INSTALACE A AKTIVACE PRODUKTU (SÍŤOVÁ MULTILICENCE)
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho výukového programu.

Před instalací a aktivací programu se prosím řádně seznamte s licenčními podmínkami v přiloženém Licenčním
ujednání.
Uschovejte si prosím obal produktu nebo e-mail se sériovým číslem. Bez on-line aktivace nelze produkt
spustit, využívat služeb hot-line, ani požádat o nový aktivační klíč v případě ztráty původního aktivačního klíče.

AKTIVACI PRODUKTU ZADÁNÍM SÉRIOVÉHO ČÍSLA PROVEĎTE POUZE NA ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTI!
V případě nedodržení aktivačních postupů a znehodnocení sériového čísla programu je nutné zažádat o nové sériové číslo – tato
služba je zpoplatněna (300,- Kč).
Protože se jedná o síťovou multilicenci, musí být všechny soubory a složky programu umístěny ve sdíleném adresáři na serveru
(popř. počítači, který se chová ve vaší síti jako file-server). Současně je potřeba nastavit pro všechny uživatele oprávnění k zápisu
do licenčního souboru (*.lic), který se nachází v adresáři s programem. Pro úspěšnou aktivaci produktu je rovněž nezbytné funkční
internetové připojení na jakékoli lokální pracovní stanici.
Celý instalační a aktivační proces spočívá v těchto bodech:
1. překopírování celého obsahu CD-ROMu na sdílený disk serveru. V případě el. verze se jedná o stažení zip souboru z linku
v mailu, rozbalení archívu a uložení na sdílený disk serveru + nastavení oprávnění k zápisu - viz předchozí odstavec.
2. vytvoření zástupce k spustitelnému exe souboru, nastavení UNC cesty (pokud je potřeba - viz níže bod 2a) a zkopírování
tohoto zástupce na všechny pracovní stanice nebo do společného umístění, odkud uživatelé spouštějí programy.
3. aktivace zadáním sériového čísla na jakékoli pracovní stanici, která je pevnou součástí sítě - nikdy ne přímo na serveru!
Postup podrobně:
1. Překopírování obsahu CD-ROMu (u el. verze stažení zipu, rozbalení a uložení) na sdílený disk serveru
Překopírujte celý obsah CD-ROMu (tj. všechny soubory a složky) na sdílený disk serveru do předem vytvořeného adresáře. Po
překopírování obsahu již není nutná přítomnost CD-ROMu v mechanice. V případě el. verze je po stažení zip souboru z linku v mailu
potřeba nejprve tento archív (zip soubor) rozbalit a uložit vzniklé soubory na sdílený disk serveru.
2. Vytvoření zástupce ke spustitelnému exe souboru na serveru
Ve sdíleném síťovém adresáři, do nějž jste zkopírovali obsah CD-ROMu, klikněte pravým tlačítkem
myši na spustitelný soubor *.exe a zvolte možnost Vytvořit zástupce – viz obr.

2a. Zadání UNC cesty v cíli zástupce
Tento krok je nezbytný pouze v případě, kdy na lokálních stanicích je sdílený disk serveru namapován pod určitým písmenem (např.
K:\). Jestliže je sdílený disk připojen s úplnou síťovou cestou (tj. UNC cestou, která vždy začíná dvojitým lomítkem – např.
\\Server\Aplikace\Programy), můžete tento krok přeskočit a přejít na bod 2b. – Zkopírování zástupce.
Přejděte na lokální stanici, v adresáři na serveru najděte vytvořeného zástupce, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte
možnost Vlastnosti. V řádcích „Cíl” a „Spustit v” začíná cesta písmenem (např. K:\) – viz obr. 1. Klikněte na tlačítko Otevřít umístění
souboru (viz obr. 2). Otevře se nové okno a současně se automaticky změní cesta ve vlastnostech zástupce v řádcích „Cíl” a „Spustit
v” na žádoucí UNC cestu začínající dvěma lomítky – viz obr. 3. Nyní stačí jen potvrdit OK.
obr. 1
obr. 2
obr. 3

2b. Zkopírování zástupce na jednotlivé pracovní stanice
Po nastavení UNC cesty nakopírujte zástupce ze serveru na jednotlivé pracovní stanice do umístění na Plochu:
Pro Windows XP:
Pro Windows Vista, 7 a 8:

C:\Documents and Settings\All Users\Desktop
C:\Users\Public\Desktop

3. Aktivace produktu vložením sériového čísla na lokální stanici
Přihlaste se prosím na jakékoli lokální pracovní stanici pod účtem Administrátora. Najděte zástupce programu (viz předchozí body),
spusťte jej a pokračujte v aktivaci produktu podle instrukcí na obrazovce.
Krok 1:

Klikněte na tlačítko „Další“.

Krok 3:

Klikněte na tlačítko „Další“.

Krok 2:

Do prvního řádku vložte sériové číslo, které najdete na
štítku uvnitř obalu.
Dále vložte název a adresu školy, která licenci zakoupila a
platný e-mail.
Krok 4:

Pokud jste vložili správné sériové číslo a proběhla online
aktivace, úspěšně jste zaktivovali produkt. Kliknutím na
„Další“ je proces aktivace ukončen a automaticky se spustí
program.

Aktivaci je potřeba provést pouze jednou na jedné pracovní stanici – na dalších stanicích v síti se po kliknutí na zástupce již rovnou
spustí program.
4. Deaktivace produktu
V případě nutnosti deaktivace pracovních stanic (např. z důvodu poruchy nebo výměny hardwaru) kontaktujte pro získání přesného
postupu technickou podporu SILCOM Multimedia – viz níže.
Pokud máte další dotazy ohledně aktivace a spuštění programu, nebo v případě technických problémů se na nás rovněž neváhejte
obrátit.
Kontakt: tech@silcom-multimedia.cz

