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Adquirindo produtos da WebStore Dreamspark 

Esse material explica como adquirir um produto através da webstore dreamspark da parceria 

entre a Microsoft e o Centro Paula Souza. 

Na barra de endereços digite o endereço da loja http://etec.onthehub.com  

Você será redirecionado para o Dreamspark. 

 

  

http://etec.onthehub.com/
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Após acessar a loja clique em entrar 

 

 

Será exibida a janela para digitar os dados do usuário (login e senha) 

 

Digite os dados e clique em entrar para efetuar o acesso. Em seguida você será redirecionado 

para a loja: 
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Como exemplo, utilizarei a aquisição do Microsoft Project 2010. 

Como podemos observar na imagem abaixo temos do lado esquerdo a coluna de categorias se 

fosse adquirir o Windows 8 por exemplo, clicaria em “Sistemas de Operação” no nosso caso a 

opção correta é “Produtos” . 

 

Clicando em produtos o filtro será realizado: O próximo passo é selecionar o produto clicando 

sobre a imagem correspondente. 
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Nesse passo estamos na área do produto onde você encontra as opções do mesmo agora é 

importante ver o que se adequa a sua realidade e clicar em adicionar ao carrinho de compras.  

 

Tela para confirmar o pedido: Confirme e clique em retirada. 
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Tela do contrato do produto leia atentamente e se estiver tudo certo clique em “aceitar”.  
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Na tela Compra estão as informações como garantia de acesso ao produto: Para continuar 

clique em prosseguir com o pedido. 
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A tela de recibo traz a chave do produto, contrato, resumo de informações e o inicio do 

download: 

 

Após clicar em iniciar download aparecerá a tela de 4 etapas para baixar o produto: 

 

?????- ?????- ?????- ?????- ????? 
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Baixe o item da etapa 1 (SDM)  localize e execute o arquivo. 

 

Na sequência baixe o item da etapa 3 (.SDX)  localize e execute o arquivo. 

 

O “.SDX” é o arquivo que utilizaremos para iniciar o download efetivamente  o download 

poderá ser iniciado e parado sempre que for necessário, muito cuidado para não excluir esse 

arquivo antes de finalizar o download do seu produto. 

Quando você executar o .SDX irá aparecer a tela abaixo: 

 

Essa é a tela de download do produto você deve clicar em “iniciar o download” apenas da 

ferramenta que você irá utilizar. 
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Você pode pausar e continuar o download quando necessário. 

Lembre-se que o produto sempre se encontra em formato ISO precisando ser gravado em um 

CD / DVD com uma ferramenta que grave arquivos em formato de imagem ISO exemplo o 

Nero ou ser emulado por algum software desse fim para que possa ser utilizado. 

Obs: As imagens (ISO) não devem ser descompactadas. 

Software emulador de imagens “Virtual Clone”: 

Virtual Clone Drive é um software para emular drives de CDs e DVDs virtuais sem a 

necessidade de gravar mídias para reproduzir o seu conteúdo é o caso dos arquivos no 

formato ISO para utilizá-los é fácil, basta ter um simples programa instalado. O programa é 

gratuito. 

É isso ai é simples e fácil baixar os produtos e utilizá-los no seu computador seja emulando ou 

gravando em DVD. 

 

 

 

 

 

 


