Program aktiválása
Szoftver telepítő kód
A szoftver a telepítése után kérni fogja a telepítő kódot, melyet a szoftvercsomag
tartalmaz. A szoftvert a felhasználási szerződésben foglaltaknak megfelelően és a
megvásárolt példányszámban szabad telepíteni és a telepítő kóddal üzembe
helyezni. A telepítő kód megadása nélkül a szoftver csak csökkentett vagy
speciális üzemmódban használható.
A telepítő kód a kiadástól számított 45 napon belül használható fel. Amennyiben
a telepítő kód lejárt, abban az esetben a szoftvert aktiváló kóddal lehet aktiválni a
normál üzemmódban történő működéshez.

Aktiváló kód
Aktiváló kódot Ön az ügyfélszolgálattól igényelhet. Az aktiváló kód igényléséhez
Önnek a szoftver Irattár / Program aktiválás / Számítógép
azonosító lekérdezése menüpontban megjelenő számsort kell eljuttatnia
az ügyfélszolgálathoz, majd a kapott aktiváló kódot az Irattár / Program
aktiválás
/
Program
aktiválás
önálló
számítógépen
menüpontban kell megadni a szoftverben.
Korábbi évek programjaiban a fenti menüpontok helyett számítógép azonosító
lekérdezéséhez írjon 12 db A betűt az Irattár / Napi belépőkód
megadása menüponthoz, a program aktiválása pedig az Irattár / Program
aktiválás / Program aktiválás kód beírásával, illetve még
korábbi programok esetén az Irattár / Napi belépőkód megadása
menüpontok használatával lehetséges.
Több évi program aktiválása esetén minden évben szükséges ellenőrizni a
számítógép egyedi azonosítóját, mert az egyes években az azonosítószám
eltérhet!
Újabb operációs rendszerek (Windows Vista, 7, 8, 10) esetén lehetséges, hogy a
program egyedi azonosítóját csak azt követően tudja lekérni, ha kikapcsolja a
felhasználói fiókok felügyeletetét (UAC) a számítógépen, illetve szükség lehet a
program rendszergazdaként való futtatására is.
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Aktiválás hálózatos környezetben
Hálózatos használat esetén kérjük, kövesse a lenti lépéseket:
 Aktiválja a programot a szerver számítógépen a programcsomagban lévő
telepítő kóddal, vagy az ügyfélszolgálattól kapott aktiváló kóddal. Utóbbit
az Irattár / Program aktiválás / Program aktiválás
szerver számítógépen menüpontnál kell megadni.
 A szoftver szerver gépen történő sikeres aktiválását követően a programot
újra kell indítani, és futó állapotban kell hagyni a szerver gépen.
 Ezt követően kell elindítani a programot a kliens számítógépen. Ha helyesek
a hálózati beállítások, és a gépek rendszerideje sem tér el egymástól, akkor
a kliens gépen a programnak rendszerüzenet nélkül el kell indulnia.
 Ezt követően a kliens gép is beregisztrálható az Irattár / Program
aktiválás / Program aktiválás kliens számítógépen
menüpont segítségével.

Jogosulatlan felhasználás
Minden számítógép rendelkezik egy egyedi számítógép azonosítóval, így a
rendszer az interneten keresztül ellenőrizni tudja, hogy az adott telepítő kód csak
a felhasználási szerződésben foglaltaknak megfelelően és a megvásárolt
példányszámban került-e alkalmazásra.
Amennyiben a megengedett mennyiséget meghaladják, abban az esetben
használt telepítő kóddal üzembe helyezett programok működése korlátozásra
kerül. Ha az internetes ellenőrzés nem lehetséges (mert például a számítógépen
nincs aktív internet kapcsolat), akkor egy idő után a programot aktiválni kell az
ügyfélszolgálattól igényelt aktiváló kóddal.
Tehát a telepítő kód mindig egy ügyfelet azonosít (hogy jogosult-e a szoftver
használatára), az aktiváló kód pedig mindig egy számítógépet (amelyen jogosult a
felhasználó a szoftver használatára). Aktiváló kódot az ügyfélszolgálat mindig
csak a jogosultság megfelelő ellenőrzése után adja ki.
A telepítő kóddal üzembe helyezett vagy az aktiváló kóddal aktivált szoftver
másik számítógépre átmásolva csak a szoftver újra aktiválása esetén használható.
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