
CCPLauncher Tutorial

1 - Para criarmos pacotes de instalação/desinstalação e licença, precisamos fazer o down-
load da aplicação CCPLauncher através do admincosole.adobe.com. Na pagina principal 
clique no menu “produtos”, como destacado na imagem abaixo, e em seguida em “como 
implantar dispositivo”

2 - Na nova janela, escolha qual opção de download você precisa efetuar. É importante resal-
tar que para efetuar instalações em dispositivos MAC/IOS, esse procedimento deve ser efet-
uado no próprio dispositivo.

licença dispositivo (device)



CCPLauncher Tutorial

3 - Assim que o download for concluído, inicie a aplicação e aguarde o download dos pack-
ages. Essa etapa pode levar alguns minutos dependendo da velocidade da internet.

4 - (1) Na tela inicial faça login com sua adobe ID, (2) em sequencia leia e aceite os termos 
de contrato de usuário. (3) Na tela de seleção de produtos, selecione o tipo relacionado ao 
seu cadastro, Equipe/Educação ou Empresas.  (4) Em seguida aguarde o instalador iniciar 
as opções de instalação. 

(2) (3)

(4)
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5 - Opções de packages 

Essa opção gera um pacote com todos os softwares e licenças 
para serem instalados no computador. Recomendado para quem 
não possui os softwares instalados na maquina.

Essa opção gera um pacote de licenças para serem instaladas em 
uma maquina. Recomendado para quem já possui os softwares 
instalados na maquina e precisam apenas licencia-los.  

Essa opção remove a licença de uma maquina.
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Para instalações do pacote completo (softwares + licenças), precisamos seguir os seguintes 
passos:

1 – Dê um nome para o pacote;

2 – Escolha um local do computador para salvar;

3 – Em tipo de licença selecione “Licença de dispositivo”;

4 - Escolha o tipo de pacote de acordo com sistema operacional (windows 32 ou 64 bits)

5 – Em grupo de instalação selecione os softwares que serão instalados e licenciados;

6 – Desmarque a opção “Aplicativo Creative Cloud desktop”;

7 – Clique em “alterar” para configurar as opções do pacote;
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6 - Pacote completo (caso precise apenas da serialização pule para etapa 8)
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7 - Ao clicar em “alterar” na tela anterior, as configurações avançadas irão surgir. Precisamos 
marcar a primeira opção na área de “comportamento do Adobe Update Manager”.  Essa 
opção garante que o usuário não possa atualizar o software. Também dispensa a 
necessidade do Creative Cloud desktop instalado na maquina, o que previne futuros 
problemas,  pois o usuário pode acidentalmente logar com seu adobe ID e trocar a licença 
para de dispositivo para nomeada, fazendo com que o software perca sua licença e precise 
ser serializado novamente. 
Não há necessidade de modificar as outras opções dessa tela.
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Após escolher qual tipo de pacote (Licença/pacote completo), de um nome para o package 
e escolha um local do seu computador para salvar. Em “tipo de licença”, selecione o tipo de 
licença disponível na sua conta. Na opção “Grupo de implantação”, podemos selecionar os 
softwares que serão instalados/licenciados. Após preencher e selecionar os campos correta-
mente, clique em “Criar”. A aplicação irá gerar um instalador, basta roda-lo na maquina que 
ira receber a licença/softwares.
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8 - Pacote de licença


