
 

 

Tutorial de como instalar distribuição Ubuntu 10.10 com ScanCool Lan pré-instalado 

 

Introdução 

Primeiro é necessário baixar a distribuição pelo endereço abaixo e posteriormente 

gravar como imagem em um DVD.  

http://www.scancool.com.br/arquivos/linux/install/ubuntu-scancool-lan.iso 

Após isso vamos iniciar a instalação e posteriormente faremos algumas configurações 

básicas para que o ScanCool Lan funcione corretamente.  

 

Parte I – Instalação 

 

Para iniciar a instalação do Ubuntu 10.10 Maverick Merkat, com ScanCool Pré-

Instalado, inicie o computador com o cd de instalação.  

Após carregar o sistema do cd dê dublo clique no link na Área de Trabalho “Instalar 

Ubuntu 10.10”. 

 

 

 

http://www.scancool.com.br/arquivos/linux/install/ubuntu-scancool-lan.iso


Na tela seguinte escolha o idioma de sua preferência. Clique em Avançar. 

 

 

Selecione caso queira baixar as atualizações e instalar o plugin para áudio mp3 

(recomendado). Clique em Avançar. 

 

 

 



Selecione se quer utilizar o HD inteiro ou se quer particionar manualmente (para 

usuários com conhecimentos avançados). Clique em Avançar. 

 

 

Selecione a unidade que queria instalar. Caso tenha escolhido na opção anterior 

“Apagar e usar o disco inteiro” é só clicar em Instalar agora. 

 

 



Nessa opção selecione o seu fuso horário. Clique em Avançar. 

 

 

Selecione a configuração mais indicada para o seu tipo de teclado. Clique em Avançar. 

 

 

 



Complete os campos necessários para registro de um usuário padrão para o sistema. 

Selecione a opção “Iniciar sessão automaticamente”. Clique em Avançar. 

 

 

Agora o sistema será instalado. Aproveite esse tempo para tomar um café e/ou ler em 

nosso site http://www.acronus.com.br informações sobre nossos produtos. 

 

 

http://www.acronus.com.br/


Após a instalação o sistema pedirá que o reinicialize. Clique em Reiniciar agora. 

 

 

Parte II – Configuração 

Primeiro abra um terminal, vá a pasta home do usuário padrão e digite o comando abaixo: 

 sudo chmod –R 775 .config/autostart/ 

Para configurar, o ScanCool Lan, abra um terminal, como root, e digite: 

 cd /usr/lib/visual-tcl/lib/ 

 ./config_bin 

Na tela de configuração que será aberta, digite corretamente o número IP do seu servidor que 

possui o ScanCool Lan Server instalado. No campo usuário digite o nome do usuário padrão do 

sistema linux (não pode ser root). Depois é só clicar em salvar configurações. 

Agora para habilitar o ScanCool Lan para carregar durante a inicialização do sistema, faça o 

download do arquivo compactado de configuração, e salve-o na pasta home do usuário 

padrão. O arquivo pode ser baixado no link abaixo. 

http://www.scancool.com.br/arquivos/linux/install/iniciar-scancool.tar.gz 

Abra o terminal, vá a pasta do usuário padrão e como root descompacte o conteúdo do 

arquivo iniciar-scancool.tar, com o comando a seguir: 

 sudo tar –zxvf iniciar-scancool.tar .configo/autostart/ 

Agora é só reiniciar o sistema que durante a inicialização o ScanCool Lan será iniciado. 

http://www.scancool.com.br/arquivos/linux/install/iniciar-scancool.tar.gz

