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Instruções para ativação do software Cubase AI – Todas as versões 

O processo de instalação e ativação do Cubase AI é organizado, porém burocrático. O 

usuário deve possuir uma conta cadastrada e ativa no MySteinberg, cadastrar seu 

“Soft eLicenser” (dispositivo de proteção em software) nesta conta e então poderá 

gerar pessoalmente o código do Cubase AI através de sua conta MySteinberg.  

 

Observação: Para efetuar este processo, sua máquina deverá estar conectada à Internet. 

 

Etapa 1: Criar conta em MySteinberg 

1. Acesse o site https://www.steinberg.net/en/mysteinberg.html 

a. Crie sua conta clicando em “Create Account” 

b. Você receberá um e-mail de confirmação. Abra este e-mail e clique no link 

para confirmar o cadastro de sua conta. 

c. Pronto, sua conta já está confirmada. Faça o login com seu username/e-

mail e senha. 

Etapa 2: Instalação do software Cubase AI e eLicenser Control Center 

1. Instale o software Cubase AI, que acompanha o seu produto Yamaha, Steinberg ou 

de outras marcas parceiras. 

2. Acesse o site www.elicenser.net e faça o download do programa “eLicenser 

Control Center” no link “latest downloads” 

3. Instale o software atualizado eLicenser Control Center em seu computador. 

Etapa 3: Cadastrar seu “soft-eLicenser” em sua conta MySteinberg 

1. Após instalar o Cubase AI e o Control Center atualizado, abra o programa eLicenser 

Control Center em seu computador. 

2. Ao abrir o programa, aparecerão duas janelas de confirmação. Aceite os termos de 

uso e, na segunda janela, autorize o processo de "Manutenção”.   

 

O programa fará uma comunicação com o servidor da Steinberg para atualizar o 

banco de dados de licenças e outras informações relacionadas ao registro e 

ativação de produtos Steinberg. Aguarde alguns minutos até que este processo 

seja concluído com sucesso. Se você pular esta etapa, poderá realizar as tarefas de 

manutenção a qualquer momento, acessando o menu “Ações -> Manutenção” 

dentro do eLicenser Control Center. 

http://www.steinbergbrasil.com.br/
mailto:steinberg_ymdb@gmx.yamaha.com
https://www.steinberg.net/en/mysteinberg.html
http://www.elicenser.net/
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3. No eLicenser Control Center, você encontrará o seu “soft eLicenser” na lista de 

dispositivos à esquerda.  

 

4. Para cadastrar este “soft eLicenser” em sua conta pessoal no MySteinberg, clique 

no menu superior “Registro -> No. de seu eLicenser -> Registrar em MySteinberg”. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Clique OK na janela de confirmação e então abrirá uma janela de seu navegador, 

solicitando o login em sua conta MySteinberg. Faça o Login. Se você já estiver 

logado(a), avance para o próximo passo. 
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6. Dentro do MySteinberg, em seu navegador, você encontrará um campo que já 

estará com o número de série de seu “soft eLicenser” preenchido. Clique em 

continuar. – Se não estiver preenchido, após fazer o login, repita o passo No. 4 

deste tutorial. 

 

 

7. Ao continuar, você receberá uma confirmação de que o soft eLicenser foi 

registrado com sucesso em sua conta MySteinberg.  

 

Parabéns! Agora vamos cadastrar um Cubase AI em seu soft eLicenser. 

Etapa 4: Registre um Cubase AI em seu soft eLicenser. 

1. Ainda no site MySteinberg, agora você deve gerar um código de ativação do 

Cubase AI para seu soft eLicenser. Para isto, clique no menu “My Products” e 

depois no botão “Add Software”. 

2. Verifique a versão de seu Cubase AI – Cubase AI5, Cubase AI6 ou Cubase AI7, etc. 

3. No passo 1 “Choose your product”, escolha o tipo de software “Cubase AI” 

4. Feito isto, escolha a versão correta do seu Cubase AI. 
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5. Para versões anteriores ao Cubase AI7 (AI5, AI6), avance para o passo 6 deste 

tutorial. 

 

Se sua versão for Cubase AI7, entre com o código de “Download Access” que 

acompanha seu produto. Neste caso, ao clicar em continuar, o código de licença e 

os links para download do instalador do Cubase AI7 estarão disponíveis na janela 

seguinte.  

 

6. Caso sua versão seja Cubase AI6 ou anterior, preencha o campo que será solicitado 

com o número de série de seu soft eLicenser, você encontrará este número no 

programa “eLicenser Control Center” em seu computador, na lista de dispositivos à 

esquerda. 

7. Escolha o fabricante de seu hardware - Steinberg ou Yamaha 

 

8. Clique em continuar e na próxima janela você encontrará o Código de licença de 

seu Cubase AI6 ou anterior. 

9. Pronto, seu Cubase AI já está registrado em seu soft eLicenser. Agora devemos 

baixar a licença para seu computador. 

10. Selecione este código e copie (CTRL+C), pois temos que colar no eLicenser Control 

Center na próxima etapa. 

Etapa 5: Faça o download da licença para seu soft eLicenser 

1. Com o código de licença de seu Cubase AI copiado, entre novamente no software 

eLicenser Control Center. 

2. Clique no botão verde chamado “Insira o código de ativação” 

3. Na janela que abrirá, cole o código de licença no campo solicitado. O eLicenser 

Control Center reconhecerá o tipo de licença automaticamente. 
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4. Clique em continuar. 

5. Na próxima janela, escolha na lista de dispositivos o seu “Soft eLicenser”, aquele 

com ícone que representa um HD de computador. Depois disso, clique em  

“Baixar licença”. 

 

6. Aguarde alguns minutos, até que apareça a confirmação de sucesso da 

transferência de sua licença definitiva do Cubase AI.  

 

Parabéns, você  acaba de registrar e ativar seu Cubase AI com sucesso! 

Aproveite seu produto Yamaha/Steinberg em conjunto com o software de gravação Cubase AI! 

Se houver dificuldades com este processo, ou se precisar de qualquer suporte referente ao 

Cubase, por favor entre em contato com Eduardo Sterman através do e-mail 

steinberg_ymdb@gmx.yamaha.com 
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