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Ogólne
Przeczytaj ten przewodnik, a jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem
lub z doradcą firmy GRAITEC.

Wymagania sprzętowe
Aby prawidłowo zainstalować program Advance muszą być spełnione określone wymagania.

Konfiguracja sprzętu
PC z procesorem Pentium min. 2 GHz (zalecany 4 GHz)
Pamięć główna min 2 GB
Karty graficzne kompatybilne z AutoCAD® (aby uzyskać więcej informacji wejdź na stronę
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard).
Min. 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Karta sieciowa
Napęd DVD

Konfiguracja oprogramowania
Zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional lub Windows Vista (32-bit lub 64-bit).
AutoCAD® 2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008, AutoCAD® Architecture 2008, AutoCAD®
2009, AutoCAD® Architecture 2009, AutoCAD® 2010 lub AutoCAD® Architecture 2010.
Zainstalowany Protokół TCP/IP

Dystrybucja
Advance jest dostarczany na płycie DVD.
Licencja jest aktywowana w trybie online.
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Licencja
Aby używać poleceń Advance w AutoCAD® wymagany jest kod aktywacyjny oraz numer seryjny.
Jeżeli zakupiłeś Advance, posiadasz kod aktywacyjny i numer seryjny. W innym przypadku prosimy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem GRAITEC.
Bez autoryzacji może zostać zainstalowana licencja czasowa na 5 dni. Kiedy licencja tymczasowa wygaśnie,
dostępne będą tylko polecenia AutoCAD®.
W razie problemów skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub z serwisem GRAITEC.

Instalacja
Wymagania dla instalacji:
•
Musisz być zalogowany w sesji Windows, jako administrator lub musisz mieć prawa administratora.
Jeśli nie jesteś zalogowany, jako administrator lub nie masz praw administratora, w trakcie instalacji
pojawi się wiadomość o błędzie.
•

Protokół TCP/IP jest zazwyczaj odpowiednio ustalany przez Windows. Jeżeli pojawi się problem,
zweryfikuj połączenie z programem zarządzającym licencją używając komendy ping. Przy pomocy tego
polecenia można przetestować nazwę hosta oraz adres IP. Jeśli adres IP jest potwierdzony,
natomiast nazwa hosta nieprawidłowa, to może wynikać z błędnej nazwy serwera DNS. W tym wypadku
upewnij się, że żądana nazwa hosta znajduje się w lokalnym pliku HOSTS lub w bazie danych DNS.
Poniżej znajduje się przykład użycia polecenia 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

Uwaga:
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Na jednym komputerze, jednocześnie może być zainstalowanych kilka wersji Advance Steel.
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Przebieg instalacji:
Przewodnik ten opisuje proces instalacji dla Advance Steel. Proces instalacji Advance Concrete
oraz Advance Design został opisany w podręcznikach użytkownika tych programów.
1.

Zamknij wszystkie aktywne aplikacje WINDOWS.

2.

Włóż płytę instalacyjną do napędu DVD.

Program instalacyjny uruchomi się automatycznie i pojawi się następujące okno dialogowe.

Aby zainstalować Advance kliknij Setup.
Jeśli instalacja nie uruchomi się automatycznie, postępuj według poniższych wskazówek:
Narzędzie Autoodtwarzania na twoim komputerze może być wyłączone
i dlatego instalacja nie rozpocznie się automatycznie. Aby uruchomić
program:
–

Użyj polecenia Uruchom.

–

W polu Otwórz wprowadź ścieżkę i nazwę programu, który chcesz
uruchomić.

–

W oknie dialogowym Uruchom kliknij Przeglądaj a następnie
wybierz plik Setup.exe znajdujący się na płycie DVD w folderze
wskazanym powyżej.

Uruchom klikając OK.
Rozpocznie się instalacja.
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3.

Wybierz język programu.

4.

Przeczytaj umowę licencyjną. Zaznacz Akceptuję… jeżeli zgadzasz się z powyższymi warunkami
i naciśnij Dalej aby kontynuować.

5.

Wybierz typ instalacji i naciśnij Dalej aby zatwierdzić.

Standardowa: instaluje standardowe opcje programu. Oprogramowanie jest instalowane
w lokalizacji C:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel.
Użytkownika : instaluje tylko wybrane opcje programu.
Pełna: instaluje wszystkie opcje programu.

10

PRZEWODNIK INSTALACJI

6.

Wybierz opcje Użytkownika aby wybrać składniki programu lub zainstalować Advance w innym
folderze.
Wybierz składniki, które maja być zainstalowane.

Kliknij Użycie Dysku aby sprawdzić ilość wolnego miejsca na dyskach twardych.

Uwaga:

Jeżeli inna wersja Advance Steel jest już zainstalowana na tym komputerze, wybierz inny folder
instalacji.

Jeśli chcesz zmienić miejsce instalacji kliknij Przeglądaj. W kolejnym oknie wpisz ścieżkę lub wybierz
docelowy folder instalacji Advance i kliknij OK, a następnie Dalej.

7.

Kliknij Instaluj aby rozpocząć instalację.
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Aktywacja programu
Aby korzystać z programu, po zainstalowaniu Advance należy aktywować licencję.
Proces aktywacji jest jednakowy dla wszystkich programów Advance.
Wszystkie licencje Advance dostarczane są przez serwer licencji. Kiedy Advance zostanie pomyślnie
aktywowany, zgodnie z kodem aktywacji oraz numerem seryjnym dostarczonymi przy zakupie programu,
użytkownik będzie mógł wykorzystywać program zgodnie z licencją.
Proces aktywacji rozpocznie się podczas uruchamiania Advance. Postępuj zgodnie z instrukcją Menedżera
licencji, aby aktywować produkt. Kiedy licencja zostanie aktywowana, Menedżer licencji nie będzie więcej
wyświetlany.
Licencja jest aktywowana online przez połączenie z internetem. Jeśli nie masz połączenia
z internetem, Menedżer licencji umożliwia aktywację licencji offline.

Rozpoczęcie procesu aktywacji
Proces aktywacji rozpocznie się podczas uruchamiania Advance. Aktywacji licencji komercyjnej lub
zamówienia licencji testowej dokonać można również bez konieczności uruchamiania AutoCAD®:
Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > Menedżer licencji
Aby aktywować program należy postępować zgodnie z kolejnymi krokami kreatora w oknie Menedżera
licencji.

Migracja z poprzedniej wersji
W przypadku aktualizacji programu do nowej wersji otrzymasz nowy kod aktywacji. Podczas aktywacji
licencji użyj istniejącego numeru seryjnego oraz nowego kodu aktywacji.

Uwaga!

Jeżeli używasz licencji na kluczu USB, otrzymasz licencje bazującą na ID klucza. W tym
przypadku nie możesz używać Advance bez klucza USB. Aby zmienić sposób licencjonowania
prosimy o kontakt z GRAITEC.

Aktywacja online dla nowych użytkowników Advance
Uwaga:

1.
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Przed rozpoczęciem aktywacji, upewnij się, że posiadasz numer seryjny oraz kod aktywacji;
w przeciwnym razie możesz zwrócić się o licencję testową lub używać Advance przez 5 dni.

W oknie Menedżera licencji wybierz opcję Chcę aktywować moją licencję i kliknij Dalej
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2.

Podaj numer seryjny oraz kod aktywacji. Kliknij Dalej.

3.

Twój komputer połączy się z serwerem aktywacji GRAITEC; prawa licencyjne przechowywane są
w bazie danych.
Serwer aktywacji pobiera oraz przetwarza informacje.
−

Jeśli kod aktywacji i numer seryjny są zarejestrowane, wówczas prawa licencyjne, zgodnie
z zawartą umową licencyjną, są przesyłane przez GRAITEC do Klienta.
W ostatnim oknie dialogowym kliknij Zakończ, Advance uruchomi się automatycznie.

−

Jeśli kod aktywacji i numer seryjny nie są zarejestrowane, wówczas serwer aktywacji
GRAITEC poinformuje Cię o błędnym kodzie aktywacji. Jeśli błędnie wprowadziłeś kod, kliknij
Restart i spróbuj ponownie.

−

Jeśli nie posiadasz numeru seryjnego i kodu aktywacji (lub jeśli podane informacje nie są
rozpoznawane), możesz zainstalować licencję czasową na 5 dni. Kliknij Instaluj tymczasową
licencję 5-cio dniową.
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Aktywacja offline (ręczna)
Jeśli komputer, na którym chcesz aktywować licencję nie jest podłączony do Internetu lub masz problem
z aktywacją online, możesz aktywować Advance za pomocą ręcznej procedury w oparciu o e-mail.
Niezbędne informacje do aktywacji oprogramowania są zapisane w pliku .xml, który jest tworzony w oparciu
o kod aktywacji oraz numer seryjny. Plik jest generowany jest automatycznie i powinien być wysłany na
adres e-mail license.activation@graitec.com.
Przed rozpoczęciem, upewnij się, że posiadasz kod aktywacji oraz numer seryjny.
1.

W oknie Menedżera licencji wybierz Chcę aktywować moją licencję i kliknij Dalej.

2.

Podaj numer seryjny oraz kod aktywacji. Kliknij Dalej.

3.

W następnym oknie dialogowym wybierz Chcę kontynuować „ręczną” autoryzację. Kliknij Dalej

4.

Przeczytaj pojawiającą się wiadomość i kliknij Dalej.

5.

Zapisz na dysk utworzony plik .xml zawierający informacje niezbędne do aktywacji.

6.

Wiadomość e-mail z załączonym plikiem .xml, który zostanie automatycznie przygotowany. Wyślij
żądanie na adres e-mail license.activation@graitec.com.

Jeśli informacje w pliku .xml są prawidłowe, otrzymasz zwrotny e-mail zawierający niezbędny plik licencji.
Po otrzymaniu licencji, uruchom Menedżera licencji i wykonaj następujące kroki:
1.

W oknie Menedżera licencji wybierz Chcę aktywować moją licencję i kliknij Dalej.

2.

W następnym oknie dialogowym wybierz Aktywacja licencji za pomocą pliku xml.
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3.

Wskaż plik .xml podając ścieżkę dostępu lub kliknij

i odszukaj plik, następnie kliknij Dalej.

4.

Po zatwierdzeniu w ostatnim oknie dialogowym Advance uruchomi się automatycznie.

Żądanie licencji testowej
Jeśli nie posiadasz kodu aktywacji oraz numeru seryjnego, możesz zamówić licencję testową.
Jeśli po 30 dniach używania wersji testowej, nie zarejestrujesz i nie podasz kodu aktywacji oraz numeru
seryjnego, nie będziesz mógł dłużej pracować w Advance.
1.

W oknie Menedżera licencji wybierz Chcę uruchomić 30-to dniową wersję testową i kliknij Dalej.

2.

Pojawia się okno informacji. Po przeczytaniu wiadomości kliknij Dalej.
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3.

Aby zgłosić żądanie licencji podaj wymagane informacje i kliknij Dalej.

4.

Wygenerowana wiadomość może zostać wysłana przez e-mail lub fax. Wybierz wygodny dla siebie
sposób i kliknij na Dalej.

5.

Jeżeli wybrano wysłanie żądania licencji przez e-mail, odpowiedni e-mail zostanie przygotowany
automatycznie. Wyślij żądanie licencji na adres e-mail authorization.advance@graitec.com

Na podstawie dostarczonych informacji GRAITEC utworzy kod aktywacji dla licencji testowej.
W ciągu 24 godzin, otrzymasz e-mail zawierający kod aktywacji oraz numer seryjny.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji otwórz plik Readme.pdf.
Advance uruchomi się automatycznie po zatwierdzeniu w ostatnim oknie dialogowym.

16

PRZEWODNIK INSTALACJI

Aktywacja licencji sieciowej
Licencja sieciowa pozwala na uruchomienie Advance na kilku stacjach roboczych połączonych z serwerem
licencji.
Jeśli posiadasz więcej niż jedną licencję sieciową, użyj programu License Server, aby aktywować licencję
na serwerze.
Podczas aktywacji produktu, na wszystkich stacjach roboczych typu klient, należy podać nazwę serwera.

Konfiguracja serwera
Aby aktywować licencję sieciową typu Server lub Klient należy użyć programu License Server.
Aby zainstalować program License Server, postępuj następująco:
1.

Otwórz folder Tools\License server znajdujący się na płycie DVD.

2.

Wybierz plik Setup.exe.

3.

Przeczytaj pojawiającą się wiadomość i kliknij Next aby kontynuować.

4.

W następnym oknie dialogowym, kliknij Install aby rozpocząć instalacje.

5.

Przeczytaj pojawiającą się wiadomość i kliknij Finish.

Program License Server dla serwera licencji Graitec został zainstalowany.
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Aktywacja licencji sieciowej
Aby aktywować licencję sieciową:
1.

Z menu Windows Start wybierz: Programy > Graitec > License Server > License utility.

2.

Wybierz opcję Aktywuj licencję serwerową i kliknij Dalej aby kontynuować.

3.

W następnym oknie dialogowym wprowadź kod aktywacji oraz numer seryjny otrzymany przy
zakupie Advance. Kliknij Dalej.
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Klient w sieci
1.

Jeśli posiadasz więcej niż jedną licencję oraz bieżąca instalacja jest dla stacji roboczej typu klient,
wybierz Chcę połączyć się z serwerem licencji w mojej firmie. Kliknij Dalej.

2.

W następnym kroku wprowadź nazwę komputera, na którym jest zainstalowany Menedżer
Licencji w opcji Server.
Zaraz po wprowadzeniu nazwy serwera i kliknięciu przycisku Dalej, program instalujący wyszuka
określony komputer. Może to zająć trochę czasu.

3.

Po znalezieniu serwera, kliknij Zakończ, aby zakończyć konfigurację.

Jeśli serwer nie zostanie odnaleziony pojawi się następująca informacja o błędzie:

Sprawdź nazwę serwera.
Informacja ta pojawi się także wtedy, gdy serwer nie został odnaleziony (np. jest wyłączony).
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LMTools - diagnostyka
Aplikacja LMTools zostaje zainstalowana wraz z oprogramowaniem serwera licencji. Przy pomocy tej
aplikacji można sprawdzić, czy serwer licencji jest aktywny.
1.

Z menu start wybierz narzędzie License Server z grupy Graitec.

2.

W oknie “LMTools” kliknij Browse na zakładce Service/License File i wprowadź pełną ścieżkę dostępu
do pliku licencji. Plik licencji znajduje się w katalogu, w którym został zainstalowany serwer licencji.

3.

Wybierz zakładkę Server Diagnostics i kliknij Perform Diagnostics.

4.

Zamknij aplikację.

Mobilność licencji
Advance może być używany na komputerach, które nie mają stałego połączenia z serwerem licencji Graitec.
Na przykład:
•

na laptopie

•

na różnych komputerach nie połączonych z firmowym serwerem licencji

•

program jest używany zarówno w pracy jak i w domu

Menedżer licencji GRAITEC to narzędzie pozwalające na rehosting lub wypożyczanie licencji zależnie od
potrzeb.
Rehosting licencji używany jest w celu przenoszenia licencji (stanowiskowej lub sieciowej) pomiędzy
komputerami.
Licencja może być czasowo wypożyczona z firmowego serwera na dowolne stanowisko pracy poza sieć
firmy.

Przenoszenie licencji pomiędzy komputerami (rehosting)
Aby używać licencji Advance Steel na innym komputerze, należy przenieść licencję przy użyciu Menedżera
licencji. Menedżer licencji pozwala na zwrócenie licencji na serwer aktywacyjny GRAITEC, a następnie na
aktywację licencji na innym komputerze.
Możliwe jest przenoszenie licencji online oraz offline.
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Przenoszenie licencji w trybie online
Przed rozpoczęciem, zamknij wszystkie aktywne sesje Advance Steel.
1.

Z menu Windows wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > Menedżer licencji.

2.

W oknie dialogowym Menedżera Licencji wybierz Zwróć licencje. Kliknij Dalej.

3.

W oknie dialogowym, wybierz licencję do usunięcia. Kliknij Dalej.

4.

W oknie dialogowym pojawi się wiadomość potwierdzająca. Kliknij Wyjście.

Licencję można aktywować na innym komputerze postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale
Aktywacja programu.
Przy użyciu analogicznej procedury możemy przenosić licencję serwerową. Operacja ta jest
wymagana przy zmianie serwera licencji, formatowaniu serwera oraz reinstalacji WINDOWS
(licencja zależy od instalacji systemu operacyjnego).
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Przenoszenie licencji w trybie offline
Jeżeli komputer, z którego chcesz usunąć licencję nie jest połączony z Internetem, możesz dezaktywować
Advance przy użyciu procedury offline w oparciu o e-mail. Niezbędne informacje zostaną zapisane w pliku
xml i automatycznie wysłane do GRAITEC na adres e-mail license.activation@graitec.com. Po wyświetleniu
się wiadomości potwierdzającej, możesz aktywować licencję na innym komputerze.
Przed rozpoczęciem, zamknij wszystkie aktywne sesje Advance Steel.
1.

Z menu Windows wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > Menedżer licencji

2.

W oknie Menedżera licencji wybierz Zwróć licencje oraz kliknij Dalej.

3.

W następnym oknie dialogowym wybierz Chcę kontynuować autoryzację offline. Kliknij Dalej.

4.

Przeczytaj wiadomość w oknie dialogowym i kliknij Dalej.

5.

Zapisz na dysku twardym utworzony plik .xml zawierający informacje niezbędne do aktywacji.

6.

Wiadomość e-mail z załączonym plikiem .xml zostanie automatycznie przygotowana. Wyślij żądanie na
adres e-mail license.activation@graitec.com.

Po wyświetleniu wiadomości potwierdzającej, możesz aktywować licencję na innym komputerze. Advance
nie będzie mógł być użyty na komputerze źródłowym. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział
Aktywacja programu – Aktywacja offline.
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Wypożyczenie licencji z serwera firmy
Jeżeli program ma być użyty poza biurem, licencja powinna zostać wypożyczona z firmowego serwera.
Wypożyczenie licencji oznacza przeniesienie licencji z serwera firmy na inny komputer w celu użycia offline,
na określony okres czasu. Licencja może być użyta poza siecią firmy. Liczba licencji na serwerze firmowym
zostanie zredukowana. Advance może być używany offline.
Przed rozpoczęciem, upewnij się, że posiadasz kod aktywacji oraz numer seryjny.

Uwaga:

Podczas wypożyczania licencji, komputer musi być połączony z serwerem.

1.

Z menu Windows wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > Menedżer licencji.

2.

W oknie dialogowym Menedżera Licencji wybierz Pożycz licencję z serwera firmy.

3.

W kolejnym oknie dialogowym podaj nazwę serwera firmy oraz informacje o licencji (Numer seryjny
oraz Kod aktywacji). Wybierz datę zwrotu i kliknij Dalej.

Po przekroczeniu daty zwrotu, licencja zostanie automatycznie przypisana na serwer. Można
zwrócić licencje wcześniej, używając Menedżera licencji.
Uwaga:

Licencja może być wypożyczona maksymalnie na 15 dni.
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Licencja została przeniesiona na komputer i liczba licencji na serwerze została zredukowana.

Zwrot wypożyczonej licencji przed terminem
1.

Z menu Windows wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2010 > Menedżer licencji.

2.

W oknie Menedżera Licencji wybierz Zwróć pożyczoną licencję.

3.

W następnym oknie dialogowym podaj wymagane informacje. Kliknij Dalej.

4.

Kliknij Wyjście.

Licencja ponownie jest dostępna na serwerze i Advance może być używany na komputerze w sieci firmy.
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Naprawa licencji programu
W przypadku, gdy aktualizacje komputera uniemożliwiają uruchomienie Advance, licencja powinna zostać
zaktualizowana lub naprawiona.
Jeżeli komputer nie jest połączony z Internetem, możesz użyć procedury offline w oparciu o e-mail.

Aktualizacja licencji online
1.

W oknie Menedżera licencji wybierz Napraw licencję oraz kliknij Dalej.

2.

Kliknij Zakończ.

Aktualizacja licencji offline
1.

W oknie Menedżera licencji wybierz Napraw licencję oraz kliknij Dalej.

2.

W kolejnym oknie Menedżera Licencji wybierz Chcę kontynuować autoryzację offline i kliknij Dalej.

3.

Przeczytaj wiadomość w oknie dialogowym i kliknij Dalej.

4.

Zapisz na dysku twardym utworzony plik .xml zawierający informacje niezbędne do aktywacji.

5.

Plik jest automatycznie wysłany do GRAITEC na adres e-mail license.activation@graitec.com.

Jeśli informacje znajdujące się w pliku .xml są prawidłowe, otrzymasz e-mail zawierający niezbędny plik
.xml. Po otrzymaniu licencji, uruchom Menedżera licencji i wykonaj następujące kroki:
25
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1.

W pierwszym oknie Menedżera licencji wybierz Aktywacja licencji offline za pomocą pliku xml
a następnie kliknij Dalej.

2.

Wskaż plik .xml podając ścieżkę dostępu lub kliknij

3.

Kliknij Wyjście.
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Pomoc
Jako wsparcie GRAITEC oferuje klientom pomoc hotline oraz przez e-mail.

Wsparcie techniczne przez telefon
Poproś swojego dostawcę lub najbliższe biuro GRAITEC o odpowiedni numer telefonu, pod którym będziesz
mógł uzyskać wsparcie w Twoim języku.
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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
http://www.graitec.com/En/
Web
info.canada@graitec.com
Email

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

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

Republika Czeska i Słowacja
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
http://www.abstudio.cz/
Web
abstudio@abstudio.cz
Email

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

Rosja
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

Rumunia
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
http://www.graitec.com/Ro/
Web
sales@graitec.ro
Email

Polska
Datacomp Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 79,
31-559 Kraków
Tel.
+48 (12) 412 9977
Fax
+48 (12) 412 9977 (wew. 28)
Web
http://www.advance.info.pl
Email
biuro@advance.info.pl

021009-0409K-0928

