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Configuraţie
Pentru o cât mai bună instalare a programului, este necesară următoarea configuraţie:

Hardware
PC cu Procesor Pentium min. 2 GHz
Minim 2 GB RAM (4 GB recomandat)
Minimum 1 GB spaţiu liber pe hard disk
Placă de reţea
DVD Drive
Pentru Advance Beton şi Advance Metal: Placă video compatibilă AutoCAD® (pentru mai multe
informaţii, vizitaţi http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard)
Pentru Advance Design: Placă video compatibilă Windows (128 MB memorie video recomandată) cu cel mai recent driver şi suport pentru OpenGL

Software
Sistem de operare WindowsXP Professional, Windows 7 sau Windows Vista (pe 32 sau 64 biţi).
Protocolul TCP/IP trebuie să fie instalat
Pentru Advance Beton şi Advance Metal: AutoCAD® 2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008,
AutoCAD® Architecture 2008, AutoCAD® 2009, AutoCAD® Architecture 2009, AutoCAD® 2010
sau AutoCAD® Architecture 2010.
Notă:

Numai AutoCAD 2010 şi versiunile ulterioare funcţionează pe sistemul de operare Windows 7. În
consecinţă, Advance Metal şi Advance Beton pot fi utilizate pe Windows 7 numai în combinaţie cu
AutoCAD 2010.

Livrare
Instalarea programului se va face de pe DVD.
Licenţa se activează online.
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Licenţa
Pentru a utiliza comenzile Advance aveţi nevoie de un cod de activare şi un număr de serie.
Dacă aţi achiziţionat Advance, le aveţi deja; în caz contrar, vă rugăm să contactaţi distribuitorul.
Fără un cod de activare puteţi utiliza Advance timp de 5 zile. După ce expiră licenţa temporară, veţi putea utiliza
numai comenzile AutoCAD®.

Instalarea
Câteva cerinţe pentru o instalare corectă:
•
Trebuie
să
fiţi
administrator
sau
În caz contrar, apare un mesaj de eroare la instalare.
•

să

aveţi

drepturi

de

Protocolul TCP/IP este în general setat de Windows. În cazul în care intervin probleme, verificaţi
conexiunea cu serverul, folosind comanda ping. Cu ajutorul acestei comenzi puteţi testa host-name şi
adresa IP. Dacă adresa IP este confirmată, dar nu şi host-name, atunci poate să fie o problema cu DNS. În
acest caz asiguraţi-vă că host-name-ul este în fişierul local HOST sau în baza de date DNS. Mai jos e
descris un exemplu de utilizare a comenzii “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
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Pentru a instala Advance, vă rugăm să urmaţi procedura descrisă mai jos:
Acest manual descrie procesul de instalare pentru Advance Metal. Pentru Advance Beton şi Advance Design,
vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare corespunzător.
1.

Închideţi toate aplicaţiile active Windows.

2.

Introduceţi DVD-ul de instalare în unitate.

Procesul de instalare începe automat şi apare următoarea fereastră.

Figura 1: Instalarea Advance – fereastra de start

Pentru a instala Advance apăsaţi pe Setup.
Dacă instalarea nu porneşte automat, procedaţi în modul descris mai jos:
–

Clic pe Start. Selectaţi apoi Run.

–

În câmpul Open introduceţi calea şi numele programului pe
care doriţi să-l lansaţi.

Figura 3: Fereastra de dialog “Run“
Figura 2: Opţiunea Run din meniul Start

–

În fereastra “Run“, clic pe Browse şi selectaţi Setup.exe de
pe DVD, din folderul arătat mai sus.

Lansaţi în execuţie apăsând <OK>.
Începe procesul de instalare.
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3.

Selectaţi limba.

Figura 4: Selectarea limbii

4.

Citiţi acordul de licenţă. Bifând Accept acceptaţi implicit toţi termenii contractuali ai licenţei şi puteţi
continua instalarea.

Figura 5: Acord de licenţă

5.

Selectaţi tipul instalării şi apăsaţi Înainte pentru a continua.

Figura 6: Tipul instalării

Tipic: instalează numai componentele uzuale. În acest caz, programul va fi instalat pe drive-ul
unde este instalat Windows, în C:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel.
Personalizat: instalează numai componentele selectate.
Complet: instalează toate componentele aplicaţiei.
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6.

Pentru o instalare personalizată sau pentru a instala Advance într-un alt folder, selectaţi Personalizat.
Bifaţi componentele ce urmează a fi instalate.

Figura 7: Selectarea componentelor

Pentru a verifica spaţiul disponibil pe disc, clic Spaţiu pe disc.

Notă:

Dacă aţi instalat deja o versiune de Advance Metal, alegeţi un alt folder.

Pentru a modifica folderul de instalare, apăsaţi Explorează. În următoarea fereastră de dialog puteţi introduce
calea către un alt folder. Apăsaţi <OK>, apoi Inainte.

Figura 8: Selectarea folderului de instalare

7.

Clic Instalează pentru a începe instalarea.

Figura 9: Finalizarea instalării
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Activarea programului
Odată ce aţi instalat Advance, aveţi nevoie de o licenţă pentru a utiliza programul.
Procesul de activare este acelaşi pentru toate programele Advance.
Toate licenţele Advance sunt gestionate de un server de licenţă, care, în funcţie de codul de activare şi numărul
de serie, dacă procesul de activare s-a încheiat cu succes, permite utilizarea programului conform drepturilor
prevăzute în acordul de licenţă încheiat la achiziţionarea programului.
Procesul de activare începe imediat ce porniţi Advance. Urmaţi etapele indicate de Utilitarul de licenţă pentru a
activa programul. Odată ce licenţa este activată, Utilitarul de licenţă nu mai este afişat.
Licenţa se activează online, prin intermediul unei conexiuni Internet. În cazul în care nu dispuneţi de conexiune
la Internet, asistentul vă permite să activaţi licenţa offline.

Lansarea procesului de activare
Procesul de activare începe imediat ce porniţi Advance. Puteţi activa licenţa şi fără a lansa AutoCAD® sau
Architectural Desktop selectând din meniul Start din Windows:
Programs > Graitec > Advance Metal 2010 > Utilitar Licenţă
Apare prima fereastră a Utilitarului de licenţă. Urmaţi paşii indicaţi pentru a activa programul.

Figura 10: Utilitarul de licenţă

Activarea Advance pentru utilizatorii existenţi
Dacă aveţi deja instalată versiunea precedentă, veţi primi un nou cod de activare. Când activaţi licenţa, utilizaţi
numărul de serie pe care îl aveţi deja şi noul cod de activare.

Important! Dacă folosiţi Advance cu o cheie USB, veţi primi licenţa pe baza codului de identificare a acesteia.
Nu veţi putea utiliza programul fără această cheie. Pentru a activa o licenţă online, fără cheie,
conform noii proceduri, vă rugăm să contactaţi GRAITEC.
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Activare online pentru noi utilizatori
Notă:

1.

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aveţi un număr de serie şi un cod de activare; în caz contrar,
puteţi solicita o licenţă de evaluare sau puteţi utiliza Advance timp de 5 zile.

În prima fereastră a Managerului de licenţă, selectaţi Vreau să-mi activez licenţa şi apăsaţi Înainte.

Figura 11: Manager de licenţă

2.

Introduceţi numărul de serie şi codul de activare. Apăsaţi Înainte.

Figura 12: Selectarea metodei de activare

3.

Calculatorul dumneavoastră se conectează la serverul de activare la GRAITEC, de unde “citeşte” drepturile
înscrise în baza de date conform licenţei achiziţionate.
Serverul de activare primeşte informaţia şi o procesează.
−

În cazul în care codul de activare şi numărul de serie sunt înregistrate, drepturile de licenţă înscrise în
baza de date sunt transferate de la GRAITEC către client.
După ce apăsaţi Finalizare în ultima fereastră de dialog, Advance se lansează automat.

Figura 13: Informaţii referitoare la autorizare

−

În cazul în care codul de activare şi numărul de serie nu sunt înregistrate, serverul de activare vă
semnalează inadvertenţa. Dacă aţi greşit unul din coduri, apăsaţi Reluare şi încercaţi din nou.
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−

Dacă nu aveţi un număr de serie şi un cod de activare (sau dacă cele existente nu sunt recunoscute)
puteţi instala o licenţă temporară, pentru 5 zile. Apăsaţi Instalează o licenţă temporară pentru 5 zile.

Figura 14: Instalarea licenţei temporare

Activare offline
În cazul în care calculatorul pe care doriţi să activaţi Advance nu este conectat la Internet sau dacă sunt
probleme la activarea online, puteţi activa Advance prin e-mail.
Datele necesare pentru activarea programului sunt scrise într-un fişier .xml, creat pe baza codului de activare şi
al numărului de serie, ce va fi trimis către GRAITEC, la adresa license.activation@graitec.com.
Important!

Mesajele sunt procesate atomat de către un server. Vă rugăm să nu utilizaţi această adresă
pentru suport tehnic.

Înainte de a începe
Înainte de prima activare a programului, calculatorul trebuie iniţializat în vederea activării licenţei. Datele
necesare iniţializării sunt salvate într-un fişier .xml, creat pe baza codului de activare şi a numărului de serie, ce
este apoi trimis către GRAITEC, la aceeaşi adresă, utilizând acelaşi proces de la activare.

Inainte de a începe, asiguraţi-vă că aveţi un cod de activare şi un număr de serie.
1.

În prima fereastră a Managerului de licenţă, selectaţi Doresc să-mi activez licenţa şi apăsaţi Înainte.

2.

Introduceţi numărul de serie şi codul de activare. Apăsaţi Înainte.

3.

În următoarea fereastră de dialog selectaţi Doresc autorizare offline şi apăsaţi Înainte.

Figura 15: Opţiunea de activare offline
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4.

Citiţi mesajul şi apăsaţi Înainte.

Figura 16: Activare offline

5.

Salvaţi fişierul .xml creat. Acesta conţine datele necesare activării.

6.

Automat, este pregătit un e-mail având ataşat fişierul .xml salvat la pasul anterior. Trimiteţi cererea de
licenţă la adresa license.activation@graitec.com.

Figura 17: Mesajul de solicitare a licenţei

Dacă datele din fişierul .xml sunt corecte, veţi primi un mesaj ce conţine fişierul .xml necesar pentru activarea
licenţei. După ce aţi primit licenţa, lansaţi Managerul de licenţă şi efectuaţi următorii paşi:
1.

În prima fereastră a Managerului de licenţă, selectaţi Vreau să-mi activez licenţa şi apăsaţi apoi Înainte.

2.

În următoarea fereastră de dialog selectaţi Am un fişier xml....

3.

Pentru a specifica fişierul .xml, introduceţi calea sau apăsaţi butonul
în care a fost salvat şi apăsaţi Înainte.

, selectaţi fişierul din folderul

Figura 18: Activare offline - Selectarea fişierului .xml

4.

După ce confirmaţi în ultima fereastră de dialog, Advance se lansează automat
Dacă programul este activat pentru prima dată, fişierul .xml primit este utilizat doar pentru iniţializarea
procesului de obţinere a licenţei. Odată încheiată etapa de iniţializare, apare următoarea fereastră de dialog:

Figura 19: Confirmarea iniţializării

Apăsaţi Înainte pentru a continua procesul de activare offline. Un alt fişier .xml va fi salvat şi trimis apoi
către serverul de licenţă GRAITEC urmând etapele descrise mai sus.
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Licenţa de evaluare
Dacă nu aveţi un cod de activare şi un număr de serie, puteţi solicita o licenţă de evaluare.
Dacă după 30 de zile de la activarea licenţei de evaluare nu aţi achiziţionat Advance şi nu aţi furnizat un cod de
activare valid, nu veţi mai putea utiliza Advance.
1.

În prima fereastră a Managerului de licenţă selectaţi Vreau să rulez o versiune de evaluare pentru 30
zile şi apăsaţi Înainte.

Figura 20: Selectarea opţiunii pentru licenţa de evaluare

2.

Apare o fereastră cu un nou mesaj. Citiţi-l, apoi apăsaţi Înainte.

Figura 21: Informaţii referitoare la autorizare

3.

Introduceţi toate datele necesare pentru a obţine o licenţă autorizată şi apoi apăsaţi Înainte.

Figura 22: Informaţii necesare pentru autorizare

4.

În această fereastră de dialog, alegeţi modalitatea de trimitere a licenţei: prin email sau prin fax. Apăsaţi Înainte.

Figura 23: Selectarea metodei de trimitere a licenţei
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5.

Dacă solicitaţi licenţa prin email, atunci este pregătit un mesaj ce va fi trimis la adresa
authorization.advance@graitec.com

Figura 24: Mesajul de solicitare a licenţei

GRAITEC va utiliza datele pentru a crea codul de activare pentru licenţa de evaluare.
Veţi primi prin e-mail codul de activare şi numărul de serie.
Pentru mai multe informaţii, citiţi Readme.pdf.
După ce confirmaţi în ultima fereastră de dialog, Advance se lansează automat.

Activarea unei licenţe în reţea
Licenţa în reţea permite utilizarea programului, simultan, pe mai multe staţii de lucru, cu ajutorul unui server
care gestionează licenţele.
Dacă dispuneţi de mai multe licenţe, activaţi licenţa de server utilizând programul ServerLicenseUtility. Pentru
activarea programului pe staţiile de lucru trebuie să specificaţi numele serverului.

Configurarea serverului
După ce aţi încheiat instalarea, este necesar să stabiliţi că staţia de lucru este server cu ajutorul programului
License Server. Pentru a instala License Server, urmaţi procedura descrisă mai jos:
1.

Din folderul Tools\License server de pe DVD-ul de instalare, selectaţi fişierul Setup.exe.

2.

Citiţi mesajul şi apăsaţi Next pentru a continua.

Figura 25: Fereastra de bun venit

3.

În următoarea fereastră de dialog apăsaţi Install pentru a începe procesul de instalare.
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4.

Citiţi mesajul şi apăsaţi Finish pentru a finaliza instalarea.

Figura 26: Finalizarea instalării

Programul este instalat şi serviciul Graitec License Server este activat.
Important!

Versiunea 2009 utilizează aceeaşi versiune a programului License Server ca şi versiunea 2010.

Activarea licenţei pentru server
Pentru a activa o licenţă pentru server, procedaţi în felul următor:
1.

Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > License Server > License utility.

Figura 27: Meniul Start - License Utility

2.

Selectaţi opţiunea Activează o licenţă server şi apăsaţi Înainte pentru a continua.

Figura 28: Activarea licenţei pentru server

3.

În următoarea fereastră de dialog introduceţi codul de activare şi numărul de serie furnizate la
achiziţionarea Advance. Apăsaţi Înainte.

Figura 29: Date de licenţă
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Client în reţea
1.

Dacă aveţi mai multe licenţe iar instalarea curentă este pentru o staţie de lucru “client”, selectaţi select
Vreau să mă conectez la serverul de licenţă al Companiei mele. Apăsaţi Înainte.

Figura 30: Conectarea la serverul de licenţă al companiei

2.

Următorul pas pe care trebuie să-l urmaţi, este acela de a introduce numele calculatorului pe care a fost
instalată licenţa de server.
După ce aţi introdus numele şi portul (7621), se vor căuta datele de identificare ale calculatorului. Această
căutare va dura câteva secunde.

Figura 31: Numele serverului

3.

După ce serverul a fost găsit, apăsaţi Finalizare.

Figura 32: Finalizarea instalării

Dacă serverul nu a fost găsit, apare un mesaj de eroare.
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License Management Tools
Aplicaţia LMTools este livrată împreună cu licenţa server. Această aplicaţie verifică dacă licenţa server este activă.
1.

Din meniul Start, grupul de programe Graitec, alegeţi License Server.

2.

În “LMtools“ puteţi să introduceţi calea către fişierul de licenţă din pagina Service/Licence File, cu
Browse. Acest fişier se află în folderul unde aţi instalat licenţa server.

Figura 33: Fereastra de dialog LMTools – Pagina Service/License

3.

În pagina Server Diagnostics, daţi clic pe Perform Diagnostics.

4.

Închideţi aplicaţia.

Transferul licenţei
Uneori este necesar ca Advance să fie utilizat pe staţii de lucru care nu sunt conectate permanent la serverul de
licenţă GRAITEC. De exemplu:
•

pe un laptop;

•

pe diverse calculatoare care nu sunt conectate la serverul de licenţă al companiei;

•

programul este utilizat atât în cadrul companiei cât şi în afara acesteia.

Pentru aceste situaţii, GRAITEC oferă Utilitarul de licenţă, care permite atât transferul licenţei de la o staţie de
lucru la alta, cât şi împrumutul licenţei de pe serverul companiei.
În cadrul unei reţele, o licenţă poate fi împrumutată de la serverul companiei, în scopul utilizării temporare pe un
laptop sau pe un alt calculator în afara reţelei companiei.

Transferul licenţei de la o staţie de lucru la alta
Pentru a utiliza Advance pe o altă staţie de lucru, licenţa trebuie transferată cu ajutorul Utilitarului de licenţă.
Acesta permite returnarea licenţei către serverul de activare GRAITEC şi activarea ei pe un alt calculator.
Transferul este posibil atât online cât şi offline.

Transferul online
Înainte de a transfera licenţa, închideţi aplicaţiile Advance.
1.

Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > Advance Metal 2010 > Utilitar Licenţă.

Figura 34: Meniul Start – Utilitar Licenţă
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2.

În fereastra de dialog afişată, selectaţi Returnează licenţa pentru aplicaţie. Apăsaţi Înainte.

Figura 35: Opţiunea Returnează licenţa pentru aplicaţie

3.

În următoarea fereastră de dialog, selectaţi aplicaţia a cărei licenţă doriţi să o returnaţi. Apăsaţi Înainte.

Figura 36: Selectarea aplicaţiei pentru care se returnează licenţa

4.

Următoarea fereastră de dialog afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi Finalizare pentru a finaliza
procesul.

Figura 37: Finalizarea procesului de returnare a licenţei

Activarea licenţei pe un alt calculator se realizează urmând paşii descrişi in capitolul Activarea programului.
Licenţa de server poate fi transferată urmând acelaşi procedeu. Transferul licenţei este necesar la reinstalarea
WINDOWS (licenţa depinde de instalarea sistemului de operare), la schimbarea serverului de licenţă sau la
formatarea acestuia.
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Transferul offline
În cazul în care calculatorul de pe care doriţi să returnaţi licenţa nu este conectat la Internet, puteţi dezactiva
Advance prin e-mail. Informaţiile necesare sunt salvate într-un fişier .xml şi trimise în mod automat la adresa:
license.activation@graitec.com. După primirea mesajului de confirmare, licenţa poate fi activată pe un alt
calculator.
Înainte de a transfera licenţa, închideţi aplicaţiile Advance.
1.

Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > Advance Metal 2010 > Utilitar Licenţă.

2.

În fereastra de dialog afişată, selectaţi Returnează licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi Înainte.

Figura 38: Opţiunea Returnează licenţa pentru aplicaţie

3.

În următoarea fereastră de dialog selectaţi opţiunea Doresc autorizare offline şi apăsaţi Înainte.

Figura 39: Opţiunea de dezactivare offline

4.

Citiţi mesajul din următoarea fereastră de dialog şi apăsaţi Înainte.

Figura 40: Activare offline

5.

Salvaţi fişierul .xml creat ce conţine datele necesare dezactivării.

6.

Automat, este pregătit un e-mail având ataşat fişierul .xml salvat la pasul anterior. Trimiteţi cererea de
licenţa la adresa license.activation@graitec.com.

După primirea mesajului de confirmare, licenţa poate fi activată pe un alt calculator. Advance nu va mai putea fi
folosit pe calculatorul sursă. Pentru mai multe detalii, citiţi capitolul Activarea programului - Activare offline.
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Transferul de la o licenţă generată pe baza adresei Ethernet către o licenţă mobilă
Licenţele livrate pe baza adresei Ethernet, livrate clienţilor care au încheiat contractul de mentenanţă, pot fi
înlocuite cu licenţe mobile ce pot fi activate independent de hardware. Procesul constă în două etape:
•

Dezactivarea licenţei generate pentru versiunea 2009, be baza adresei Ethernet. Datele necesare pentru
dezactivare sunt salvate într-un fişier .xml şi trimise automat către serverul de licenţă GRAITEC, la adresa
license.activation@graitec.com.

•

Returnarea licenţei Advance 2010 către serverul GRAITEC parcurgând etapele descrise în capitolul
Transferul licenţei de la o staţie de lucru la alta.

În decurs de 24 de ore cererea dumneavoastră va fi procesată şi veţi primi o licenţă independentă de hardware.
Pentru a instala noua licenţă, urmaţi procedura descrisă în capitolul Activarea programului.
Important! Procesul de dezactivare nu funcţionează în cazul în care utilizaţi Advance cu o cheie USB. Pentru a
activa licenţa online, fără cheia USB, vă rugăm să contactaţi GRAITEC.

Dezactivarea licenţei generate be baza adresei Ethernet
Atenţie!

Contactaţi GRAITEC sau distribuitorul dumneavoastră înainte de a dezactiva licenţa curentă. Nu veţi
putea utiliza Advance până la primirea noii licenţe.

1.

Din meniul Start din Windows, selectaţi: Programs > Graitec > Advance Metal 2010 > Utilitar Licenţă.

2.

În fereastra de dialog Utilitar Licenţă, selectaţi Solicită licenţă actualizată de la versiunea 2009 la versiunea 2010 şi apăsaţi Înainte.

Figure 41: Solicitare licenţă mobilă 2010

3.

În următoarea fereastră de dialog, introduceţi datele de contact şi selectaţi programul pentru care doriţi să
dezactivaţi licenţa generată pe baza adresei Ethernet. Apăsaţi Înainte.

Figure 42: Datele pentru dezactivarea licenţei
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4.

În următoarea fereastră de dialog este afişat codul de dezactivare.
Vă recomandăm să salvaţi acest cod (de exemplu, într-un fişier .txt). Apăsaţi Terminare.

Figure 43: Codul de dezactivare

5.

Automat, este pregătit un e-mail
license.activation@graitec.com.

având

ataşat

un

fişier

.xml.

Trimiteţi

fişierul

la

adresa

Figure 44: Email for license deactivation

Dacă datele din mesaj şi din fişierul .xml sunt corecte, licenţa 2009 este dezactivată. Advance 2009 nu mai
poate fi utilizat pe acea staţie de lucru.
Licenţa Advance 2010 generată pe baza adresei Ethernet trebuie returnată către serverul de licenţă GRAITEC.
Odată ce primiţi licenţa mobilă, o veţi putea activa pe orice staţie de lucru.

Note:

La activarea licenţei Advance 2010 se activează şi licenţa 2009.
Advance 2009 poate fi utilizat numai pe staţia de lucru pentru care a fost creată licenţa Advance
2009. Transferul (sau returnarea) licenţei Advance 2010 dezactivează şi licenţa Advance 2009.
Advance 2009 şi Advance 2010 nu pot fi utilizate pe două staţii de lucru diferite.
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Împrumutul licenţei de la serverul companiei
Licenţa este împrumutată de pe serverul de licenţă al companiei pentru a fi utilizată pe un alt calculator (sau
laptop), pentru o perioadă de timp. Licenţa poate fi utilizată şi în afara reţelei companiei. Numărul de licenţe de
pe serverul companiei este redus atunci când sunt împrumutate licenţe pentru utilizarea offline.
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aveţi codul de activare şi numărul de serie pentru licenţa în reţea.

Atenţie!

Atunci când este împrumutată licenţa, calculatorul - destinaţie (sau laptopul) trebuie să fie conectat
la server.

1.

Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > Advance Metal 2010 > Utilitar Licenţă.

2.

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Împrumută licenţa de pe serverul companiei mele.

Figura 45: Selectarea opţiunii pentru a împrumuta licenţa

3.

În următoarea fereastră de dialog, precizaţi denumirea serverului de licenţă al companiei, numărul de serie
şi codul de activare. Selectaţi data de returnare şi apăsaţi Înainte.
După această dată, licenţa va fi returnată la server, în mod automat. Licenţa poate fi returnată şi mai
devreme, utilizând Utilitarul de licenţă.

Figura 46: Date de licenţă
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Notă:

Licenţa poate fi împrumutată pentru o perioadă de maximum 15 zile.

Figura 47: Finalizare

Licenţa a fost transferată pe laptop şi numărul de licenţe de pe server a fost redus.

Returnarea licenţei împrumutate, înainte de data expirării
1.

Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > Advance Metal 2010 > Utilitar Licenţă.

2.

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Returnează o licenţă împrumutată.

Figura 48: Returnarea licenţei împrumutate

3.

În următoarea fereastră de dialog, precizaţi datele necesare. Apăsaţi Înainte.

Figura 49: Date despre server
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4.

Apăsaţi Finalizare pentru a finaliza procesul.

Figura 50: Finalizarea procesului de returnare a licenţei

Licenţa este din nou disponibilă pe server, iar programul poate fi folosit pe un alt calculator din cadrul reţelei companiei.

Repararea licenţei
Dacă, în urma unei eventuale modificări a configuraţiei hardware a calculatorului, programul nu se lansează,
licenţa trebuie actualizată sau reparată.
În cazul în care computerul nu este conectat la Internet, puteţi actualiza licenţa offline, prin e-mail.

Actualizarea licenţei online
1.

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Repară licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi Înainte.

Figura 51: Repararea licenţei

2.

Apăsaţi Finalizare pentru a finaliza procesul.

Actualizarea licenţei offline
1.

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Repară licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi Înainte.

2.

În următoarea fereastră a Utilitarului de licenţă, selectaţi Doresc autorizare offline şi apăsaţi Înainte.

Figura 52: Selectarea procesului de autorizare offline
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3.

Citiţi mesajul din următoarea fereastră de dialog şi apăsaţi Înainte.

Figura 53: Actualizare offline

4.

Salvaţi fişierul .xml creat. Acesta conţine datele necesare pentru repararea licenţei.

5.

Fişierul este trimis în mod automat la GRAITEC: license.activation@graitec.com.

Dacă datele din fişierul .xml sunt corecte, veţi primi un mesaj ce conţine fişierul .xml necesar pentru activarea
licenţei. După ce aţi primit licenţa reparată, lansaţi Utilitarul de licenţă şi efectuaţi următorii paşi:
1.

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi An un fişier xml ... şi apăsaţi Înainte.

2.

Pentru a specifica fişierul .xml, introduceţi calea sau apăsaţi butonul
folderul în care a fost salvat şi apăsaţi Înainte.

Figura 54: Selectarea fişierului .xml

3.

Apăsaţi Terminare pentru a finaliza procesul.

Figura 55: Finalizarea procesului de actualizare
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Rezolvarea erorilor
Acest capitol oferă soluţii rapide pentru unele probleme ce pot apărea în timpul procesului de activare a licenţei.

Actualizarea licenţei a eşuat

Cauza

Licenţa a fost creată pentru un alt calculator. Dacă actualizaţi versiune precedentă, codul de
activare primit trebuie să fie utilizat pe acelaşi calculator pe care a fost instalat Advance 2009.

Soluţia

Activaţi licenţa pe calculatorul pe care a fost instalat Advance 2009.

Nu mai sunt licenţe disponibile pentru Numărul de Serie şi Codul de Activare introduse

Cauza

O licenţă cu acelaşi Număr de Serie şi Cod de Activare este instalată pe un alt calculator.

Soluţia

Returnaţi licenţa de pe calculatorul pe care este instalat Advance către serverul de licenţă
GRAITEC. Veţi putea activa apoi licenţa pe alt calculator.

Număr de Serie sau Cod de Activare invalid

Cauza

Numărul de Serie sau Codul de Activare a fost introdus greşit.

Soluţia

Verificaţi Numărul de Serie şi Codul de Activare şi încercaţi încă o dată.
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Conexiunea cu severul de licenţă GRAITEC a eşuat

Cauza

Calculatorul pe care doriţi să instalaţi licenţa nu este conectat la Internet sau conexiunea este
prin intermediul unui server proxy.

Soluţia

Dacă este folosit un server proxy, deselectaţi opţiunea Check for server certificate revocation
din opţiunile Internet. Altfel, utilizaţi procedura offline.

Licenţa a expirat

Cauza

Licenţa a expirat.

Soluţia

Solicitaţi o nouă licenţă.
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Actualizarea licenţei pentru serverul de licenţă a eşuat

Cauza

Numărul de Serie şi Codul de Activare nu corespund unei licenţe server.

Soluţia

Utilizaţi licenţa pentru a activa o licenţă individuală.

Actualizarea licenţei individuale a eşuat

Cauza

Numărul de Serie şi Codul de Activare sunt pentru o licenţă server.

Soluţia

Utilizaţi Utilitarul pentru licenţa server pentru a activa licenţa server.

Actualizarea licenţei offline a eşuat

Cauza

Fişierul .xml a fost creat pentru o altă staţie de lucru.

Soluţia

Utilizaţi fişierul .xml pe staţia de lucru pentru care a fost creat sau solicitaţi o nouă licenţă.
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Fişierului .xml are un format necunoscut

Cauza

Aţi folosit pentru activare un alt fişier .xml.

Soluţia

Utilizaţi fişierul .xml primit de la GRAITEC.

Licenţă invalidă

Cauza 1

Cheia nu este instalată

Soluţie

Instalaţi cheia hardware

Cauza 2

Portul USB este deteriorat

Soluţie

Încercaţi să montaţi cheia pe un alt port USB.

Cauza 3

Driverul pentru cheia hardware nu a fost instalat

Soluţie

Instalaţi driverul pentru cheia hardware.

Utilitarul de licenţă nu trimite mesaje automat
Problema

În timpul procesului de transfer către licenţa mobilă 2010, utilitarul de licenţă nu trimite e-mailul
în mod automat.

Soluţie

Ataşaţi fişierul .xml şi trimiteţi mesajul manual.

1.

Din meniul Start din Windows, selectaţi Run.

2.

În fereastra de dialog, introduceţi %temp%.

Se deschide folderul în care sunt salvate fişierele temporare unde se află şi solicitarea de actualizare a licenţei
în format xml: proofrequest.xml.
3.

Trimiteţi fişierul proofrequest.xml la adresa license.activation@graitec.com.

Licenţa activată trebuie returnată.
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Nu este cunoscută staţia de lucru pentru care s-a activat licenţa
În cazul în care nu mai ştiţi pe ce staţie de lucru a fost instalată licenţa, contactaţi serviciul de suport tehnic
pentru a afla numărul unic de identificare (Unique Machine Identifier) pentru care a fost activată licenţa ultima
oară. Pentru a verifica dacă acest număr coincide cu cel al calculatorul pe care doriţi să instalaţi Advance:
1.

Porniţi Utilitarul de Licenţă (sau Utilitarul de licenţă pentru server).
Din meniul Start din Windows: Programs > Graitec > Advance Metal 2010 > Utilitar Licenţă

2.

Clic-dreapta pe bara de titlu şi selectaţi Date computer.
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