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Instalace AdvanceInstalace AdvanceInstalace AdvanceInstalace Advance

Před spuštěním instalace si přečtěte prosím tuto instalační příručku. Pokud budete potřebovat jakékoliv
doplňující informace tak kontaktujte vašeho prodejce nebo GRAITEC support.

Systémové požadavky

Pro úspěšnou instalaci AdvanceSteel musí být splněny určité požadavky.

Hardware
� PC Pentium s procesorem 1.4 GHz (doporučeno 2.4 GHz)

� 512 MB RAM (doporučeno 2GB)

� Grafická karta 128 MB nebo lepší - AutoCAD 2007 je nyní kompatibilní

� Min. 1 GB volného místa na pevném disku

� Síťová karta

� CD-ROM mechanika

Software
� Nainstalovaný operační systém WINDOWS 2000 nebo WindowsXP Professional

� Nainstalovaný AutoCAD 2002, AutoCAD 2004, ADT 3.3, ADT 2004, AutoCAD 2005, ADT 2005,
AutoCAD 2006, ADT 2006, AutoCAD 2007 nebo ADT 2007.

� Nainstalovaný protokol TCP/IP

DistribuceDistribuceDistribuceDistribuce

� AdvanceSteel je dodávaný na CD-ROM.

� Licenční soubor je dodáván e-mailem.
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LicenceLicenceLicenceLicence

Musíte být oprávněni k tomu abyste mohli pracovat s příkazy AdvanceSteel v prostředí AutoCADu. Bez tohoto
oprávnění můžete používat pouze standardní příkazy AutoCADu. Licence musí být poskytnuta pro každou
pracovní stanici, kde se pracuje s AdvanceSteelem.

Jak získat uživatelskou licenci ?

Licenční soubor "advance.aslic" bude poskytnutý firmou GRAITEC na základě určitých údajů z počítače (a na
tyto údaje vázaný), kde byl AdvanceSteel nainstalovaný. Informace potřebné pro vygenerování licenčního
souboru "advance.aslic" jsou:

•  Jméno počítače      HOSTNAME

•  Síťová karta  ETHERNET ADDRESS

Pro získání této informace najděte na instalačním CD adresář Tools a spusťte (double click) “LMTOOLS.EXE”.
V otevřeném okně se přepněte na list "System Settings" ve které jsou údaje HOSTNAME a ETHERNET
ADDRESS.

O licenční soubor můžete zažádat e-mailem na adresu autorizace@abstudio.cz. Pokud máte potíže, kontaktujte
Vašeho prodejce nebo technickou podporu.

Pokud máte Advance zakoupen, požadujte uživatelskou licenci, jinak požádejte o licenci na vyzkoušení. V obou
případech obdržíte e-mailem soubor "advance.aslic".

Použití USB klíPoužití USB klíPoužití USB klíPoužití USB klí

Pro použití USB klíče nainstalujte Hasp ovladač z AdvanceSteel CD:

Na instalačním CD najděte adresář Tools a spusťte (double click) “hdd32.exe”.

Licenční soubor bude poskytnut firmou GRAITEC na základě ID klíče.

Pro získání této informace najděte na instalačním CD adresář Tools a spusťte (double click)
“GetHaspDongleId.exe”.

mailto:authorization.advance@graitec.com
mailto:autorizace@abstudio.cz
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Podmínky pro úspěšnou instalaci:
•  Musíte být přihlášen jako administrátor nebo musíte mít administrátorská práva.

Pokud nejste přihlášen jako administrátor nebo nemáte administrátorská práva, zobrazí se při instalaci
chybové hlášení.

•  TCP/IP protokol je obvykle nastaven správně, ale v případě problémů můžete prověřit spojení s licenčním
serverem pomocí příkazu ping. Tímto příkazem můžete otestovat host-name a IP-adresu. Pokud je IP-
adresa potvrzena, ale host-name nikoliv, tak může být problém s názvem služby. V tomto případě se
ujistěte, že dotazovaný host-name se nachází v lokálním souboru HOSTS nebo v DNS-databázi. Příklad
pro zadání příkazu ping:

C:\>ping kh.meinnetz.net

PING executed for kh.meinnetz.net [ IP 192. ... ] with 32 Bytes of data:

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128

Instalace
Při instalaci postupujte prosím následujícím způsobem:

1. Ukončete všechny spuštěné programy

2. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky

Instalační program se automaticky spustí a zobrazí se následující dialogové okno.

Pro spuštění instalace AdvanceSteel klikněte na SETUP.
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Pokud se instalace nespustí automaticky, tak postupujte prosím následovně:

Pravděpodobně je ve Vašem počítači vypnuto Auto spouštění a tak se
instalace nespustí automaticky. V tomto případě spusťte instalaci
AdvanceSteel pomocí funkce Spustit.
Jak spustit program použitím funkce Spustit:
Klikněte na Start v základní liště Windows a potom na Spustit.

Zadejte cestu a jméno programu pro spuštění do políčka Otevřít.

Dialog Spustit:

V dialogu Spustit klikněte na Procházet k vyhledání souboru na CD. Poté stikněte OK.

Spustí se příprava instalace.

3. Vyberte jazyk ve kterém má být AdvanceSteel nainstalován

4. Licenční podmínky

Přečtěte si licenční podmínky. Stisknutím tlačítka Ano s nimi souhlasíte a instalace bude pokračovat.
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5. Informace o uživateli

Zadejte vaše jméno a jméno společnosti.

•  Vyberte Všichni uživatelé, kteří používají tento počítač pokud má být AdvanceSteel dostupný pro
všechny uživatele tohoto počítače.

•  Vyberte Jenom aktuální uživatel pokud má být AdvanceSteel dostupný pouze pro aktuálního uživatele.

Poté stikněte tlačítko Další.

6. Adresář instalace

Vyberte Typická pokud si přejete provést standardní instalaci. V tomto případě bude software nainstalován do
adresáře "C:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel", pokud si přejete nainstalovat AdvanceSteel do jiného
adresáře tak zvolte typ Uživatelská, budete tak mít také možnost nainstalovat tzv. "Dodatky" (Country), které
obsahují další výkresové styly (na základě výkresových stylů se generují 2D výkresy z 3D modelu).

Poté stiskněte tlačítko Další.

6. Uživatelská instalace - Výběr součástí

Pokud jste zvolili typ instalace Uživatelská, tak se zobrazí následující dialog
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Pro vybrání jiného adresáře stiskněte tlačítko Procházet. Poté stiskněte tlačítko Další.

Otevře se okno s výběrem součástí, které se mají nainstalovat.

Při autorizování použitím softwarového kódu (na rozdíl od hardwarového klíče), musí být určeno, zda se jedná o
instalaci samostatnou, server nebo klient.

Samostatná (lokální)
Pro instalaci samostatné (tzn. ne plovoucí síťové) licence nemusíte nic vybírat.

Server a Klient

V případě, že si přejete používat plovoucí licenci (tzv. metoda klient/server), tak je třeba ve Výběru součástí
zvolit (zatrhnout) součást Licence (Klient/Server), pokud je váš počítač současně Server a Klient, tak musíte v
následujícím okně zvolit instalaci Licence Manažeru pro Server a Klient. Během následujícího kroku instalace,
a také při instalaci na ostatních počítačích, musí být zadáno jako jméno serveru jméno vašeho počítače (který
byl zvolen jako server).
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Server
Pokud je váš počítač pouze Server, tak musíte v následujícím okně zvolit instalaci Licence Manažeru jenom pro
Server. Během následující instalace, a také při instalaci na ostatních počítačích, musí být zadáno jako jméno
serveru jméno vašeho počítače (který byl zvolen jako server).

Klient
Pokud je licence získávána z jiného počítače (Serveru), tak musíte v následujícím okně zvolit instalaci Licence
Manažeru jenom pro Klient.

V tomto případě bude v dalším kroku instalace požadováno zadání jména serveru.



INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA  

12

Po zadání jména serveru stiskněte tlačítko Další, instalační program hledá tento počítač. Toto hledání může
chvíli trvat.

Pokud není server nalezen, tak se zobrazí následující chybové hlášení:

Zkontrolujte zadané jméno serveru.

Toto chybové hlášení se zobrazí také v případě, že server nebyl nalezen např. proto, že je vypnutý. Po
úspěšném zadání jména serveru může instalace pokračovat.

Pro ostatní nastavení programů doporučujeme použít výchozí nastavení.

7. Kopírování

Instalační program zobrazí vybrané součásti.

Instalace se spustí po zmáčknutí stisknutí tlačítka Další.
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8. Již nainstalované součásti

Po výběru součástí instalační program hledá již dříve nainstalované součásti. Tyto součásti (z dříve instalované
verze AdvanceSteelu) budou odstraněny.

Staré DWG soubory a Access-databáze budou uloženy do adresáře OLD.

Stiskněte Dokončit pro dokončení instalace.

9. Instalace je dokončena
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Autorizace softwareAutorizace softwareAutorizace softwareAutorizace software

V Advance se pojmem "Autorizace" rozumí instalace licence pro užívání software!

Licenční soubor "Advance.aslic" obsahuje specifické údaje počítače, pro který je licence požadována.

Pro autorizaci Advance software postupujte následujícím způsobem:

Pro zaslání požadavku na vytvoření uživatelské licence nebo zkušební licence spusťte Advance, vyberte volbu
Požadavek na vytvoření licence Advance a stiskněte tlačítko Další.

Zobrazí se informativní okno, po jeho přečtení stiskněte Další.

V tomto dalším okně vyplňte všechny nezbytné informace potřebné pro vytvoření licence a stiskněte Další.
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V dalším okně vám Advance nabízí zaslání informací e-mailem nebo faxem. Vyberte Vaši preferenci a klepněte
na Další.

Poté se zobrazí okno se zadanými informacemi, pečlivě si je prosím přečtěte a pak stiskněte Dokončit.

Pokud jste zvolili způsob zaslání e-mailem, tak se automaticky připraví e-mailová zpráva pro odeslání
požadavku na autorizace@abstudio.cz

Pokud jste zvolili způsob zaslání faxem, tak se automaticky připraví formátovaný text pro odeslání. Vytiskněte
prosím tento text a zašlete ho na (450) 628-040.

Během 24 hodin obdržíte  e-mailem soubor "advance.aslic".

Uložte soubor na váš pevný disk a pro autorizaci je poklepáním spusťte.

mailto:autorizace@abstudio.cz
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Licence ManažeruLicence ManažeruLicence ManažeruLicence Manažeru

Společně s licenčním serverem je poskytována aplikace "LMtools". Pomocí této aplikace můžete ověřit, zda je
licenční server aktivní:

1. V nabídce Start vyberte ve skupině Graitec zástupce License Server.

2. V dilaogu programu "LMtools" můžete zadat úplnou cestu k licenčnímu souboru (přes tlačítko Browse na
záložce "Service/Licence File"). Tento soubor se nalézá ve složce, ve které máte nainstalován licenční
server.

3. Vyberte záložku Server Diagnostics. Klikněte, bez dalšího zadávání textu, na tlačítko Perform
Diagnostics.

4. Zavřete aplikaci

Instalace pro stávající uživatele AdvanceSteel 6.1Instalace pro stávající uživatele AdvanceSteel 6.1Instalace pro stávající uživatele AdvanceSteel 6.1Instalace pro stávající uživatele AdvanceSteel 6.1

Je doporučeno zálohovat vaše data před spuštěním instalace AdvanceSteel 7.1(zálohujte vaše databáze a
výkresy, symboly, prototypové výkresy z AdvanceSteel 6.1).
Nyní můžete spustit instalaci AdvanceSteel 7.1.

Instalace bude provedena do stejného adresáře jako AdvanceSteel 6.1 a soubory ze staré verze budou
aktualizovány. Záloha databází z předchozí verze je provedena automaticky do adresáře  “Oldddddddtttttt”
(jméno adresáře obsahuje datum a čas prováděné instalace AdvanceSteel 6.1).

Veškerá nastavení potřebná pro modul SLUČOVÁNÍ databází ze Správce AdvanceSteel jsou automaticky
provedena a databáze AstorAddIn.mdb bude zkonvertorována do nové verze a struktury, takže vaše úpravy z
AdvanceSteel 6.1 zůstanou zachovány.

Pomocí modulu SLUČOVÁNÍ databází ze Správce AdvanceSteel budete moct sloučit vaše data a nastavení ze
staré verze do databází nové verze AdvanceSteel.

Pokud není na vašem počítači doposud nainstalován AdvanceSteel 6.1, tak bude instalace AdvanceSteel 7.1
provedena standardním způsobem. Když máte některé databáze z verze 6.1 uloženy v adresáři pak budete
schopni sloučit tyto databáze z aktuálními databázemi. V modulu SLUČOVÁNÍ DB vyberte jméno staré
databáze.
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SluSluSluSlu ování databázíování databázíování databázíování databází

Databáze předchozí verze (tzv. zdrojové) mohou být do nových databází (tzv. cílových) sloučeny pomocí
Správce AdvanceSteel (Management tool). Toto může být nezbytné při slučování do nové verze AdvanceSteel
nebo při výměně dat mezi uživateli.

Sloučeny mohou být pouze databáze z předchozí verze (6.1).

Podmínkou pro korektní sloučení databází je, že v databázích, které si přejete sloučit je použitý uživatelský
Autor.

Při slučování databází z Advance Steel 6.1 je třeba vzít do úvahy, že ne všechny tabulky (knihovny)
mohou být sloučené do nové verze. Tabulky (knihovny) nemohou být sloučeny, pokud struktura
tabulek (knihovny) byla změněna.

Před slučováním databází všechny databáze uložte a zavřete (nemít je otevřené pro prohlížení nebo editaci).

Spuštění Správce AdvanceSteel (Management Tools). Otevře se okno Slučování databází.

Klikněte na tlačítko Slučování databází  , pokud se okno Slučování databází nezobrazí.

V okně Slučování databází klikněte na tlačítko Nastavení. V okně Nastavení můžete provést nastavení
určitých pravidel pro slučování.

Zobrazit tabulky (knihovny)
Zde můžete určit, které typy tabulek (knihovny) budou zobrazeny po provedení analýzy, zda tabulky (knihovny)
různé a/nebo stejné, zda tabulky (knihovny) aktuální (nové) verze a/nebo tabulky verze předcházející (staré).

Použití Defaultů
Zde můžete nastavit, zda budou použity Defaulty z předchozí verze (Staré) nebo ze stávající (Nové) verze.



INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA  

18

Použití Preferencí
Zde můžete nastavit, zda budou použity preference z předchozí verze (Staré) nebo ze stávající (Nové) verze.

V okně modulu Slučování databází můžete určit databáze, které si přejete sloučit, dvěma různými způsoby:

•  první způsob je pomocí tzv. rozhraní ODBC, které automaticky nastaví databáze předchozí verze (je
aktivní pouze v případě, že na počítači byla instalována předchozí verze AdvanceSteel)

•  druhý způsob je přímo výběrem databázových souborů (*.mdb) v poli Co Slučovat. Vyberte například
databázi AstorBase.mdb.

•  Po provedení výběru databází stiskněte Pokračovat a spustí se porovnávání (analýza) slučovaných
databází. Otevře se okno Výsledek porovnání.

Pod Skupiny je seznam databází AdvanceSteel 7.1. Otevřete např. seznam pod Base a zobrazí se následující
obsah:



 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

19

Ikony před jmény tabulek ukazují výsledek porovnání:

Tabulka je stejná

Tabulka může být sloučena automaticky

Tabulka nemůže být sloučena, protože struktura tabulky je
modifikovaná (různá).

Tabulky (knihovny) dostupné pouze ve stávající verzi.

Pouze tabulky (knihovny) se stavem nastaveným na "automaticky" mohou být sloučené.

Kliknutím pravého tlačítka myši v levé nebo pravé části okna můžete otevřít dialog, ve kterém lze zapnout nebo
vypnout zobrazení některých typů tabulek. V zobrazeném dialogu můžete zapnout nebo vypnout zobrazení
některých tabulek (různé, stejné nebo ve stávající / předchozí verzi)

 Pokud vyberete Filtr, tak se zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat zobrazení některých tabulek.

Zkratky písmen v pravé části okna nebo ve Filtru mají následující význam:

I Tabulka je ve zdrojové databázi, ale není v cílové databázi

C Zdrojová databáze obsahuje sloupce, které nejsou v cílové databázi

E Zdrojové a cílové databáze mají různé sloupce (různou strukturu tabulek) se stejnými
záznamy v polích

A Záznamy ve zdrojové a cílové databázi jsou stejné, ale mají u některých záznamů jiného
Autora

S Tabulka obsahuje pole s odkazem

X Tabulky (knihovny) mají různou strukturu
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Pokud nechcete do nových databází sloučit všechny tabulky, které je možné automaticky slučovat, tak můžete
některé z nich pro slučování vypnout volbou (Neslučovat).

Pokud si přejete sloučit jenom některé záznamy ze slučovaných tabulek, tak zapněte Slučování Manuálně, v
pravé části okna.

 Stav tabulky bude změněn z Automaticky na:

Neslučovat

Slučovat Manuálně

Po výběru konverzní metody pro všechny sloučitelné tabulky (knihovny), klepněte na Sloučit a proces bude
spuštěn. Každý prvek, který má být sloučen manuálně, bude požadovat potvrzení.

Po skončení procesu slučování se všechna okna modulu Slučování databází zavřou.

Podpora
GRAITEC poskytuje pro Advance hotline a podporu e-mailem.

Podpora po telefonu
Požádejte prosím vašeho prodejce o příslušné číslo na hotline.



France
GRAITEC France Sarl
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49 Rue de la Pointe-Langlois
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Email info.romania@graitec.com

Czech Republic, Slovakia
AB Studio spol. s r.o.
Jeremenkova 90a 140 00 PRAHA 4
Tel. +420/244 016 055
Fax +420/244 016 088
Hotline +420/244 016 050
Web http://www.abstudio.cz/
Email abstudio@abstudio.cz

http://www.graitec.com/Fr/
mailto:info.france@graitec.com
http://www.graitec.com/CaFr/
mailto:info.canada@graitec.com
http://www.graitec.com/En/
mailto:info.usa@graitec.com
http://www.graitec.com/Ge/
http://www.graitec.com/Ro/
mailto:info.romania@graitec.com
http://www.abstudio.cz/
mailto:abstudio@abstudio.cz
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