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Instalační příručka 

 
  
Pečlivě si přečtěte tuto instalační příručku. Pokud budete 
potřebovat jakékoliv doplňující informace tak kontaktujte vašeho 
prodejce nebo GRAITEC support.  
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Systémové požadavky 

Pro úspěšnou instalaci Advance Steelu musí být splněny určité požadavky. 

Hardware 
 PC Pentium s procesorem 2 GHz 

 RAM min 2GB (doporučeno 4GB) 

 Min. 1 GB volného místa na pevném disku 

 Síťová karta 

 DVD mechanika 

 Pro Advance Concrete a Advance Steel: AutoCAD® kompatibilní grafická karta s 128 MB nebo 
lepší (další informace viz http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) 

 Pro Advance Design: Windows kompatibilní grafický adaptér (doporučeno128 MB video RAM), s 
aktuálním ovladačem (doporučeným výrobcem), s podporou OpenGL; 

Software 
 Nainstalovaný operační systém Windows XP Professional, Windows (32bitový nebo 64bitový) 

nebo Windows 7. 

 Nainstalovaný protokol TCP/IP 

 Pro Advance Concrete a Advance Steel: AutoCAD® 2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008, AutoCAD® 
Architecture 2008, AutoCAD® 2009, AutoCAD® Architecture 2009, AutoCAD® 2010 nebo 
AutoCAD® Architecture 2010. 

Poznámka: Pouze AutoCAD 2010 nebo novější podporuje Windows 7, takže Advance Steel a Concree by 
měly být používány na Windows 7 pouze v kombinaci s ACAD 2010 nebo novějším. 

Distribuce 

 AdvanceSteel je dodávaný na DVD. 

 Licence se aktivuje online. 
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Licence 

Aktivační kód a sériové číslo jsou potřebné při používání příkazů Advance v AutoCAD®u. 

Pokud máte Advance již zakoupen, obdrželi jste aktivační kód a sériové číslo; jinak prosím kontaktujte firmu 
GRAITEC nebo Vašeho prodejce. 

Bez autorizačního kódu lze nainstalovat dočasnou licenci na 5 dní. Po expiraci dočasné licence budou k 
dispozici pouze příkazy AutoCADu®. 

Pokud máte potíže, kontaktujte Vašeho prodejce nebo technickou podporu. 

Instalace 

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. 

• Protokol TCP/IP je obvykle nastaven vhodně podle Windows. Pokud nastanou problémy, ověřte spojení se 
softwarem pro správu licencí 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 information: 
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 

 
 

Poznámka: Na počítači může být nainstalováno několik verzí Advance Steelu. 
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Při instalaci postupujte prosím následujícím způsobem: 

Tato příručka popisuje instalaci produktu Advance Steel. Pro instalaci produktů Advance Concrete a Advance 
Design viz Uživatelská příručka. 

1. Ukončete všechny spuštěné programy. 

2. Vložte instalační DVD do DVD mechaniky. 

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

 

Obrázek 1: Úvodní obrazovka instalace Advance 

Pro spuštění instalace Advance Steelu klikněte na Setup. 

Pokud se instalace nespustí automaticky, tak postupujte prosím následovně: 

 

Obrázek 2: Run vytváření na 
Start vyberte 

Pravděpodobně je ve Vašem počítači vypnuto automatické spouštění 
obsahu a tak se instalace nespustí automaticky. Jak spustit program 
použitím funkce Spustit. 
– Klikněte na Start a potom na Spustit. 
– Zadejte cestu a jméno programu pro spuštění do políčka Otevřít. 

 
Obrázek 3: Dialogový panel Spustit 

– V dialogovém panelu  “Spustit” klikněte na Procházet k vyhledání 
souboru Setup.exe na DVD ve složce zobrazené na obrázku 4. 

Poté stiskněte <OK>. 
 

Spustí se příprava instalace. 
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3. Vyberte jazyk ve kterém má být Advance Steel nainstalován. 

 

Obrázek 4: Výběr jazykové verze 

4. Přečtěte si licenční podmínky. Zmáčkněte Souhlasím k odsouhlasení specifikovaných smluvních 
podmínek a zmáčkněte Další pro pokračování. 

 

Obrázek 5: Licenční podmínky 

5. Vyberte typ instalace a zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 6: Typ instalace 

 Typická: instaluje nejobvyklejší části aplikace. V tomto případě bude software nainstalován do 
adresáře C:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel. 

 Vlastní: instaluje pouze vybrané části aplikace. 

 Kompletní: instaluje všechny části aplikace. 
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6. Pro vytvoření vlastní instalace nebo pro instalaci Advance do jiné složky vyberte Vlastní. 

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

 

Obrázek 7: Uživatelská instalace - Výběr součástí 

 Pro kontrolu dostupného místa na discích zmáčkněte Místo na disku. 

 

Poznámka: Pokud Advance Steel nebyl předtím nainstalovaný na počítači, instalace nové verze Advance 
Steelu bude pokračovat normálně. 

Pro změnu cílové cesty zmáčkněte Procházet. V následujícím dialogovém panelu zadejte cestu nebo vyberte 
jinou složku, do které se má instalovat Advance a zmáčkněte <OK>, poté Další. 

 

Obrázek 8: Výběr instalační složky 

7. Pro spuštění instalace zmáčkněte Instalovat. 

 

Obrázek 9: Dokončení instalace 
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Aktivace softwaru 

Po instalaci Advance musíte před použitím softwaru aktivovat licenci.  

Proces aktivace je shodný pro všechny aplikace Advance. 

Všechny licence Advance jsou poskytovány licenčním serverem. Po úspěšné aktivaci Advance pomocí 
aktivačního kódu a  sériového čísla poskytnutého při zakoupení softwaru budete jej moci používat rámci 
licenční smlouvy. 

Po spuštění Advance se spustí aktivační proces. Pro aktivaci produktu postupujte podle kroků Správce licencí. 
Jakmile je licence jednou aktivována, Správce licencí se již nezobrazuje. 

Licence se aktivuje online pomocí internetu. Pokud nemáte internetové připojení, Správce licencí nabízí 
možnost aktivovat licenci offline. 

Spuštění procesu aktivace 
Po spuštění Advance se spustí aktivační proces. Aktivovat licenci nebo požádat o licenci na vyzkoušení můžete 
bez spuštění AutoCAD®u nebo Architectural Desktopu z nabídky Windows Start: 

Programs > Graitec > Advance Steel 2010 > License Utility 

Objeví se Správce licencí a následně pro aktivaci licence postupujte podle kroků průvodce aktivací. 

 

Obrázek 10: Dialogový panel “License Utility” 

Migrace z předchozí verze 
Pokud upgradujete z předchozí verze, obdržíte nový aktivační kód. Při aktivaci licence použijte stávající sériové 
číslo a nový aktivační kód. 
 

Důležité! Pokud používáte Advance Steel s hardwarovým klíčem, dostanete licenci založenou na 
hardwarovém klíči. Mějte na paměti, že nemůžete používat Advance Steel bez hardwarového klíče. 
Chcete-li používat nový licenční online aktivační proces bez hardwarového klíče, kontaktujte 
GRAITEC.  
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Online aktivace pro nové uživatele Advance 

Poznámka: Před spuštěním se ujistěte, že máte sériové číslo a aktivační kód; v opačném případě můžete 
požádat o zkušební licenci nebo můžete Advance používat 5 dní. 

1. V prvním kroku Správce licencí vyberte Chci aktivovat svoji licenci a zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 11: Okno Správce licencí 
 

2. Zadejte sériové číslo a aktivační kód. Stiskněte tlačítko Další. 

 

Obrázek 12: Vyberte metodu aktivace 

3. Váš počítač se spojí s aktivačním serverem GRAITEC, kde je uložena databáze licencí. 

Aktivační server přijme informaci a zpracuje ji. 

− Pokud aktivační kód a sériové číslo jsou registrované, pak jsou práva na licenci podle licenční 
smlouvy převedeny k zákazníkovi. 

Po zmáčknutí tlačítka Dokončit v posledním dialogovém panelu se automaticky spustí Advance.  

 

Obrázek 13: Informace o autorizaci 

− Pokud aktivační kód a sériové číslo nejsou registrovány, aktivační server GRAITEC Vás bude 
informovat o nesouladu aktivačního kódu. Pokud při zadávání kódu uděláte chybu, zmáčkněte 
Restart a zkuste to znovu.  
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− Pokud nemáte sériové číslo nebo aktivační kód (nebo stávající nebyl identifikován), lze instalovat 
dočasnou licenci na 5 dní. Zmáčkněte Instalovat dočasnou licenci na 5 dní. 

 

Obrázek 14: Instalace dočasné licence 

Aktivace offline 
Pokud počítač, na který chcete instalovat licenci, není připojen k internetu nebo se vyskytly problémy během 
aktivace online, můžete aktivovat Advance pomocí manuální procedury na základě e-mailu. 

Nezbytné informace pro aktivaci softwaru jsou zapsány v souboru .xml vytvořeném na základě aktivačního 
kódu a sériového čísla a automaticky poslaného do GRAITECu. Tento soubor musí být zaslán na adresu 
license.activation@graitec.com. 

Důležité! Před prvním spuštění softwaru musí být počítač inicializován pro licenční systém. Informace nutné 
pro inicializaci jsou zapsány v souboru .xml vytvořeném na základě aktivačního kódu a sériového 
čísla a automaticky poslaného do GRAITECu. 

 

 Před spuštěním se ujistěte, že máte aktivační kód a sériové číslo. 

1. V prvním kroku Správce licencí vyberte Chci aktivovat svoji licenci a zmáčkněte Další. 

2. Zadejte sériové číslo a aktivační kód. Stiskněte tlačítko Další. 

3. V následujícím dialogovém panelu vyberte Chci provést autorizaci manuálně a zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 15: Aktivace offline 
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4. Přečtěte si informaci zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 16: Aktivace offline 

5. Uložte na pevný disk vytvořený .xml soubor, který obsahuje informace potřebné pro aktivaci. 

6. Automaticky se připraví e-mail s připojeným souborem .xml. Požadavek na licenci pošlete na 
license.activation@graitec.com. 

 

Obrázek 17: Email požadavku na licenci 

Pokud je informace v souboru .xml správná, bude Vám zaslán e-mail nezbytný soubor .xml. 

Po přijetí licence spusťte Správce licencí a proveďte následující kroky: 

1. V prvním kroku Správce licencí vyberte Chci aktivovat svoji licenci a zmáčkněte Další. 

2. V následujícím dialogovém panelu vyberte Mám soubor xml .... 

3. Pro specifikaci souboru .xml zadejte cestu nebo klikněte na   a najděte soubor, poté klepněte na 
tlačítko Další. 

 

Obrázek 18: Výběr souboru .xml 
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4. Po potvrzení v posledním dialogovém panelu se Advance automaticky spustí. 

Obdržený soubor .xml je použit pouze pro inicializaci licenčního systému, jakmile je software poprvé 
spuštěn. Jakmile je počítač inicializován pro licenční systém, objeví se následující dialogový panel: 

 

Obrázek 19: Potvrzení inicializace procesu 

Zmáčkněte Další pro pokračování aktivačního procesu offline. Jiný .xml soubor bude uložen a vyměněn s 
licenčním serverem GRAITECu podle stejného postupu popsaného v nahoře. 

Požádání licence na vyzkoušení 
Pokud nemáte aktivační kód a sériové číslo, můžete požádat o licenci na vyzkoušení. 

Pokud po 30 dnech není zkušební verze registrována a poskytnut platný aktivační kód a sériové číslo, Advance 
nebude možné spustit. 

1. V prvním kroku Správce licencí vyberte Chci spustit 30denní zkušební licenci a zmáčkněte tlačítko 
Další. 

 

Obrázek 20: Požádání licence na vyzkoušení 

2. Objeví se okno se zprávou. Zmáčkněte Další po přečtení zprávy. 

 

Obrázek 21: Informace o autorizaci 
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3. V tomto dalším okně vyplňte všechny nezbytné informace potřebné pro vytvoření licence a stiskněte Další. 

 

Obrázek 22: Požadované informace pro autorizaci 

4. Advance nabízí zaslání informací e-mailem nebo faxem. Vyberte Vaši preferenci a klepněte na Další. 

 

Obrázek 23: Výběr způsobu pro zaslaní požadavku 

5. Pokud metodou zaslání požadavku na licenci bylo e-mailem, e-mailová zpráva se automaticky připraví. 
Požadavek na licenci pošlete na autorizace@abstudio.cz 

 

Obrázek 24: Email požadavku na licenci 

GRAITEC použije poskytnuté informace pro vytvoření autorizačního kódu pro licenci na vyzkoušení. 

Během 24 hodin po odeslání požadavku obdržíte email obsahující autorizační kód a sériové číslo. 

Další informace naleznete v souboru Čti mne.pdf. 

Po potvrzení v posledním dialogovém panelu se Advance automaticky spustí. 
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Aktivace síťové licence 

Síťová licence dovoluje spustit Advance na více pracovních stanicích s použitím serveru, který přiděluje licence. 

Pokud máte více než jednu licenci v síti, aktivujte serverovou licenci na serveru pomocí malého programu – 
ServerLicenseUtility. Při aktivaci licence na všech ostatních klientských stanicích budete muset zadat jméno 
serveru. 

Konfigurace serveru 
Při výběru součástí pro správu licence pomocí programu "License Server" musí být zadáno, jestli se jedná o 
instalaci samostatnou, server nebo klient. Pro spuštění instalace AdvanceSteel postupujte prosím následovně: 

1. Pro získání této informace najděte na instalačním DVD adresář Tools/Licence server. 

2. Vyberte soubor Setup.exe. 

3. Přečtěte si informaci zmáčkněte Další pro pokračování. 

 

Obrázek 25: Dialogový panel Vítejte 

4. Pro spuštění instalace zmáčkněte Instalovat. 

5. Přečtěte si informaci zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 26: Dokončení instalace 

Tím je software licenčního serveru nainstalován a je aktivována služba Graitec License Server. 

Důležité!  Verze 2009 používá stejnou verzi licenčního serveru. 
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Aktivování serverové licence 
Pro aktivaci licenčního serveru postupujte následovně: 

1. Z menu Windows vyberte: Programy > Graitec > License Server > License Utility. 

 

Obrázek 27: Přístup k License Utility 

2. Vyberte volbu Aktivovat serverovou licenci a zmáčkněte Další pro pokračování. 

 

Obrázek 28: Aktivování serverové licence 

3. V následujícím dialogovém panelu zadejte aktivační kód a sériové číslo poskytnuté při zakoupení Advance. 
Stiskněte tlačítko Další. 

 

Obrázek 29: Informace licence 
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Klient v síti 
1. Pokud máte více než jednu licenci a aktuální instalace je pro pracovní stanici klienta, vyberte Chci se 

připojit k licenčnímu serveru mé společnosti. Stiskněte tlačítko Další. 

 

Obrázek 30: Spojované licenční server 

2. 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). 

Po zadání jména serveru a čísla portu (7621) zmáčkněte tlačítko Další, instalační program vyhledá 
specifikovaný počítač. Toto hledání může chvíli trvat. 

 

Obrázek 31: Jména serveru 

3. Poté, co je server nalezen, zmáčkněte tlačítko Dokončit pro dokončení konfigurace Klient. 

 

Obrázek 32: Dokončení instalace 

Pokud není server nalezen, tak se zobrazí následující chybové hlášení. 
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Správce licencí 
Společně s licenčním serverem je poskytována aplikace LMtools. Tato aplikace ověřuje, zda je licenční server 
aktivní. 

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

 
Obrázek 33: Dialog LMTools – karta Service/License 

3. Vyberte kartu Server Diagnostics a klikněte na Perform Diagnostics. 
4. Zavřete aplikaci. 

Mobilita licence 

Často v praxi nastávají situace, kdy se Advance používá na počítačích, které nejsou k licenčnímu serveru 
připojeny trvale. Například: 

• Na notebooku 

• Na jiných počítačích, které nejsou připojeny k firemnímu licenčnímu serveru 

• Software je používán v práci nebo doma 

Proto GRAITEC poskytuje License Utility - nástroj, který umožňuje přenos nebo vypůjčení licence podle 
potřeby. 

Rehosting licence se používá pro přenos licence (standalone nebo licenčního serveru) z počítače na jiný. 

V rámci sítě lze licenci dočasně vypůjčit z firemního serveru na notebook nebo jiný počítač vně firemní sítě. 

Přenos licence z počítače na jiný (rehosting) 
Pokud chcete používat Advance Steel na jiném počítači, licence musí být přesunuta na jiný počítač pomocí 
nástroje License Utility. Nástroj License Utility umožňuje vrácení licence na aktivační server GRAITECu a potom 
ji aktivovat na jiném počítači. 

Jsou možné oba způsoby přenesení licence, online a offline.  

Vrácení licence online 
Před spuštěním ukončete všechny spuštěné Advance Steely. 

1. Z menu Windows vyberte: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > License Utility. 

 
Obrázek 34: Přístup k License Utility 
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2. V dialogovém panelu License Utility, vyberte Vrácení licence aplikace. Stiskněte tlačítko Další. 

 

Obrázek 35: Výběr volby Vrácení licence aplikace 

3. V následujícím dialogovém panelu vyberte aplikaci, které chcete odstranit licenci. Stiskněte tlačítko Další. 

 

Obrázek 36: Výběr aplikace, které chcete odstranit licenci 

4. Následující dialogový panel zobrazuje zprávu o potvrzení. Zmáčkněte Dokončit pro dokončení procesu. 

 
Obrázek 37: Dokončení vrácení licence 

Můžete aktivovat licenci na jiném počítači podle kroků popsaných v kapitole Aktivace softwaru. 

 Licenční server lze přenést pomocí stejného postupu. To je nezbytné při změně licenčního serveru, 
formátování serveru nebo reinstalaci Windows (licence je závislá na instalaci operačního systému). 
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Vrácení licence offline 
Není-li počítač, ze kterého chcete odebrat licenci, připojen k Internetu, můžete deaktivovat licenci Advance 
pomocí offline procedury pomocí e-mailu. Nezbytné informace jsou zapsány v souboru .xml a automaticky 
odeslány do GRAITECu na license.activation@graitec.com. Po obdržení zprávy s potvrzením můžete aktivovat 
licenci na jiném počítači. 
Před spuštěním ukončete všechny spuštěné Advance Steely. 

1. Z menu Windows vyberte: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > License Utility. 
2. V dialogovém panelu License Utility, vyberte Vrácení licence aplikace a stiskněte Další. 

 
Obrázek 38: Výběr volby Vrácení licence aplikace 

3. V následujícím dialogovém panelu vyberte Chci pokračovat s vrácením licence offline a zmáčkněte 
Další. 

 

Obrázek 39: Volba vrácení offline 

4. Přečtěte si zprávu v následujícím dialogovém panelu a zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 40: Vrácení offline 

5. Uložte na pevný disk vytvořený .xml soubor, který obsahuje informace potřebné pro deaktivaci. 
6. Automaticky se připraví e-mail s připojeným souborem .xml. Požadavek na licenci pošlete na 

license.activation@graitec.com. 
Po obdržení zprávy s potvrzením můžete aktivovat licenci na jiném počítači. Nebudete moci používat Advance 
na zdrojovém počítači. Pro další informace viz kapitola Aktivace softwaru – Aktivace offline. 
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Přechod z licence vázané na síťovou kartu na mobilní licenci 2010 
Licence vázané na síťovou kartu, které byly zaslány uživatelům se subscription programem budou nahrazeny 
mobilními licencemi pro 2010 (nezávislé na hardwaru). Tento proces spočívá ve dvou krocích: 

• Deaktivace licence 2009 vázané na Ethernet. Informace nutné pro deaktivaci jsou uloženy v souboru .xml 
a automaticky odeslány do GRAITECu na license.activation@graitec.com. 

• Vrácení licence 2010 na server Graitecu podle postupu popsaného v kapitole Přenos licence z jednoho 
počítače na jiný . 

Váš požadavek bude během 24 hodin zpracován a bude odeslána licence nezávislá na hardwaru. Mobilní 
licene, kterou obdržíte, můžete aktivovat na libovolném počítači, zatímco licence 2009 bude stále vázána na 
konkterétní hardware 

Pro instalaci nové licence postupujte podle postupu popsaného v kapitole Aktivace software. 

Důležité! Tento postup deaktivace neplatí pro Advance s hardwarovým klíčem. Pro získání nové licence 
nezávislé na hardwarovém klíči kontaktujte prosím zástupce společnosti. 

Deaktivace licence vázané na Ethernet 

Varování! Kontaktujte Graitec nebo prodejce před deaktivací stávající uživatelské licence. Až do obdržení 
nových licencí nelze Advance použít. 

1. Z menu Windows vyberte: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > License Utility. 

2. V dialogovém panelu License Utility vyberte Požadavek upgradovat z 2009 na mobilní licenci 2010 a 
zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 41: Přechod na mobilní licenci 2010 

3. V následujícím dialogovém panelu zadejte kontaktní informace a vyberte produkt, pro který chcete 
deaktivovat licenci vázanou na hardware. Stiskněte tlačítko Další. 

 

Obrázek 42: Informace o deaktivaci licence 
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4. Následující dialogový panel zobrazí deaktivační kód. 

Je doporučeno deaktivační kód uložit (například do textového souboru). Stiskněte Dokončit. 

 

Obrázek 43: Deaktivační kód 

6. Automaticky se připraví e-mail s připojeným souborem .xml. Požadavek na licenci pošlete na 
license.activation@graitec.com. 

 

Obrázek 44: Email požadavku na deaktivace licence 

Pokud jsou informace ve zprávě a v souboru .xml správné, licence 2009 vázaná na Ethernet bude 
deaktivována. Na tomto počítači nelze Advance 2009 používat. 

Stávající licence pro Advance 2010 vázaná na hardware musí být vrácena na server Graitecu. 

Licenci nezávislou na  hardwaru lze aktivovat na libovolném počítači. 

Poznámky: Aktivací licence 2010 se také aktivuje licence 2009, takže na počítači lze používat obě verze. 

  Advance 2009 může být použit pouze na počítači, na který je licence vázána. Přesun (nebo 
 vrácení) licence 2010 na jiný počítač deaktivuje licenci 2009. 

  Advance 2009 a 2010 nelze používat na dvou různých počítačích. 

Vypůjčení licence z firemního serveru 
Pokud software má být použit vně kanceláře (např. na notebooku), licenci je třeba vypůjčit z licenčního serveru. 

Vypůjčením licence se myslí přenos licence z firemního licenčního serveru na jiný počítač (nebo notebook) po 
určitou dobu pro použití offline. Může být také využito vně firemní sítě. Počet licencí na licenčním serveru je 
zmenšen o licence použité offline. 
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 Před spuštěním se ujistěte, že máte aktivační kód a sériové číslo pro síťovou licenci. 
 

Varování! Při vypůjčování licence musí být počítač (notebook) připojen k serveru. 

1. Z menu Windows vyberte: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > License Utility. 

2. V dialogovém panelu nástroje License Utility, vyberte Vypůjčit licenci z mého firemního serveru. 

 

Obrázek 45: Výběr volby 

3. V následujícím dialogovém panelu zadejte název licenčního serveru a informace o licenci (sériové číslo a 
aktivační kód). Také zadejte datum vrácení (během 15 dní) a zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 46: Informace licence 

Po datu vrácení bude licence automaticky vrácena zpět na server. Může být také vrácena dříve pomocí 
nástroje License Utility. 

Poznámka: Licenci lze vypůjčit maximálně na 15 dní. 

 

Obrázek 47: Dokončení 

Licence byla přenesena na notebook a počet licencí na serveru byl redukován. 
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Vrácení vypůjčené licence před jejím vypršením 
1. Z menu Windows vyberte: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > License Utility. 

2. V prvním kroku License Utility vyberte Vrátit vypůjčenou licenci. 

 

Obrázek 48: Vrácení vypůjčené licence 

3. V následujícím dialogovém panelu zadejte nezbytné informace. Stiskněte tlačítko Další. 

 

Obrázek 49: Informace o serveru 

4. Zmáčkněte Dokončit pro dokončení procesu. 

 
Obrázek 50: Dokončení vrácení licence na server 

Licence je opět k dispozici na serveru a může být použit na jiném počítači v rámci firemní sítě. 
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Oprava licence aplikace 

V případě, že Advance nelze spustit po upgradu počítače, licence by měla být aktualizována nebo opravena. 

Není-li počítač připojen k Internetu, můžete použít offline režim pomocí e-mailu. 

Aktualizace licence online 
1. V prvním dialogovém panelu nástroje License Utility vyberte Opravit licenci aplikace a zmáčkněte Další. 

 
Obrázek 51: Oprava licence 

2. Zmáčkněte Dokončit pro dokončení procesu. 

Aktualizace licence offline 
1. V prvním dialogovém panelu nástroje License Utility vyberte Opravit licenci aplikace a zmáčkněte Další. 

2. V následujícím dialogovém panelu nástroje License Utility vyberte Chci pokračovat s offline autorizací. a 
zmáčkněte Další. 

 
Obrázek 52: Výběr postupu offline 

3. Přečtěte si zprávu v následujícím dialogovém panelu a zmáčkněte Další. 

 

Obrázek 53: Postupu offline 
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4. Uložte na pevný disk vytvořený .xml soubor, který obsahuje informace potřebné pro opravu licence.  

5. Soubor je automaticky odeslán do Graitecu na adresu license.activation@graitec.com. 

Pokud je informace v souboru .xml správná, bude Vám zaslán e-mail nezbytný soubor .xml. Po přijetí opravené 
licence spusťte License Utility a proveďte následující kroky: 

1. V prvním dialogovém panelu nástroje License Utility, vyberte Mám soubor xml… a zmáčkněte Další. 

2. Pro specifikaci souboru .xml zadejte cestu nebo klikněte na  a najděte soubor, poté klepněte na 
tlačítko Další. 

 

Obrázek 54: Výběr souboru .xml 

3. Zmáčkněte Dokončit pro dokončení procesu. 

 

Obrázek 55: Dokončení aktualizace licence 
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Řešení problémů 

Tato kapitola nabízí rychlé řešení nejčastějších problémů s aktivací licence. 

Selhala aktualizace licence pro předchozí verzi 

 

Příčina Licence byla vytvořena pro jiný počítač. Pokud upgradujete z předchozí verze, obdržený 
aktivační kód musí být použit pouze na počítači, na kterém je instalován Advance 2009. 

Řešení Aktivujte licenci na počítači, na kterém byl instalován Advance 2009. 

Pro toto sériové číslo a aktivační kód již nemůžete zadat více licencí 

 

Příčina Licence se stejným sériovým číslem a aktivačním kódem je již instalována na jiném počítači. 
Řešení Použijte aplikaci License Utility pro vrácení licence z počítače, na kterém je Advance 

nainstalován, na licenční server GRAITEC, poté je můžete použít na jiném počítači. 

Neplatné sériové číslo a aktivační kód 

 

Příčina Sériové číslo nebo aktivační kód jsou špatné. 
Řešení Zkontrolujte sériové číslo a aktivační kód a zkuste znovu. 
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Selhalo spojení s licenčním serverem GRAITEC 

 

Příčina Počítač, na který chcete instalovat licenci, není připojen k Internetu nebo je použit proxy 
server. 

Řešení Pokud je použit proxy server, vypněte v Možnostech Internetu volbu Zjišťovat odvolání 
certifikátů serveru. Jinak postupujte offline. 

 
 

Licence vypršela. 

 

Příčina Licence vypršela. 
Řešení Žádost o novou licenci. 
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Only deployed entitlement line item can be fulfilled 

 

Příčina Licence není dosud aktivována nebo byla nahrazena jinou na základě žádosti uživatele. 
Například: 
- Upgrade na licenci, která je nezávislá na hardwaru 
- Upgrade na jinou verzi 
- Jiná změna licence 

Řešení Vyčkejte, dokud není licence aktivována, nebo použijte správnou licenci. 

Selhala aktualizace serverové licence 

 

Příčina Sériové číslo a Aktivační kód nejsou pro serverovou licenci. 
Řešení Pro aktivaci samostatné licence použijte aplikaci License utility. 

Selhala aktualizace samostatné licence 

 

Příčina Sériové číslo a Aktivační kód jsou pro serverovou licenci. 
Řešení Pro aktivaci serverové licence použijte aplikaci Server License. 
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Selhala aktualizace licence offline 

 

Příčina Obdržený soubor .xml byl vytvořen pro jiný počítač. 
Řešení Použijte soubor .xml na správném počítači nebo opakujte proceduru žádosti o licenci. 

Soubor xml má neznámý formát 

 

Příčina 1 Pro aktivaci byl použit špatný soubor .xml. 
Řešení Pro aktivaci použijte soubor .xml zaslaný od společnosti GRAITEC. 

Licence je neplatná 

 
 
Příčina 1 Na počítači není naistalován hardwarový klíč 
Řešení Nainstalujte hardwarový klíč. 

 

Příčina 2 USB port je poškozen 
Řešení Zkuste přesunout hardwarový klíč na jiný USB port. 

 

Příčina 3 Není nainstalován ovladač hardwarového klíče (s největší pravděpodobností, jde-li o nový 
počítač) 

Řešení Nainstalujte ovladač hardwarového klíče ze starého CD. 
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Nástroj License Utility nemohl automaticky odeslat e-mail 
Příčina 3 Při upgradu na mobilní licenci 2010 nemohl licenční nástroj odeslat e-mail automaticky. 
Řešení Pošlete e-mail manuálně. 

 

1. Z nabídky Windows Start vyberte Spustit. 

2. Na příkazovou řádku zadejte %temp%. 

Tím se otevře dočasná složka, kde je uložen požadavek na licenci jako soubor .xml: proofrequest.xml. 

3. Zašlete soubor proofrequest.xml na license.activation@graitec.com. 

Aktivovaná licence musí být vrácena. 

Nemůžu si vzpomenout, kde byla licence instalována 
V případě, že si nemůžete vzpomenout, kde licence byla instalována, zavolejte na technickou podporu pro 
zjištění Unique Machine Identifier, pro který byla licence aktivována. 

1. Na počítači, na kterém chcete ověřit Unique Machine Identifier, spusťte License Utility (nebo Server Li-
cense Utility). 

 Z menu Windows vyberte: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > License Utility. 

2. Pravým tlačítkem klikněte titulní lištu okna a z nabídky vyberte Informace o počítači. 

 
Informace o počítači se zobrazí v dialogovém panelu a tím můžete ověřit, zda se jedná o ten samý počítač, jako 
na kterém byla licence aktivována. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 





 

   
 
   001010-0409-0520  

Kanada 
CivilDesign Inc 
183, St.Charles St. W. 
Suite 300 
Longueuil (Québec) Canada 
J4H 1C8 
Tel. (450) 674-0657 
Fax (450) 674-0665 
Hotline (450) 674-0657 (VisualDesign) 
Tool free  1-800-724-5678 
Web http://www.graitec.com/En/ 
Email        info.canada@graitec.com 

Francie 
GRAITEC France Sarl 
17 Burospace 
91573 Bièvres Cedex 
Tel. 33 (0)1 69 85 56 22 
Fax 33 (0)1 69 85 33 70 
Web http://www.graitec.com/Fr/ 
Email info.france@graitec.com 

  
Německo, Švýcarsko, Rakousko 
GRAITEC GmbH 
Centroallee 263a 
D-46047 Oberhausen Germany 
Tel. +49-(0) 208 / 62188-0 
Fax +49-(0) 208 / 62188-29 
Web http://www.graitec.com/Ge/ 
Email info@graitec.de 

Česká republika a Slovensko 
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 

  
Spojené království 
GRAITEC UK Ltd. 
The Old Forge 
Suth Road 
Weybridge 
Surrey KT13 9DZ 
Tel. +44 (0)1932 858516 
Fax +44 (0)1932 859099 
Email        sales@graitec.co.uk 

Rusko 
GRAITEC CJSC 
Locomotivny Proezd 21, Build. 5, 
Office 503 
Moscow 127238 - Russia 
Tel.     +7(495) 225-13-65 
Fax.     +7(495) 488-67-81 
Email     info.russia@graitec.com 

  
Rumunsko  
GRAITEC Roumanie SRL 
Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5 
Bucureşti, Romania 
Tel. +40 (21) 410.01.19 
Fax +40 (21) 410.01.24 
Mobile       0729 002 107 
Web http://www.graitec.com/Ro/ 
Email sales@graitec.com 

 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


