado o projeto é possível retornar as configurações para mudar o título do projeto?
Para alterar as configurações do seu projeto, basta clicar no menu Arquivo/Propriedades.
35) É possível inserir figuras no MakeMoney?E planilhas e outros documentos do Office?
O MakeMoney é compatível com o Word 2000 e infelizmente não podemos garantir a compatibilidade com
demais aplicativos do Office, por isso a inserção de documentos dos demais aplicativos (Power Point, Excel,
etc) nos tópicos de texto podem causar problemas.
Para evitar estes problemas aconselhamos que, quaisquer objetos (gráficos, textos, figuras, fotos) vindos de
outros aplicativos, exceto Word, sejam convertidos em imagem, e aí sim inseridos no MakeMoney. Mas devese evitar essa prática, pois a melhor opção é anexar tais documentos ao projeto, fazendo referências a esses
nos tópicos de textos. Isso evita que o corpo do Projeto fique muito grande, e pouco atraente.
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36) Como usar recursos do Word e do Excel no meu projeto?
O MakeMoney não possui todos os recursos de edição, formatação, impressão, etc, como as ferramentas da
Microsoft (Word e Excel por exemplo). Alguns recursos aos quais você se refere são específicos de softwares
de edição de texto e de planilhas, que não é o caso do MakeMoney e infelizmente não é possível incorporar
tais melhorias no software.
Em contrapartida, é possível exportar o projeto para Word e Excel, através do menu Ferramentas/Exportar.
Assim você terá a possibilidade de usar os recursos avançados de formatação, caso precise.
37) Como faço para mudar o roteiro do meu projeto?
Para efetuar a troca de roteiro, basta ir ao menu Ferramentas/Trocar Roteiro. ATENÇÃO: Ao se efetuar a troca
de roteiros, alguns dados (textos e informações financeiras) podem ser perdidos, pois os roteiros não são
100% compatíveis.
38) Como faço para alterar o título de um tópico?
Existe a opção de mudar o nome dos tópicos de saída de dados através do menu Ferramentas/Alterar Título
do Tópico.
39) Algumas planilhas de saída de dados estão aparecendo com a mensagem "#VALUE!".
Em conseqüência de algum valor inválido informado nas entradas de dados, as planilhas de saída de dados
aparecerão com a mensagem "#VALUE!". Por isso verifique nas planilhas de entrada de dados se nos campos
de valores há algum caracter especial inserido (R$, %...) ou valores inválidos. Se houver algum campo em
branco, onde se espera um valor numérico, insira o valor ZERO.
Dica: A aba “Pendências” mostra ao usuário se há algum dado inconsistente nas entradas de dados.
40) Ao digitar um valor no MakeMoney, este é multiplicado por 100 (cem). Nas Propriedades do projeto
tento colocar uma data para o início de implantação, mas o software não aceita. Como resolvo?
As configurações regionais do computador podem ocasionar problemas no registro e utilização MakeMoney.
Pedimos que verifique se as configurações abaixo são as mesmas do seu computador e altere o que for
necessário:
- Acesse as configurações regionais (Painel de Controle)
- Na guia Número verifique se:
símbolo decimal: , (vírgula)
nº de dígitos decimais: 2
símbolo de agrupamento de dígitos: . (ponto)
símbolo de sinal negativo: - (menos)
formato de número negativo: -1,1
exibir zeros à esquerda: 0,7
separador de listas: ; (ponto e vírgula)
sistema de medidas: métrico
- Clique na guia Data verifique;
Estilo de data abreviada: dd/MM/aaaa ou dd/MM/aa
Separador de datas: / (barra)
Exemplos: Número: 123.456.789,00
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Unidade Monetária: R$ 123.456.789,00
Hora: 10:39:47
Data Abreviada: 21/6/2006 ou 21/06/2006
Data por extenso: quarta-feira, 21 de junho de 2006
- Modifique o que for necessário e clique em Aplicar/Ok.
- Teste o software e nos informe o resultado.
41) Como levar meus projetos para outro computador ?
Seguem os passos para levar um projeto para outro computador:
- Copie o arquivo de projeto para um CD, pendrive, ou envie por e-mail. Normalmente o MakeMoney salva os
arquivos (extensão .plnx) na pasta C:\Arquivos de Programas\MakeMoneyX\Planos.
- Após fazer a nova instalação e registro da Licença, copie o(s) arquivos(s) de plano de negócios e grave na
pasta C:\Arquivos de Programas\MakeMoneyX\Planos ou para qualquer outra da sua escolha.
- Abra o software e em seguida o plano e continue a utilizar normalmente.
42) Não quero correr o risco de perder meu trabalho por pique de energia ou travamento do
computador. Como configurar o software para gravar meu trabalho automaticamente?
Se você marcou o Autosalvamento (menu Arquivos/Propriedades,Configurações na guia Geral) e o tempo de
X minutos, o mesmo deve funcionar corretamente. Perceba que o MakeMoney pode ficar lento por alguns
segundos quando executa o Autosalvamento.
43) O MakeMoney tem cria cópias de segurança (backup) do meu projeto?
O MakeMoney tem um recurso de criar um arquivo de backup do plano (com extensão .bak) e salva na mesma
do plano. Esta opção pode ser feita pelo menu Arquivo/Propriedades, Configurações.../Geral/Opções de
Gravação/Manter Cópia de Segurança.
E para fazer o seu próprio backup do projeto, basta copiar o arquivo (com extensão .plnx) para um local
(pasta, computador, CD, disquete, pen-drive, etc.) diferente de onde o arquivo está.
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