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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 programy Advance powinny być spełnione poniższe wymagania.

Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe
Wymagania sprzętowe
Komputer klasy PC z procesorem Intel Pentium Dual Core 3.0 GHz (lub równoważny AMD)
Pamięć RAM min. 3 GB RAM
Min. 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Karta sieciowa
Napęd DVD
Dla Advance Concrete i Advance Steel: karty graficzne kompatybilne z AutoCAD® (aby
uzyskać więcej informacji wejdź na stronę http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard)
Dla Advance Design: karta graficzna kompatybilna z Windows (zalecane 512 MB pamięci),
aktualny sterownik karty obsługujący OpenGL (zalecany przez producenta);

Wymagania systemowe
System operacyjny:
Windows 7 (wersja 32-bit lub 64-bit)
Windows Vista (wersja 32-bit lub 64-bit)
Windows XP Professional (wersja 32-bit lub 64-bit)
Zainstalowany protokół TCP/IP
Dla Advance Concrete i Advance Steel:
AutoCAD® 2011 lub AutoCAD® Architecture 2011
AutoCAD® 2010 lub AutoCAD® Architecture 2010
AutoCAD® 2009 lub AutoCAD® Architecture 2009
AutoCAD® 2008 lub AutoCAD® Architecture 2008
AutoCAD® 2007 lub ADT 2007
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Zalecane wymaganie sprzętowe i systemowe
Wymagania sprzętowe
Procesor Intel Core i3 3.0 GHz (lub równoważny AMD) lub wyższy
8 GB RAM – W zależności od wielkości projektu, może być wymagana dodatkowa ilość
pamięci RAM. Więcej szczegółów uzyskasz kontaktując się z pomocą techniczną GRAITEC.
50 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku twardym
Monitor 22” lub większy z rozdzielczością 1680 x 1050 i paletą kolorów true color
Karta sieciowa
Napęd DVD
Dla Advance Concrete i Advance Steel: karty graficzne kompatybilne z AutoCAD® (aby
uzyskać więcej informacji wejdź na stronę http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard)
Dla Advance Design: karta graficzna kompatybilna z Windows (zalecane 512 MB pamięci),
aktualny sterownik karty obsługujący OpenGL (zalecany przez producenta)
Drukarka lub ploter kompatybilny z Windows oraz AutoCAD®

Wymagania systemowe
Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate lub Professional – 64 bit.
Internet Explorer 7.0 lub nowszy
Zalecana wersja AutoCAD® (dla Advance Steel oraz Advance Concrete): AutoCAD® 2011 64 bit.
Uwaga:

Do poprawnego działania Advance Steel oraz Advance Concrete na komputerze z systemem
Windows 7 wymagany jest zainstalowany AutoCAD 2010 lub nowszy.

Dystrybucja
Programy Advance dostarczane są na płycie DVD.
Aktywacja licencji wykonywana jest przez Internet (w trybie on-line).
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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 należy
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 pomocą techniczną 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
wyświetlony zostanie się komunikat o błędzie.

•

Protokół TCP/IP jest zazwyczaj odpowiednio konfigurowany przez system 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, może to wynikać z błędnej nazwy serwera. W tym
wypadku upewnij się, że podana nazwa hosta znajduje się w lokalnym pliku HOSTS lub w bazie 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:

Na jednym komputerze, jednocześnie może być zainstalowanych kilka wersji programów
Advance.
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Przebieg instalacji:
Przewodnik ten opisuje proces instalacji 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 zostanie uruchomiony automatycznie po włożeniu płyty DVD do napędu.
Jeżeli funkcja Autostartu została wyłączona na komputerze i instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, użyj polecenia Uruchom aby rozpocząć instalację.
–

Z menu Windows wybierz: Start > Uruchom.

–

W polu Otwórz wprowadź ścieżkę do instalatora lub kliknij
Przeglądaj aby wybrać plik AdvanceSetup.exe znajdujący
się na płycie DVD.

–

Naciśnij <OK>.

3.

Wybierz język instalacji i kliknij Instaluj produkty.

4.

W następnym oknie wybierz programy, które chcesz zainstalować i kliknij Dalej.

Uwaga:
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Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Advance Design należy zainstalować również Advance
Steel. W przeciwnym przypadku Advance Steel zostanie zainstalowany automatycznie podczas
pierwszej próby uruchomienia poleceń odnoszących się do funkcjonalności zawartej w Advance
Steel.
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5.

Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Kliknij Akceptuję aby zatwierdzić warunki licencji a następnie
kliknij Dalej aby kontynuować instalację.

6.

W następnym oknie wybierz język interfejsu oraz ścieżkę instalacji. Dla Advance Steel, możesz
dokonać wyboru składników instalacji.
−

Aby wybrać język interfejsu, kliknij Dostosuj. W następnym oknie, wybierz język interfejsu oraz
ustawienia lokalne dla każdej z instalowanych aplikacji – aby zatwierdzić wybór kliknij <OK>.

. W kolejnym oknie wprowadź ścieżkę lub wybierz folder,
Aby zmienić folder instalacji kliknij
w którym chcesz zainstalować programy Advance – aby zatwierdzić wybór kliknij <OK>.
Uwaga:

7.

Jeżeli poprzednie wersje programów Advance są już zainstalowane, wybierz inny folder
instalacji.

Aby rozpocząć instalację kliknij Instaluj,.

Proces instalacji wybranych programów zostanie rozpoczęty.
8.

Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ.

Klikając na przycisk Wróć na stronę główną możesz powrócić do ekranu startowego i wybrać instalację
pozostałych programów pakietu GRAITEC Advance.
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Dodawanie kolejnych programów GRAITEC Advance
W dowolnym czasie możesz zainstalować kolejne programy pakietu GRAITEC Advance znajdujące się na
płycie DVD z instalatorem.
1.

Zamknij wszystkie aktywne aplikacje WINDOWS.

2.

Włóż płytę instalacyjną do napędu DVD.

Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie po włożeniu płyty DVD do napędu.
3.

Jeżeli instalator wykryje, że na komputerze jest już zainstalowany jeden lub kilka programów Advance
pojawi się okno dialogowe jak na poniższym obrazie. Aby zainstalować kolejny program wybierz opcję
Zarządzaj produktami.

4.

Aby zainstalować kolejny program, w następnym oknie kliknij Dodaj po jego nazwą.

Proces instalacji dla wybranego programu zostanie rozpoczęty.

Odinstalowanie programów GRAITEC Advance
1.

Zamknij wszystkie aktywne aplikacje WINDOWS.

2.

Włóż płytę instalacyjną do napędu DVD.

Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie po włożeniu płyty DVD do napędu.
3.

Wybierz Zarządzaj produktami.

4.

Aby zainstalować program, w następnym oknie kliknij Odinstaluj po jego nazwą.
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Aktywacja programu
Aby korzystać z programu, po zainstalowaniu programu Advance należy aktywować licencję.
Proces aktywacji jest jednakowy dla wszystkich programów Advance.
Wszystkie licencje programów Advance dostarczane są przez serwer licencji Graitec. Kiedy Advance
zostanie aktywowany zgodnie z kodem aktywacji oraz numerem seryjnym dostarczonymi przy zakupie
programu, użytkownik będzie mógł korzystać z programu zgodnie z licencją.
Proces aktywacji rozpoczyna się podczas uruchamiania programu Advance. Aby aktywować program,
postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w oknie Menedżera licencji. Jeżeli licencja zostanie aktywowana,
Menedżer licencji nie będzie więcej wyświetlany.
Licencja jest aktywowana online przez połączenie z internetowym serwerem Graitec. Jeśli nie posiadasz
połączenia z internetem, Menedżer licencji umożliwia przeprowadzenie aktywacji licencji w trybie offline.

Rozpoczęcie procesu aktywacji
Proces aktywacji rozpoczyna się podczas uruchamiania programu Advance. Aktywacji licencji komercyjnej
lub zamówienia licencji testowej dokonać można również bez konieczności uruchamiania AutoCAD®:
Programy > Graitec > Advance Steel 2011 > 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.

Ważne!

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.
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Aktywacja online dla nowych użytkowników Advance
Uwaga:

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.

1.

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

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 podane przez użytkownika.
−

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.

−

14

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.
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−

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.

Aktywacja offline (ręczna)
Jeśli komputer, na którym chcesz aktywować licencję nie jest podłączony do internetu lub masz problem
z aktywacją w trybie online, możesz aktywować Advance za pomocą ręcznej procedury w oparciu o e-mail.
Informacje niezbędne do aktywacji oprogramowani zapisywane są w pliku .xml, który tworzony jest w oparciu
o kod aktywacji oraz numer seryjny. Plik generowany jest automatycznie po czy powinien zostać wysłany na
adres e-mail license.activation@graitec.com.
Uwaga!

Wygenerowana wiadomość jest przetwarzana przez serwer. Proszę nie używać tego adresu email w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zanim rozpoczniesz
Przed pierwszą aktywacją oprogramowania, na komputerze musi zostać zainicjalizowany system
licencyjny. Informacje wymagane do zainicjalizowania systemu licencyjnego zapisywane są w pliku .xml,
który
tworzony jest w oparciu o numer seryjny oraz kod aktywacji. Następnie, plik jest automatycznie wysyłany do
GRAITEC na ten sam adres jak przy procesie aktywacji.
Uwaga:

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.
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4.

Przeczytaj wyświetloną wiadomość i kliknij Dalej.

5.

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

6.

Zapisz wiadomość e-mail z załączonym plikiem .xml. Przenieś wiadomość na inny komputer i wyślij ją
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.

3.

Wskaż plik .xml podając ścieżkę dostępu lub kliknij

4.

Po zatwierdzeniu w ostatnim oknie dialogowym, Advance zostanie uruchomiony automatycznie.
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Jeżeli program jest aktywowany po raz pierwszy, otrzymany plik .xml używany jest do zainicjowania systemu
licencyjnego. Jeżeli system zostanie zainicjalizowany poprawnie, wyświetlone zostanie następujące okno
dialogowe:

Aby kontynuować proces aktywacji offline, kliknij Dalej. Zapisany zostanie kolejny plik .xml, który będzie
wymieniany z serwerem licencji GRAITEC, korzystając z tej samej procedury jak opisana powyżej.

Żądanie licencji testowej
Jeśli nie posiadasz kodu aktywacji oraz numeru seryjnego, możesz zamówić licencję testową.
Jeśli po 30 dniach używania wersji testowej, nie zarejestrujesz programu podając kod aktywacji oraz numer
seryjny, nie będziesz mógł dłużej pracować w programie 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 Dalej.

5.

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

Na podstawie dostarczonych informacji GRAITEC wygeneruje licencję testową.
W ciągu 24 godzin, otrzymasz e-mail zawierający kod aktywacji oraz numer seryjny.
Advance uruchomi się automatycznie po zatwierdzeniu w ostatnim oknie dialogowym Menadżera licencji.
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Aktywacja licencji sieciowej
Licencja sieciowa pozwala na uruchomienie programów 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.
Ważne!

Przed zmianą konfiguracji sprzętowej serwera licencji lub jego formatowaniem należy zwrócić
licencję na serwer licencji Graitec. W innym przypadku nie będzie możliwości ponownej aktywacji
licencji na serwerze.

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.

Uruchom plik Setup.exe.

3.

Wybierz język instalacji.

4.

Przeczytaj wyświetloną wiadomość i kliknij Dalej.

5.

W następnym oknie dialogowym, kliknij Instaluj aby rozpocząć instalację.

6.

Przeczytaj wyświetloną wiadomość i kliknij Zakończ.

Program „License Server” został zainstalowany.
Ważne!

Wersje od 2009 do 2011można uruchomić na tym samym Serwerze licencji.
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Aktywacja licencji sieciowej
Procedura aktywacji licencji sieciowej na serwerze:
1.

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

2.

Wybierz opcję Aktywuj licencję serwerową. Kliknij Dalej.

3.

W następnym oknie dialogowym wprowadź kod aktywacji oraz numer seryjny. Kliknij Dalej.

Korzystanie z Serwera licencji dla programów Advance w wersji 2009 oraz 2011
na jednym komputerze
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest serwer dla programów Advance w wersji 2009 i jednocześnie
chcesz korzystać z tego samego komputera jako serwera dla wersji 2010 lub 2011postępuj zgodnie
z następującą procedurą:
1.

Skopiuj plik licencji serwerowej dla Advance 2009 na komputer serwera.

2.

W Panelu sterowania odinstaluj Graitec License Server 2009.

3.

Zainstaluj serwer licencji (License Server Utility) dla Advance 2010 lub 2011. Patrz: Konfiguracja
serwera.

4.

Korzystając z programu License Utility wykonaj aktywację licencji serwerowej dla wersji 2010 lub 2011.
Patrz: Aktywacja licencji sieciowej.

5.

Uruchom LMTools: z menu Windows wybierz: Start > Programy > Graitec > License Server >
LMTools.

6.

W zakładce Config services okna LMTools, w polu Path wyświetlona jest ścieżka do pliku licencji dla
wersji 2010 (lub 2011). Aby wskazać lokalizację pliku licencji dla wersji 2009 lub zastąpić licencję wersji
2011 plikiem licencji dla wersji 2009 kliknij Browse i wskaż lokalizację poprzednio skopiowanego pliku
licencji dla wersji 2009.

7.

Kliknij Save Service.

8.

Aby zakończyć aktywację serwera dla wersji 2009 w zakładce Start/Stop/Reread, kliknij Stop Server,
a następnie kliknij Start Server.
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Klient w sieci – pobranie licencji z wewnętrznego serwera
1.

Aby pobrać licencję z wewnętrznego serwera licencji na stację roboczej typu klient, wybierz opcję Chcę
połączyć się z serwerem licencji w mojej firmie a następnie kliknij Dalej.

2.

W następnym kroku wprowadź nazwę komputera, na którym jest zainstalowany Menedżer Licencji
w opcji Server.
Po wprowadzeniu nazwy serwera oraz numeru portu, kliknij Dalej. Program wyszuka wskazany
komputer (może to zająć trochę czasu).

3.

Po znalezieniu serwera, kliknij Zakończ.

Jeśli serwer nie zostanie odnaleziony pojawi się informacja o błędzie.

LMTools - diagnostyka
Aplikacja LMTools jest instalowana wraz z oprogramowaniem serwera licencji. Przy pomocy tej aplikacji
można sprawdzić czy serwer licencji jest aktywny.
1.

Z menu Start wybierz Graitec - License Server - LMTools.

2.

W oknie “LMTools” w zakładce Service/License File kliknij Browse i wskaż ścieżkę 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.
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Mobilność licencji
Programy Advance mogą być używane na komputerach, które nie mają stałego połączenia z serwerem
licencji Graitec np.:
•

na laptopie

•

na komputerach niepołączonych z firmowym serwerem licencji

•

na dwóch rożnych komputerach używanych w pracy oraz 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 serwera firmowego na dowolne stanowisko pracy poza sieć firmy.

Przenoszenie licencji pomiędzy komputerami (rehosting)
Aby używać licencji Advance na innym komputerze, należy przenieść licencję przy użyciu Menedżera
licencji. Menedżer licencji umożliwia wykonanie procedury zwrócenia licencji na serwer aktywacyjny GRAITEC
w celu aktywacji tej samej licencji na innym komputerze.
Możliwe jest przenoszenie licencji online oraz offline.

Przenoszenie licencji w trybie online
Przed rozpoczęciem, zamknij wszystkie aktywne sesje Advance Steel.
1.

Z menu Windows wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2011 > Menedżer licencji.

2.

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

3.

W oknie dialogowym, wybierz licencję do zwrócenia. Kliknij Dalej.
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4.

W oknie dialogowym pojawi się wiadomość potwierdzająca status wykonanej operacji. Kliknij Wyjście.

Jeżeli licencja została poprawnie zwrócona, można ją 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, formatowaniu serwera lub reinstalacji WINDOWS na serwerze licencji.
(licencja zależy od instalacji systemu operacyjnego).

Przenoszenie licencji w trybie offline
Jeżeli komputer, z którego chcesz zwrócić licencję nie jest połączony z internetem, możesz dezaktywować
Advance przy użyciu procedury offline opartej o e-mail. Informacje niezbędne do wykonania tej procedury są
zapisywane w pliku xml, który należy wysłać do GRAITEC na adres e-mail license.activation@graitec.com.
Przed rozpoczęciem, zamknij wszystkie aktywne sesje Advance Steel.
1.

Z menu Start wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2011 > Menedżer licencji

2.

W oknie Menedżera licencji wybierz Zwróć licencje i kliknij Dalej.

3.

W następnym oknie dialogowym wybierz opcję Chcę kontynuować autoryzację offline i kliknij Dalej.
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4.

Przeczytaj treść komunikatu i kliknij Dalej.

5.

Zapisz na dysku wygenerowany plik .xml zawierający informacje niezbędne do zwrotu licencji.

6.

Zapisz wiadomość e-mail z załączonym plikiem .xml. Przenieś wiadomość na inny komputer i wyślij ją
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.

Aktualizacja licencji przypisanej do karty Ethernet do mobilnej licencji 2011
Klienci posiadający aktywną subskrypcję mogą wykonać uwolnienie licencji przypisanych do kart Ethernet
w celu otrzymania mobilnej licencji dla wersji 2011 (uwolnionej od sprzętu). Proces uwolnienia licencji składa
się z dwóch kroków:
•

Dezaktywacji licencji 2009 przypisanej do karty Ethernet. Informacje niezbędne do przeprowadzenia
dezaktywacji zapisywane są w pliku .xml, który należy wysłać do GRAITEC na adres:
license.activation@graitec.com.

•

Zwrócenia licencji 2011 na serwer licencji GRAITEC. Opis procedury zwrócenia znajduje się w rozdziale
Przenoszenie licencji pomiędzy komputerami.

W przeciągu 24 godzin użytkownik otrzyma nową licencję uwolnioną od sprzętu.
Jeżeli otrzymasz nową, mobilną licencję (dla wersji 2010 lub 2011) możesz ją aktywować na dowolnym
komputerze. Procedura instalacji nowej licencji została opisana w rozdziale Aktywacja programu.
Uwaga:

Wykonanie aktywacji licencji dla wersji 2011 powoduje automatyczną aktywację licencji dla wersji
2009, stąd obie wersje programu mogą być używane na jednym komputerze.
Advance 2009 może być używany wyłącznie na komputerach, dla których licencje są przypisane do
sprzętu. Przeniesienie (lub zwrócenie) licencji dla wersji 2011 powoduje dezaktywację licencji dla wersji
2009.
Advance 2009 oraz Advance 2011 nie mogą być użyte na dwóch różnych komputerach.

Ważne!

Procedura dezaktywacji nie odnosi się do licencji opartych na kluczach USB. Aby korzystać
z nowego systemu licencyjnego opartego na aktywacji internetowej skontaktuj się z GRAITEC
lub ze swoim dystrybutorem.

Dezaktywacja licencji przypisanej do karty Ethernet
Ostrzeżenie!

1.
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Przed przystąpieniem do dezaktywacji licencji skontaktuj się z GRAITEC lub swoim
dystrybutorem. Po wykonaniu dezaktywacji, Advance nie będzie mógł być uruchomiony do
czasu otrzymania nowej licencji.

Z menu Start wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2011 > Menadżer licencji.
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2.

W oknie Menadżera licencji wybierz opcję Aktualizacja licencji z wersji 2009 do 2011 a następnie
kliknij Dalej.

3.

W kolejnym oknie dialogowym, wpisz swoje dane kontaktowe i wybierz produkt, którego licencję chcesz
dezaktywować w celu uwolnienia od sprzętu. Kliknij Dalej.

4.

W kolejnym oknie dialogowym wyświetlony zostanie kod dezaktywacji.
Zalecamy skopiowanie i zapisanie kodu dezaktywacji (np. w pliku tekstowym). Kliknij Wyjście.

5.

Wygenerowana zostanie wiadomość e-mail z załączonym plikiem .xml. Wyślij tą wiadomość na adres:
license.activation@graitec.com.

Jeżeli informację zawarte w wiadomości oraz pliku .xml są poprawne, licencja 2009 przypisana do karty
Ethernet zostanie dezaktywowana. Advance 2009 nie będzie mógł być użyty na tym komputerze.
Istniejące licencje dla Advance w wersji 2011 przypisane do sprzętu muszą być zwrócone
na serwer licencji GRAITEC..
Jeżeli otrzymasz nową, mobilną licencję możesz ją aktywować na dowolnym komputerze.
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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 czasowego
użycia programu poza wewnętrzną siecią firmy. Liczba dostępnych 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 Start wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2011 > Menedżer licencji.

2.

W oknie dialogowym Menedżera Licencji wybierz opcję Wypożycz 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 zwrócona na serwer. Korzystając z
Menedżera licencji, można wcześniej zwrócić licencję.
Uwaga:

Licencja może być wypożyczona maksymalnie na 15 dni.

Licencja została przeniesiona na komputer. Liczba dostępnych licencji na serwerze została zredukowana.
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Zwrot wypożyczonej licencji przed terminem
1.

Z menu Start wybierz: Programy > Graitec > Advance Steel 2011 > Menedżer licencji.

2.

W oknie Menedżera Licencji wybierz opcję 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.

Naprawa licencji online
1.

W oknie Menedżera licencji wybierz opcję Napraw licencję a następnie kliknij Dalej.

2.

Kliknij Zakończ.

Naprawa licencji offline
1.

W oknie Menedżera licencji wybierz opcję Napraw licencję a następnie kliknij Dalej.

2.

W kolejnym oknie Menedżera Licencji wybierz opcję Chcę kontynuować autoryzację offline
a następnie 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.
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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:
1.

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

2.

Wskaż plik .xml podając ścieżkę dostępu lub kliknij

3.

Kliknij Wyjście.

i odszukaj plik. Następnie kliknij Dalej.
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Znane problemy
Rozdział zawiera informacje na temat znanych problemów pojawiających się w trakcie procesu aktywacji.

Aktualizacja licencji dla poprzedniej wersji nie powiodła się

Przyczyna

Licencja została utworzona dla innego komputera. Podczas aktualizacji z wcześniejszej
wersji, kod aktywacji może być użyty tylko na komputerze, na którym zainstalowano Advance
2009.

Rozwiązanie

Aktywuj licencję na komputerze, na którym zainstalowałeś Advance 2009.

Brak licencji dostępnych dla podanego numeru seryjnego oraz kodu aktywacji

Przyczyna

Licencja o takim samym numerze seryjnym oraz kodzie aktywacji jest już zainstalowana
na innym komputerze.

Rozwiązanie

Użyj Menedżera licencji na komputerze, na którym zainstalowano licencję, aby zwrócić licencję
na serwer licencji GRAITEC, a następnie aktywuj licencję na innym komputerze.

Błędny numer seryjny oraz kod aktywacji

Przyczyna

Błędny numer seryjny oraz kod aktywacji.

Rozwiązanie

Sprawdź numer seryjny oraz kod aktywacji i spróbuj ponownie.
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Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem licencji GRAITEC

Przyczyna

Komputer na którym chcesz zainstalować licencję nie jest połączony z internetem lub
używany jest serwer proxy.

Rozwiązanie

Jeżeli używasz serwera proxy, odznacz opcję Sprawdź, czy certyfikat serwera nie został
cofnięty w Opcjach internetowych. W przeciwnym razie użyj procedury offline.

Podczas uruchamiania, każdorazowo Menedżer licencji pyta o nazwę serwera
Przyczyna

Zainstalowany jest program typu Deep Freeze (lub inne podobne oprogramowanie). Tego
typu programy zachowują stan rejestru oraz dysku Windows i podczas ponownego
uruchamiana przywracają komputer do stanu poprzedniego.

Rozwiązanie

W trybie administracyjnym zmień konfigurację programu Deep Freeze (lub innego
podobnego programu) tak, aby pozwalały one na zachowywanie zmian wprowadzonych
przez inne programy.

Licencja wygasła

Przyczyna

Licencja wygasła.

Rozwiązanie

Zwróć się do dystrybutora o wygenerowanie nowej licencji.
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Można użyć tylko aktualnego wpisu dla praw do produktu

Przyczyna

Rozwiązanie

Licencja nie jest aktywna lub została zastąpiona inną, żądaną przez użytkownika. Na
przykład:
-

Wykonana została procedura uwolnienia licencji od sprzętu

-

Wykonana została procedura aktualizacji licencji do kolejnej wersji

-

Wykonano inne modyfikacje licencji

Czekaj na aktywacje licencji lub użyj właściwej licencji.

Aktualizacja licencji serwerowej nie powiodła się

Przyczyna

Numer seryjny oraz kod aktywacji nie są przeznaczone dla licencji serwerowej.

Rozwiązanie

Aby aktywować licencję stanowiskową użyj Menedżera licencji.

Aktualizacja licencji stanowiskowej nie powiodła się

Przyczyna

Numer seryjny oraz kod aktywacji są przeznaczone dla licencji serwerowej.

Rozwiązanie

Użyj narzędzia LicenceServer, aby aktywować serwer licencji.
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Aktualizacja licencji offline nie powiodła się

Przyczyna

Plik .xml został utworzony dla innego komputera.

Rozwiązanie

Użyj pliku .xml na właściwym komputerze lub powtórz procedurę żądania licencji.

Plik xml ma nieznany format

Przyczyna

Do aktywacji użyto złego pliku .xml.

Rozwiązanie

Użyj pliku .xml otrzymanego do aktywacji od GRAITEC.

Licencja jest niewłaściwa

Przyczyna 1

Klucz sprzętowy jest niepodłączony do komputera.

Rozwiązanie

Podłącz klucz sprzętowy.

Przyczyna 2

Port USB jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Spróbuj podłączyć klucz do innego portu USB.

Przyczyna 3

Sterownik klucza sprzętowego jest niezainstalowany (najbardziej prawdopodobne w
przypadku nowego komputera)

Rozwiązanie

Zainstaluj sterownik FLEX z płyty CD z poprzednimi wersjami.
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Menadżer licencji nie może wysłać wiadomości e-mail automatycznie
Przyczyna

Podczas aktualizowania licencji do licencji mobilnej 2011, menadżer licencji nie był w stanie wysłać
wiadomości e-mail automatycznie.

Rozwiązanie

Wyślij e-mail ręcznie.

1.

Z menu Start wybierz Uruchom.

2.

W polu Otwórz wpisz: %temp%.

Otwarty zostanie folder plików tymczasowych, gdzie znajduje się plik proofrequest.xml zawierający dane
wymagane do aktualizacji licencji.
3.

Wyślij plik proofrequest.xml na adres e-mail: license.activation@graitec.com.

Aktywowana licencja musi być zwrócona.

Zwrócenie licencji serwerowej niedozwolone

Przyczyna

Licencja została wypożyczona na komputery w lokalnej sieci.

Rozwiązanie

Wykonaj procedurę zwrotu wypożyczonych licencji na komputerach, na które licencja została
wcześniej wypożyczona. Patrz rozdział: Zwrot wypożyczonej licencji przed terminem.
Jeżeli nie pamiętasz gdzie licencja serwerowa została przeniesiona, poczekaj aż licencje
wypożyczone z serwera zostaną automatycznie zwrócone (maksymalnie 30 dni).

Nie pamiętam, na którym komputerze ostatnio aktywowałem licencję
Licencja stanowiskowa
W przypadku gdy nie pamiętasz, na którym komputerze zainstalowana została licencja, skontaktuj się z
pomocą techniczną aby sprawdzić numer UMN (Unique Machine Identifier) komputera, na którym licencja
została aktywowana.
1.

Na komputerze, na którym chcesz sprawdzić numer UMN (Unique Machine Identifier) uruchom
Menadżera licencji.
Menu Start: Programy > Graitec > Advance Steel 2011 > Menadżer licencji

2.
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Informacje o komputerze zostaną wyświetlone w oknie dialogowym. Porównaj czy komputer, na którym
aktualnie pracujesz ma ten sam numer UMN jak ten, na którym została aktywowana licencja. Numer UMN
komputera, na którym została ostatnio aktywowana licencja uzyskasz od pomocy technicznej.

Licencja sieciowa
1.

Na komputerze serwera licencji uruchom Server License Utility.
Menu Start: Programy > Graitec > License server > License utility

2.

Na pasku tytułowym kliknij prawym klawiszem i z menu wybierz Informacja o komputerze.

Dla licencji sieciowej w oknie dialogowym informacji o komputerze wyświetlona zostanie lista komputerów
z wewnętrznej sieci, na które pobrano licencję z serwera.

Formatowanie dysku twardego – zachowanie licencji
Licencja stanowiskowa
Jeżeli komputer, na którym zainstalowany jest program Advance wymaga formatowania nie ma potrzeby
zwracania się o nową licencję. Licencja oparta jest na numerze UMN (Unique Machine Identifier), który nie
ulega zmianie po wykonaniu formatowania. Pamiętaj, że przed przystąpieniem do formatowania musisz
zwrócić licencję na serwer Graitec, w innym wypadku licencja zostanie utracona. Po wykonaniu
formatowania możesz ponownie aktywować swoją licencję korzystając z tego samego numeru seryjnego i
kodu aktywacji.

Licencja sieciowa
Jeżeli komputer, na którym zainstalowany jest serwer licencji wymaga formatowania lub zamierzasz zmienić
jego konfigurację sprzętową pamiętaj, że musisz zwrócić licencję na serwer licencji Graitec. W innym
przypadku nie będziesz w stanie ponownie aktywować serwera licencji.
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Załącznik
Kody błędów dla licencji przywiązanych do sprzętu
Kod

Opis

-1

Nie można odnaleźć pliku licencji.

-2

Niewłaściwa składnia pliku licencji.

-3

Brak serwera dla tej funkcji.

-4

Wszystkie dostępne licencje zostały już pobrane.

-5

Funkcja nie istnieje.

-6

Brak portu TCP/IP w pliku licencji oraz usługa FLEXlm nie istnieje (tylko pre-v6).

-7

Brak połączenia z usługą zarządzania licencją.
Niewłaściwy (niespójny) klucz lub sygnatura licencji.

-8

Klucz/sygnatura licencji nie pasują do danych funkcji. Błąd ten najczęściej występuje gdy plik
licencji został zamieniony.

-9

Hostid tego systemu nie pasuje do hostid, które określone jest w pliku licencji.

-10

Funkcja wygasła.

-11

Niewłaściwy format daty w pliku licencji.

-12

Niewłaściwa data zwrotu z serwera licencji.

-13

Brak linii SERVER w pliku licencji.
Nie można odnaleźć nazwy hosta SERVER w bazie danych sieci.

-14

Wyszukanie nazwy hosta podanego w linii SERVER pliku licencji nie powiodło się. Błąd ten
najczęściej występuje gdy NIS, DNS lub plik hosts są niepoprawne. Jako rozwiązanie można
zastosować adres IP (np. 123.456.789.123) w zamian za nazwę hosta.
Nie można połączyć się z serwerem licencji.

-15

Serwer (lmgrd) nie został jeszcze uruchomiony; podano błędny port i host; plik licencji jest
używany; port TCP/IP lub nazwa hosta zostały zmienione w pliku licencji.

-16

Nie można odczytać danych z serwera licencji.

-17

Nie można zapisać danych na serwerze licencji.

-18

Serwer licencji nie obsługuje tej funkcji.

-19

Błąd w wyborze wywołania systemowego.

-21

Plik licencji nie obsługuje tej wersji.

-22

Wykryto niepowodzenie funkcji checkin serwerze licencji.

-23

Serwer licencji jest tymczasowo zajęty (new server connecting).

-24

Użytkownicy są w kolejce do tej funkcji.

-25

Serwer licencji nie obsługuje tej wersji funkcji.

-26

Żądanie większej liczby licencji niż funkcja może obsłużyć.

-29

Nie można znaleźć adaptera Ethernet.

-30

Nie można odczytać pliku licencji.
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Kod

Opis

-31

Data początkowa funkcji jest datą przyszłą.

-32

Brak takiego atrybutu.

-33

Błędne szyfrowanie przy wymianie informacji z procesem.

-34

Różnica pomiędzy zegarami serwera i klienta jest zbyt duża.

-35

Istnieje kolejka po tą funkcję.

-36

Baza danych funkcji w procesie jest uszkodzona.

-37

Zduplikowany wybór nie pasuje do tej funkcji. (Obsolete with v8.0+ vendor daemon)

-38

Użytkownik/host jest na liście EXCLUDE dla tej funkcji.

-39

Użytkownik/host nie znajduje się na liście INCLUDE dla tej funkcji.

-40

Nie można ulokować pamięci dynamicznej.

-41

Funkcja nie została nigdy zwrócona.

-42

Niewłaściwy parametr.

-47

Sprawdzenie ustawień zegara nie dostępne w procesie.

-52

Proces dostawcy FLEXlm nie odpowiada w przeciągu określonego interwału czasowego.

-53

Żądanie zwrócenia odrzucone przez filtr zwrotów zdefiniowany przez dostawcę.

-54

Brak linii FEATURESET w pliku licencji.

-55

Niewłaściwa linia FEATURESET w pliku licencji.

-56

Nie można wyznaczyć danych FEATURESET z pliku licencji.

-57

socket() call failed.

-59

Niepowodzenie komunikatu sumy kontrolnej (checksum).

-60

Niepowodzenie komunikatu sumy kontrolnej (checksum) serwera.

-61

Nie można odczytać danych pliku licencji z serwera.

-62

Oprogramowanie sieciowe (TCP/IP) jest niedostępne.

-63

Nie jesteś administratorem licencji.

-64

Żądanie lmremove przed minimalnym interwałem lmremove.

-67

Brak licencji do wypożyczenia.

-68

Obsługa polecenia BORROW licencji jest nieaktywna.

-69

FLOAT_OK nie może działać samodzielnie na serwerze (SERVER).

-71

Niewłaściwa zmienna otoczenia TZ.

-73

Lokalny filtr zwrócenia (checkout) odrzucił żądanie.

-74

Próba odczytu poza końcem ścieżki do pliku licencji.

-75

Wywołanie SYS$SETIMR nieudane (VMS).

-76

Wewnętrzny błąd FLEXlm—zgłoś go do Macrovision.

-77

Bad version number must be floating-point number with no letters.
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Kod

Opis

-82

Niewłaściwa linia PACKAGE w pliku licencji.

-83

Wersja FLEXlm na kliencie jest nowsza od wersji na serwerze.

-84

Licencja USER_BASED nie zawiera użytkowników – sprawdź log serwera.

-85

Serwer licencji nie obsługuje tego żądania.

-87

Checkout exceeds MAX specified in options file.

-88

Zegar systemowy został cofnięty.

-89

Ta platforma jest nieautoryzowana przez licencję.

-90

Future license file format or misspelling in license file.
The file was issued for a later version of FLEXlm than this program understands.

-91

ENCRYPTION_SEEDS are non-unique.

-92

Funkcja usunięta podczas operacji lmreread lub niewłaściwa linia SERVER w hostid.
This feature is available in a different license pool.

-93

This is a warning condition. The server has pooled one or more INCREMENT lines into a single
pool, and the request was made on an INCREMENT line that has been pooled.

-94

Próba wygenerowania licencji z niekompatybilnymi atrybutami.

-95

Network connect to this_host failed.
Change this_host on the SERVER line in the license file to the actual host name.
Server machine is down or not responding.

-96

-97

See the system administrator about starting the server, or make sure that you’re referring to the
right host (see LM_LICENSE_FILE environment variable).
The desired vendor daemon is down.
1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread.

-98

This FEATURE line can’t be converted to decimal format.

-99

The decimal format license is typed incorrectly.

-100

Cannot remove a linger license.
All licenses are reserved for others.

-101

The system administrator has reserved all the licenses for others. Reservations are made in the
options file. The server must be restarted for options file changes to take effect.

-102

Wystąpił błąd FLEXid borrow.

-103

Zdalny dostęp przez Terminal Server jest niedozwolony.

-104

Nie można wypożyczyć licencji na tak długo.

-106

License server out of network connections.
The vendor daemon can’t handle any more users. See the debug log for further information.
Dongle not attached, or can’t read dongle.

-110

Either the hardware dongle is unattached, or the necessary software driver for this dongle type
is not installed.
Brak sterownika klucza sprzętowego.

-112

Aby odczytać hostid klucza sprzętowego musi być zainstalowany sterownik. Pobierz sterowniki
ze strony www.macrovision.com lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

-113

Two FLEXlock checkouts attempted.
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Kod

Opis
Only one checkout is allowed with FLEXlock-enabled applications.
SIGN= keyword required, but missing from license.

-114

This is probably because the license is older than the application. You need to obtain a SIGN=
version of this license from your vendor.

-115

Błąd w pakiecie publicznego klucza .

-116

CRO nie wspierane przez tą platformę.

-117

Operacja wypożyczenia (BORROW) nieudana.

-118

Okres wypożyczenia (BORROW) wygasł.

-119

lmdown and lmreread must be run on license server machine.

-120

Cannot lmdown the server when licenses are borrowed.

-121

FLOAT_OK license must have exactly one dongle hostid.

-122

Nie możną usunąć lokalnej informacji o wypożyczeniu.

-123

Support for returning a borrowed license early is not enabled. The vendor must have enabled
support for this feature in the vendor daemon. Contact the vendor for further details.

-124

An error occurred while returning a borrowed license to the server.

-125

Attempt to checkout just a PACKAGE. Need to also checkout a feature.

-126

Błąd inicjalizacji złożonego hostid.

-127

Hostid wymagany dla złożonego hostid został pominięty lub jest niewłaściwy.

-128

Błąd, wypożyczona licencja nie pasuje do żadnej ze znanych licencji serwerowych.

7174

Można użyć tylko aktualnego wpisu dla praw do produktu.
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Pomoc
Jako wsparcie GRAITEC oferuje klientom pomoc przez telefon oraz przez e-mail.

Wsparcie techniczne
Poproś swojego dystrybutora lub najbliższe biuro GRAITEC o 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
Web
http://www.graitec.com/En/
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
Web
http://www.graitec.com/Fr/
Email
info.france@graitec.com

Niemcy, Szwajcaria, Austria
GRAITEC GmbH
Dietrich-Oppenberg-Platz 1
D-45127 Essen Germany
Tel.
+49-(0) 201 / 647297-50
Fax
+49-(0) 201 / 647297-88
Web
http://www.graitec.com/Ge/
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
Web
http://www.abstudio.cz/
Email
abstudio@abstudio.cz

Wielka Brytania
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

Rosja
GRAITEC CJSC
Dmitrovskoe shosse, 60A
Moscow 127474 - Russia
Tel.
+7(495) 225-13-65
Fax.
+7(495) 225-13-65
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
Web
http://www.graitec.com/Ro/
Email
sales@graitec.ro

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

001111-1045-0609

