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Configuraţie sistem 

Având în vedere diversitatea şi totodată complexitatea proiectelor realizate cu ajutorul programelor GRAITEC 
ADVANCE, este dificil să emitem o recomandare general valabilă în ceea ce priveşte Configuraţia sistemului.  
Cerinţele minime de sistem recomandate mai jos, permit programelor din suita GRAITEC ADVANCE să ruleze în 
condiţii normale, in cazul unor proiecte de dimensiuni medii. Acestea pot fi insuficiente în cazul unor proiecte mai mari. 
Pentru orice întrebare sau problemă referitoare la cerinţele de sistem, vă rugăm să contactaţi GRAITEC. 

Cerinţe minime sistem 

Hardware 
 PC cu procesor Intel Pentium Dual Core 3.0 GHz (sau AMD, echivalent) 
 4 GB RAM. În funcţie de dimensiunile şi complexitatea proiectului, se recomandă suplimentarea 

RAM. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi GRAITEC. 
 Minimum 10 GB spaţiu liber pe hard disk 
 Pentru Advance Concrete şi Advance Steel: Placă video compatibilă AutoCAD® (pentru mai 

multe informaţii, vizitaţi http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) 
 Pentru Advance Design: Placă video compatibilă Windows (512 MB memorie video 

recomandată) cu cel mai recent driver şi suport pentru OpenGL; 
 Rezoluţia ecranului: 1200 x 900, true color; monitor de 19” sau mai mare. 
 Unitate DVD / placă de reţea / tastatură / mouse / port USB. 
 Conexiune la internet sau o soluţie alternativă pentru activarea licenţei (vezi capitolul corespunz-

ător din Ghidul de instalare). 
 Pentru licenţele de reţea: server de licenţă Microsoft Windows, configurat în conformitate cu 

Ghidul de instalare şi cerinţele Flexera (vezi http://www.flexerasoftware.com). 
 Pentru folosirea funcţiilor Multi-User: server Microsoft Windows configurat corespunzător. 

Software 
 Sistem de operare: 

− Windows 7 (pe 32 sau 64 biţi) 
− Windows Vista (pe 32 sau 64 biţi) 

 Protocolul TCP/IP trebuie să fie instalat 
 Internet Explorer 7.0 sau mai recent 
 Pentru Advance Concrete şi Advance Steel: 

− AutoCAD® 2012 sau AutoCAD® Architecture 2012 – 32/64-biţi 
− AutoCAD® 2011 sau AutoCAD® Architecture 2011 – 32/64-biţi 
− AutoCAD® 2010 sau AutoCAD® Architecture 2010 – 32/64-biţi 

 Începând cu versiunea 2012, Advance Steel nu necesită obligatoriu AutoCAD sau AutoCAD® 
Architecture pentru a rula. 

 

Notă referitoare la rularea Microsoft Office pe sistemele de operare 64 biţi 
 

Unele versiuni ale Microsof Office instalează versiunea 32 biţi pe sistemele de operare 64 biţi (inclusiv 
driverul ODBC 32 biţi). Aceasta afectează funcţionarea în mod corespunzător a programelor GRAITEC 
Advance. Detalii referitoare la acest subiect puteţi găsi pe site-ul GRAITEC. 

 Pentru performanţa optimă a programelor GRAITEC Advance, vă recomandăm instalarea şi 
utilizarea versiunilor Microsoft Office 64 biţi şi a versiunilor 64 biţi pentru drivere ODBC. 

 

http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
http://www.flexerasoftware.com/
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Cerinţe sistem recomandate 
Configuraţiile hardware şi software recomandate de GRAITEC: 

 Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate sau Professional - 64 biţi. 
 PC cu procesor Intel Core i3 3.0 GHz (sau echivalentul AMD) sau superior. 
 12 GB RAM. 

 În funcţie de dimensiunile şi complexitatea proiectului, poate fi necesară suplimentarea RAM. Pentru 
mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi GRAITEC. 

 Minim 50 GB spaţiu liber pe hard disk. 
 Rezoluţia ecranului: 1680 x 1050, true color, pentru un monitor de 22” sau mai mare. 
 Imprimantă sau plotter compatibile cu Windows şi AutoCAD®. 
 Pentru Advance Steel şi Advance Concrete: AutoCAD® 2012 pe 64 biţi. 

 Vă recomandăm să utilizaţi setările de optimizare a vitezei, descrise la rubrica GRAITEC Advantage 
de pe situl GRAITEC. 

 Această configuraţie se poate modifica; de aceea vă recomandăm să verificaţi aceste informaţii 
înainte de a actualiza programele sau a instala versiuni noi de sisteme de operare. 

GRAITEC testează programele pe sisteme Windows nou instalate şi nu 
poate garanta corectitudinea comportamentului lor pe orice computer 
care rulează orice software de către o terţă parte (drivere neactualizate, 
anumite plug-inuri AutoCAD, procese silenţioase care rulează în fundal, 
antivirus sau firewall incorect configurate etc.) sau hardware (anumite 
procesoare, anumite dispozitive I/O etc). 
În cazul unei reţele configurate necorespunzător sau a unei folosiri 
defectuoase ce ţine de software sau hardware, utilizatorii pot întâmpina 
diverse probleme cum ar fi: accesul lent, inaccesibilitatea, pierderea 
funcţionalităţilor. 
GRAITEC nu este şi nu poate fi responsabil pentru problemele 
menţionate mai sus, inclusiv (şi nu numai) în cazul în care configuraţia 
minimă descrisă nu ar permite programului să ruleze corect. 
În orice caz de funcţionare incorectă a programului, vă recomandăm să 
contactaţi distribuitorul. 
Licenţele pot fi transferate cu ajutorul serverului GRAITEC FlexNet 
Operation (FNO).  
Serverul poate fi inaccesibil pentru o perioadă limitată de timp şi numai în 
situaţii grave. În acest caz, GRAITEC va face tot posibilul pentru a 
rezolva problema în cel mai scurt timp. 

Licenţa 

Pentru a utiliza Advance aveţi nevoie de un cod de activare şi un număr de serie. 
Codul de activare şi un numărul de serie sunt primite la achiziţionarea programelor; în caz contrar, vă rugăm să 
contactaţi distribuitorul. Fără datele de activare puteţi utiliza Advance timp de 5 zile. Pentru mai multe detalii, 
contactaţi GRAITEC sau distribuitorul. 

Livrare 

 Programele GRAITEC Advance sunt livrate pe un DVD unic. 
 Licenţa se activează online. 
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Câteva cerinţe pentru o instalare corectă 

• Trebuie să fiţi administrator sau să aveţi drepturi de administrator.  
În caz contrar, apare un mesaj de eroare la instalare. 

• 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 

 

Notă: Puteţi instala mai multe versiuni ale programului, pe acelaşi calculator. 

Instalarea 

În acest capitol este descris procesul de instalare pentru Advance Steel. Pentru Advance Concrete şi Advance 
Design, vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare corespunzător. 

Procesul de instalare 
Vă rugăm să urmaţi procedura descrisă mai jos: 

1. Închideţi toate aplicaţiile active Windows. 

2. Introduceţi DVD-ul de instalare în unitate. 

Procesul de instalare începe automat şi apare fereastra de navigare (DVD browser). 

Dacă instalarea nu porneşte automat, este posibil ca funcţia AutoPlay să fie dezactivată. În acest caz, porniţi 
Advance cu ajutorul comenzii Run. 

– 
– 

– 

Din meniul Windows, selectaţi Start > Run. 
În câmpul Open, introduceţi numele fişierului şi calea sau 
apăsaţi Browse şi selectaţi apoi fişierul AdvanceSetup.exe 
de pe DVD. 
Apăsaţi  <OK>. 

 

Figura 1: Opţiunea Run din meniul 
Start 

 
Figura 2: Fereastra de dialog “Run“ 

 



 GHID DE INSTALARE 
 
 
3. Selectaţi limba în care doriţi să utilizaţi asistentul de instalare şi apăsaţi Instalare produse. 

 

Figura 3: Pornirea instalării 

4. În fereastra următoare, selectaţi programele pe care doriţi să le instalaţi şi apăsaţi Înainte. 

Notă: Pentru a instala Advance Design, trebuie să instalaţi şi Advance Steel. În caz contrar, Advance Steel 
va fi instalat automat la prima lansare a programului Advance Design. 

 

Figura 4: Selectarea programului de instalat 

5. Citiţi acordul de licenţă. Selectând Sunt de acord acceptaţi implicit toţi termenii contractuali ai licenţei şi 
puteţi continua instalarea. 

 

Figura 5: Acord de licenţă 
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6. În următoarea fereastră a asistentului de instalare selectaţi limba în care doriţi să instalaţi programele şi 
folderul de instalare. Pentru Advance Steel puteţi selecta componentele ce urmează a fi instalate. 
− Pentru a selecta limba în care va fi instalat programul, apăsaţi Personalizează. În următoarea 

fereastră de dialog, selectaţi limba pentru fiecare aplicaţie şi apăsaţi <OK>. 

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

Notă: Dacă o versiune anterioară este deja instalată, selectaţi un alt folder de instalare. 

 

Figura 6: Selectarea componentelor de instalat şi a limbii în care vor fi instalate programele 

7. Apăsaţi Instalează pentru a începe instalarea. 
Incepe procesul de instalare. 
8. Apăsaţi Închide pentru a finaliza procesul de instalare. 

 

Figura 7: Finalizarea instalării 

Puteţi să reveniţi la prima pagină a asistentului de instalare şi să instalaţi un alt program din gama GRAITEC 
Advance. 
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Instalarea unui alt program Advance 
În orice moment, puteţi instala un alt program Advance de pe DVD-ul de instalare. 

1. Închideţi toate aplicaţiile active Windows. 

2. Introduceţi DVD-ul de instalare în unitate. 

Procesul de instalare începe automat şi apare fereastra de navigare (DVD browser). 

3. Dacă un alt program din gama GRAITEC Advance este deja instalat, apare următoarea fereastră. Selectaţi 
Administrare produse. 

 

Figura 8: Gestionarea aplicaţiilor 

4. În fereastra următoare, apăsaţi Adaugă pentru programul pe care doriţi să îl instalaţi. 

 

Figura 9: Selectarea programului de instalat 

Începe procesul de instalare. 

Dezinstalarea programelor GRAITEC Advance 
1. Închideţi toate aplicaţiile active Windows. 

2. Introduceţi DVD-ul de instalare în unitate. 

Procesul de instalare începe automat şi apare fereastra de navigare (DVD browser). 

3. Selectaţi Administrare produse. 

4. În următoarea fereastră, apăsaţi Dezinstalare pentru programul pe care doriţi să-l dezinstalaţi. 
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Activarea programului 
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Despre procesul de activare 

Odată ce aţi instalat Advance, aveţi nevoie de o licenţă pentru a utiliza programul. 

Procesul de activare este un proces ce permite utilizatorilor care au achiziţionat o licenţă să utilizeze programul 
GRAITEC în concordaţă cu drepturile prevăzute în acordul de licenţă. 

Procesul de activare se realizează pe baza numărului de serie şi a codului de activare furnizate de GRAITEC 
sau de către distribuitor. Dacă nu le aveţi, vă rugăm să contactaţi GRAITEC sau distribuitorul. 

• Numărul de serie identifică în mod unic o licenţă (în reţea sau individuală). 

• Codul de activare permite utilizarea funcţionalităţilor corespunzătoare pachetului achiziţionat.  

Toate licenţele Advance sunt gestionate de un server de licenţă. 

Procesul de activare începe la prima lansare a programului. Calculatorul dumneavoastră se conectează la 
serverul de activare de la GRAITEC; drepturile, conform licenţei, sunt scrise în baza de date de pe serverul de 
activare care va procesa informaţia. Dacă datele (codul de activare şi numărul de serie) sunt înregistrate, atunci 
drepturile, conform licenţei achiziţionate şi în acord cu contractul de licenţă, sunt transferate către calculatorul 
dumneavoastră. 

Procesul de activare este acelaşi pentru toate programele GRAITEC Advance. 

 

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. 

Tipuri de licenţe 

Programele GRAITEC Advance pot fi utilizate pe un singur calculator sau pe mai multe calculatoare conectate 
în reţea, în funcţie de tipul de licenţă. 

Licenţă individuală 
O licenţă individuală permite utilizarea programului pe un singur calculator. 

• Dacă aţi achiziţionat programul, veţi primi un număr de serie şi un cod de activare pentru activarea licenţei 
pentru pachetul achiziţionat. 

• Licenţa de evaluare permite utilizarea programului timp de 30 de zile. Licenţa se activează pe baza 
numărului de serie şi a codului de activare furnizate în urma solicitării licenţei 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. 

Licenţa în reţea 
Licenţa în reţea permite utilizarea programului, simultan, pe mai multe staţii de lucru, cu ajutorul unui server 
care gestionează licenţele. 
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Actualizarea versiunii sau a pachetului 

Dacă aţi semnat un contract de mentenanţă, veţi primi automat certificatul de licenţă pentru noua versiune. 
Dacă doriţi să utilizaţi mai multe funcţionalităţi ce nu sunt disponibile în versiunea curentă, puteţi achiziţiona un 
pachet superior. 

Actualizarea versiunii de la Advance 2011 la Advance 2012 
Dacă aveţi deja versiunea anterioară şi aţi semnat contractul de mentenanţă, veţi primi noul DVD şi certificatul 
de licenţă pentru noua versiune. 
Certificatul de licenţă pentru noua versiune conţine: 
• Acelaşi număr de serie ca şi versiunea precedentă 
• Un nou cod de activare ce permite utilizarea funcţionalităţilor ce corespund pachetului achiziţionat, în noua 

versiune. 
De exemplu, dacă aveţi Advance Steel Professional 2011, veţi primi un cod de activare pentru Advance 
Steel Professional 2012. 

Când activaţi licenţa, utilizaţi numărul de serie pe care îl aveţi deja şi noul cod de activare. 

1. Instalaţi versiunea 2012 (vezi Procesul de instalare). 
2. Returnaţi versiunea 2011 (vezi ). Returnarea unei licenţe către Serverul de Activare GRAITEC

 Deoarece numărul de serie este unic, atât timp cât licenţa pentru Advance 2011 este activă, nu veţi 
putea activa licenţa pentru Advance 2012. Licenţa de Advance 2011 trebuie returnată către Serverul de 
Activare GRAITEC pentru a permite activarea noii versiuni. Figura 10 ilustrează modul de funcţionare. 

3. Activaţi licenţa pentru versiunea 2012 utilizând numărul de serie existent şi noul cod de activare (vezi 
Activarea licenţei). 

Notă: Licenţa pentru versiunea 2012 vă permite să utilizaţi atât Advance 2012 cât şi Advance 2011, pe 
acelaşi calculator. 

 
Utilizatorul a achiziţionat şi a primit licenţa 
pentru Advance 2011 

Nr. licenţe disponibile = 1ID Activare = Cod de activare 2011 

 

 
Utilizatorul activează licenţa pentru versiunea 2011. Nr. licenţe disponibile = 0ID Activare = Cod de activare 2011 
 

Utilizatorul activează licenţa pentru noua 
versiune 2012.  0ID Activare = Cod de activare 2011 Nr. licenţe disponibile = 
Deoarece licenţa pentru versiunea 2011 este 
activă, numărul de licenţe disponibile este 0. 
 

Dacă utilizatorul încearcă să activeze noua 
licenţă, apare un mesaj de eroare. 

ID Activare = Cod de activare 2012 

 

 
1ID Activare = Cod de activare 2011 Utilizatorul returnează licenţa pentru versiunea 2011. Nr. licenţe disponibile = 

Licenţa este disponibilă şi poate fi utilizată pe 
baza codului de activare pentru Advance 2012. ID Activare = Cod de activare 2012  

 Utilizatorul activează licenţa pentru versiunea 2012. 
Nr. licenţe disponibile = 0ID Activare = Cod de activare 2012 

Figura 10: Actualizarea versiunii de la Advance 2011 la Advance 2012 
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Actualizarea pachetului 
Dacă aţi upgradat la un pachet superior de Advance, veţi primi un nou certificat de licenţă de la GRAITEC. 

Certificatul de licenţă pentru noua versiune conţine: 

• Acelaşi număr de serie 

• Un nou cod de activare ce permite utilizarea funcţionalităţilor corespunzătoare pachetului achiziţionat. 

De exemplu, aveţi Advance Steel Professional 2012 şi aţi primit un cod de activare pentru Advance Steel 
Premium 2012. 

Când activaţi licenţa, utilizaţi numărul de serie pe care îl aveţi deja şi noul cod de activare. 

Important! Deoarece numărul de serie este unic, atât timp cât o licenţă este activă, nu veţi putea activa licenţa 
pentru noul pachet. Trebuie să returnaţi licenţa existentă către Serverul de Activare GRAITEC şi să 
activaţi apoi licenţa pentru noul pachet utilizând codul de activare primit. 

1. Returnaţi licenţa existentă (vezi Returnarea unei licenţe către Serverul de Activare GRAITEC). 

2. Activaţi noua licenţă utilizând numărul de serie existent şi noul cod de activare (vezi Activarea licenţei). 

Actualizarea unei licenţe cu cheie USB 
Dacă folosiţi Advance cu o cheie USB, veţi primi licenţa pe baza codului de identificare al acesteia. 

Pentru a activa o licenţă online, fără cheie, conform noii proceduri, vă rugăm să contactaţi GRAITEC. 

 Nu veţi putea utiliza programul fără cheia USB. 
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Activarea licenţei 

Odată ce aţi instalat programul, aveţi nevoie de o licenţă pentru a-l putea utiliza. 

Lansarea procesului de activare 
Procesul de activare începe imediat ce porniţi GRAITEC Advance. Odată ce licenţa este activată, Managerul de 
licenţă nu mai este afişat. Totuşi, puteţi activa o licenţă sau puteţi solicita o licenţă de evaluare, fără a porni 
Advance, utilizând unul din următoarele instrumente: 

• Utilitarul de licenţă – un instrument ce permite comunicarea cu Serverul de Activare GRAITEC. 

• GRAITEC Advance Manager (GAM) – oferă o interfaţă intuitivă ce permite accesul rapid la diferite setări şi 
la diferite instrumente de gestiune a licenţelor pentru programele GRAITEC Advance. 

Lansarea procesului de activare utilizând Utilitarul de licenţă 
Din meniul Windows: Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar licenţă 

Apare prima fereastră a utilitarului de licenţă. Urmaţi paşii indicaţi pentru a activa programul. 

 

Figura 11: Utilitarul de licenţă 

Lansarea procesului de activare utilizând GRAITEC Advance Manager 
1. Din meniul Windows: Programs > Graitec > Advance Manager 2012 > Advance Manager 2012 

Apare fereastra Advance Manager. 

2. Selectaţi Categorii licenţă. 

3. În fereastra următoare, din categoria Online license update category, selectaţi Activează o licenţă şi 
urmaţi paşii indicaţi pentru a activa licenţa corespunzătoare. 

  

Figura 12: Activarea licenţei utilizând GRAITEC Advance Manager 
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Activarea licenţei online 

Înainte de a începe 
• Asiguraţi-vă că aveţi un număr de serie şi un cod de activare. 
• Verificaţi conexiunea la Internet. 

Notă: Dacă nu aveţi un număr de serie şi un cod de activare, puteţi solicita o licenţă de evaluare sau 
puteţi utiliza Advance pentru 5 de zile. 

Lansaţi procesul de activare şi parcurgeţi etapele indicate: 

1. În prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să-mi activez licenţa şi apăsaţi Înainte. 

 

Figura 13: Managerul de licenţă 
 

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

 

Figura 14: Selectarea metodei de activare 

3. Calculatorul dumneavoastră se conectează la Serverul de Activare 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 15: Informaţii referitoare la autorizare 
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− În cazul în care codul de activare şi numărul de serie nu sunt înregistrate, Serverul de Activare 
GRAITEC vă semnalează inadvertenţa. Dacă aţi greşit unul dintre cele două coduri, apăsaţi 
Reporneşte şi încercaţi din nou.  

− 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 16: Instalarea licenţei temporare 

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

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

Procesul constă în două etape: 

• Trimiterea informaţiilor necesare către Serverul de Activare GRAITEC. 
• Activarea licenţei utilizând fişierul .xml primit 

Notă: Înainte de prima activare a programului, calculatorul trebuie iniţializat pentru activarea licenţei. 
Datele necesare pentru activarea programului sunt scrise într-un fişier .xml, creat pe baza codului de 
activare şi a numărului de serie, ce va fi trimis către GRAITEC, la aceeaşi adresă, parcurgând 
aceleaşi etape ca şi la activare. 

 

Trimiterea informaţiilor necesare către Serverul de Activare GRAITEC. 

Notă: Asiguraţi-vă că aveţi un număr de serie şi un cod de activare. 

1. În prima fereastră a Managerului de licenţă, selectaţi Vreau 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 17: Opţiunea de activare offline 
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4. Citiţi mesajul şi apăsaţi Înainte. 

 

Figura 18: 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 19: Mesajul de solicitare a licenţei 

Dacă datele din fişierul .xml sunt corecte, veţi primi un mesaj ce conţine fişierul .xml necesar pentru activarea licenţei. 

Activarea licenţei utilizând fişierul .xml primit 
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 Înainte. 

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

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

 

Figura 20: Activare offline - Selectarea fişierului .xml 

 

mailto:license.activation@graitec.com
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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 activare a licenţei. Odată încheiată etapa de iniţializare, apare următoarea fereastră de dialog: 

 

Figura 21: 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. 

Activarea licenţei 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. 

Solicitarea licenţei de evaluare 
Lansaţi Managerul de licenţă şi parcurgeţi etapele indicate: 

1. În prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să rulez o versiune de evaluare pentru 30 zile şi apăsaţi 
Înainte. 

 

Figura 22: Selectarea opţiunii pentru licenţa de evaluare 

2. Apare o fereastră cu un nou mesaj. Citiţi mesajul şi apăsaţi Înainte. 

 

Figura 23: Informaţii referitoare la autorizare 
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3. Introduceţi toate datele necesare pentru a obţine licenţa şi apăsaţi Înainte. 

 
Figura 24: Informaţii necesare pentru autorizare 

4. În această fereastră de dialog, alegeţi modalitatea de trimitere a datelor: prin email sau prin fax. Selectaţi opţiunea 
dorită şi apăsaţi Înainte. 

 
Figura 25: Selectarea metodei de trimitere a cererii de licenţă 

5. Dacă alegeţi să trimiteţi cererea prin e-mail, atunci este pregătit un mesaj ce va fi trimis la adresa 
authorization.advance@graitec.com 

 
Figura 26: Mesajul de solicitare a licenţei 

După ce confirmaţi în ultima fereastră de dialog, Advance se lansează automat. 
GRAITEC va utiliza datele pentru a crea codul de activare pentru licenţa de evaluare. 
În decurs de 24 de ore veţi primi prin e-mail codul de activare şi numărul de serie. Utilizaţi numărul de serie şi 
codul de activare pentru licenţa de evaluare (vezi Activarea licenţei). 

Activarea licenţei în reţea 
Licenţa în reţea permite utilizarea programului, simultan, pe mai multe staţii de lucru, cu ajutorul unui server 
care gestionează licenţele. 
• Licenţa în reţea este instalată pe un calculator configurat ca server de licenţă. 
• Programul se instalează pe fiecare staţie de lucru client. 

Pentru a utiliza GRAITEC Advance în reţea: 

1. Configuraţi serverul de licenţă astfel încât să puteţi administra licenţele pentru programele GRAITEC 
Advance în cadrul reţelei companiei. Vezi Configurarea serverului de licenţă.  

2. Pe server, activaţi licenţa în reţea utilizând Utilitarul pentru licenţa server. Vezi Activarea licenţei pe 
staţia de lucru server. 

3. Instalaţi GRAITEC Advance pe staţiile de lucru client (vezi capitolul ). Procesul de instalare
4. Activaţi GRAITEC Advance pe staţiile de lucru client (vezi Activarea programului pe staţiile de lucru client). 

Când activaţi programul pe staţiile de lucru client trebuie să specificaţi numele serverului. 

 

mailto:authorization.advance@graitec.com
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Configurarea serverului de licenţă 
Pentru a configura un calculator ca server de licenţă într-o reţea, instalaţi programul License Server de pe DVD-
ul de instalare. Acest program instalează următoarele aplicaţii: 

• Utilitarul de licenţă pentru server – permite activarea licenţei online sau offline, după caz. 
Alte opţiuni suplimentare permit gestionarea licenţei (reparare, returnare etc.). 

• LMTools – o aplicaţie ce permite gestionarea licenţei cu ajutorul tehnologiei FLEXnet 

În plus, serviciul GRAITEC License Server este activat. 

Notă: Dacă o altă versiune de License Server este deja instalată, dezinstalaţi-o utilizând Control panel. În 
caz contrar se afişează un mesaj de eroare, iar licenţa în reţea nu poate fi activată. Vezi Actualizarea 
licenţei în reţea. 

1. Accesaţi folderul Tools\License server de pe DVD-ul de instalare. 
2. Selectaţi fişierul Setup.exe. 
3. Selectaţi limba. 
4. Citiţi mesajul şi apăsaţi Înainte. 

 
Figura 27: Fereastra de bun venit 

5. În următoarea fereastră de dialog apăsaţi Install pentru a începe procesul de instalare. 
6. Citiţi mesajul şi apăsaţi Finish pentru a finaliza instalarea. 

 
Figura 28: Finalizarea instalării 

Programul este instalat şi serviciul GRAITEC License Server este activat. 

  Versiunea 2009 utilizează aceeaşi versiune a programului License Server ca şi versiunea 2012. 
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Activarea licenţei pe staţia de lucru server 
Pentru a activa o licenţă pentru server, procedaţi în felul următor: 

1. Din meniul Windows, selectaţi: Programs > Graitec > License Server > Utilitar de licenţă. 

 

Figura 29: Accesarea Utilitarului de licenţă pentru server 

2. Selectaţi opţiunea Activează o licenţă server şi apăsaţi Înainte. 

 

Figura 30: Activarea licenţei pentru server 

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

 

Figura 31: Date de licenţă 

Licenţa în reţea este activată. 

 Înainte de modificarea configuraţiei hardware sau înainte de a formata serverul, trebuie să returnaţi licenţa 
către Serverul de Activare GRAITEC. Altfel, nu veţi mai putea activa licenţa în reţea. 
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Activarea programului pe staţiile de lucru client 
Dacă aveţi o licenţă pentru mai multe staţii de lucru şi instalarea curentă este pentru client, parcurgeţi 
următoarele etape: 

1. Din prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să mă conectez la serverul de licenţă al Companiei mele. 
Apăsaţi Înainte. 

 

Figura 32: Conectarea la serverul de licenţă al companiei 

2. În etapa următoare, în câmpul Numele serverului, introduceţi numele calculatorului pe care a fost instalat 
License Server. După ce aţi introdus numele serverului şi portul (7621), apăsaţi Înainte pentru a începe 
căutarea calculatorului specificat. Această căutare poate dura mai mult timp. 

 

Figura 33: Numele serverului 

3. După ce serverul a fost găsit, apăsaţi Finalizare. 

 

Figura 34: Finalizarea instalării 

Dacă serverul nu a fost găsit, apare un mesaj de eroare. 

Dacă nu s-a depăşit numărul de licenţe disponibile pe serverul de licenţă, atunci se asignează o licenţă 
staţiei de lucru client şi puteţi începe să folosiţi programul. 

 

 27 



GHID DE INSTALARE  
 
 

28 

Verificarea stării licenţei în reţea 
Licenţa în reţea foloseşte tehnologia FLEXnet® dezvoltată de Acresso Software. 

FLEXnet oferă LMTools – o aplicaţie pentru gestionarea licenţei pentru server. Această aplicaţie este instalată 
odată cu License Server – programul cu ajutorul căruia se configurează serverul de licenţă -  şi verifică dacă 
licenţa server este activă. 

1. Din meniul Windows, selectaţi: Programs > Graitec > License Server > LMTools. 

2. În fereastra “LMtools“ puteţi să introduceţi calea către fişierul de licenţă utilizând butonul Browse din 
pagina Service/Licence File. Acest fişier se află în folderul în care aţi instalat licenţa server. 

 
Figura 35: Fereastra de dialog LMTools – Pagina Service/License File 

3. În pagina Server Diagnostics daţi clic pe Perform Diagnostics. 
4. Închideţi aplicaţia. 

Actualizarea licenţei în reţea 
Pentru a utiliza o versiune mai nouă, în reţea, trebuie să actualizţi licenţa pentru server. 

Actualizarea licenţei în reţea de la versiunea 2011 la versiunea 2012 
Dacă Advance Server License 2011 este instalat şi doriţi să utilizaţi GRAITEC Advance 2012, trebuie să 
parcurgeţi următoarele etape: 

1. Returnaţi licenţa în reţea pentru versiunea 2011. 

2. Din Control panel, dezinstalaţi License Server 2011. 

3. Instalaţi License Server 2012. 

4. Activaţi licenţa în reţea utilizând Utilitarul pentru licenţa server. Vezi Activarea licenţei pe staţia de lucru 
server. 
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Utilizarea Advance 2009 şi a unei versiuni mai noi pe aceeaşi staţie de lucru în cadrul unei reţele 
Dacă aveţi o licenţă server pentru Advance 2009 şi una pentru o versiune mai nouă de 2010 şi doriţi să utilizaţi 
Advance 2009 şi versiunea mai nouă pe aceeaşi staţie de lucru, urmaţi procedura descrisă mai jos: 

1. Copiaţi licenţa server pentru Advance 2009 pe server. 

2. Din Control panel, dezinstalaţi GRAITEC License Server 2009. 

3. Instalaţi License Server pentru noua versiune de Advance. Vezi capitolul Configurarea serverului de 
licenţă. 

4. Activaţi licenţa în reţea pentru noua versiune utilizând Utilitarul pentru licenţa server. Vezi Activarea 
licenţei. 

5. Lansaţi LMTools: din Windows, selectaţi Start > Programs > Graitec > License Server > LMTools. 

6. În fereastra de dialog LMTools, pagina Config services, în câmpul Path to license file, este afişată calea 
către fişierul de licenţă pentru noua versiune. Apăsaţi Browse pentru a defini calea către fişierul de licenţă 
pentru versiune 2009 sau suprascrieţi fişierul de licenţă pentru noua versiune cu cel pentru versiunea 2009. 

7. Apăsaţi Save Service. 

8. În pagina Start/Stop/Reread, apăsaţi Stop Server, apoi Start Server pentru a activa licenţa pentru 
versiunea 2009. 

 Versiunea 2009 va utiliza versiunea mai nouă de License Server. 

Administrarea licenţei în reţea 

Aceste opţiuni sunt disponibile începând cu Advance 2011 SP1. 

Permisiunea de a utiliza o licenţă 
Într-o reţea, accesul utilizatorilor şi staţiilor de lucru la licenţă poate fi gestionat de pe serverul de licenţă, cu 
ajutorul unui fişier de opţiuni.  

Despre fişierul de opţiuni 
Fişierul de opţiuni este un fişier cu extensia .opt şi are o sintaxă specifică. Utilizând acest fişier, administratorul 
poate permite / restricţiona accesul unui utilizator la funcţionalităţile corespunzătoare unui anumit pachet. 

Pentru toate aplicaţiile Advance, fişierul de opţiuni poate fi creat utilizând Server License Utility (Utilitarul pentru 
licenţa server). Fişierul de opţiuni se numeşte GRAITEC.opt şi este creat implicit în acelaşi folder ca şi fişierul 
de licenţă. 

Notă: Fişierul de opţiuni poate fi creat utilizând orice editor de text, respectând sintaxa specifică, descrisă 
în documentaţia FLEXnet. Fişierul de opţiuni trebuie să se numească GRAITEC.opt şi să fie creat în 
acelaşi folder ca şi fişierul de licenţă. 
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Crearea fişierului de opţiuni 
1. Porniţi Server License Utiliy. 

2. În prima fereastră de dialog selectaţi Setează care utilizatori/computere sunt autorizate să folosească 
licenţele şi apăsaţi Înainte. 

 

Figura 36: Utilitar pentru licenţa server – Opţiunea pentru administrarea licenţei în cadrul reţelei 

3. În următoarea fereastră de dialog definiţi regulile din fişierul de opţiuni. Pentru fiecare licenţă instalată pe 
serverul de licenţă efectuaţi următoarele setări: 

− În coloana Operaţii, selectaţi regula: 
Pentru a permite accesul unui utilizator (sau unei staţii de lucru), selectaţi INCLUDE. 
Pentru a restricţiona accesul unui singur utilizator (sau unei staţii de lucru), selectaţi EXCLUDE. 

− În coloana Tip specificaţi dacă regula se aplică unui utilizator sau unei staţii de lucru. 
− În funcţie de setarea din coloana Tip, în coloana Host/User selectaţi numele calculatorului sau numele 

utilizatorului pentru care se aplică restricţia. 

4. Apăsaţi Înainte. 

5. Apăsaţi Da pentru a confirma. 

Regulile definite vor fi salvate în fişierul de opţiuni şi Serverul de licenţă va fi repornit; regulile definite vor fi 
aplicate imediat. 

Atenţie! Toate regulile din fişierul de opţiuni vor fi suprascrise. 

 

Figura 37: Utilitar pentru licenţa server – Confirmarea regulii 
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Reguli pentru fişierul de opţiuni 
În tabelul din fereastra de dialog sunt afişate toate regulile definite în fişierul de opţiuni. Fiecare linie din tabel 
reprezintă o regulă. 

 

Figura 38: Utilitar pentru licenţa server – Lista de reguli din fişierul de opţiuni 

Nume produs: Selectaţi licenţa server pentru care se aplică restricţia. Dacă selectaţi Toate, regula creată se 
aplică pentru toate licenţele instalate pe serverul de licenţă. 

Tip: Selectaţi dacă regula (EXCLUDE/INCLUDE) se aplică unui utilizator sau unei staţii de lucru. 

− USER – numele asociat utilizatorului care execută aplicaţia Advance. În numele de utilizator se face 
diferenţa între literele mari şi mici; de asemenea, acesta nu poate conţine spaţii. 

− HOST – numele sau IP-ul staţiei de lucru pe care se execută aplicaţia. În numele staţiei de lucru se 
face diferenţa între literele mari şi mici. IP-ul poate conţine “wildcards”. 

Operaţie: Defineşte operaţia în cadrul fişierului de opţiuni (acces sau restricţie). 

− EXCLUDE – Exclude un utilizator sau o staţie de lucru din lista celor care au permisiunea de a utiliza 
funcţionalităţile pachetului. EXCLUDE poate suprascrie INCLUDE; dacă sunt "conflicte” între cele 
două liste (EXCLUDE şi INCLUDE), EXCLUDE are prioritate. 

− INCLUDE – Include un utilizator/staţie de lucru în lista celor care au dreptul de a utiliza funcţionalităţile 
pachetului. Orice utilizator care nu este în lista INCLUDE nu are dreptul de a utiliza funcţionalităţile din 
pachetul respectiv. 
INCLUDE se utilizează în situaţiile în care numai anumiţi utilizatori trebuie să aibă acces la licenţă. În 
acest caz, în loc să fie excluşi toţi ceilalţi utilizatori, se poate utiliza INCLUDE pentru a specifica utilizatorii care 
au acces. Toţi cei care nu sunt în lista INCLUDE nu au permisiunea de a utiliza acele funcţionalităţi. 

Host/Utilizator: Afişează lista staţiilor de lucru/utilizatorilor, în funcţie de selecţia efectuată în coloana Tip. 
Lista conţine toţi utilizatorii/staţiile de lucru din reţeaua locală. De exemplu, dacă a fost selectat tipul HOST, 
lista va afişa toate numele staţiilor de lucru din cadrul reţelei. 

Exemplu: 

Pentru a restricţiona accesul utilizatorului Pop la licenţa Advance Steel Professional, se efectuează următoarele setări: 

  

Figura 39: Utilitar pentru licenţa server – Lista de reguli din fişierul de opţiuni 

Ştergerea regulilor 
Toate regulile definite în fişierul de opţoiuni pot fi şterse. 

• Ştergând fişierul de opţiuni şi restart License Server. 
• Utilizând Utilitarul pentru licenţa server: În fereastra Reguli pentru fişierul de opţiuni, ştergeţi toate regulile 

definite şi apăsaţi Înainte. 
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Transferul licenţei 

Uneori este necesar ca Advance să fie utilizat pe calculatoare care nu sunt conectate permanent la Serverul de 
Activare GRAITEC, sau la serverul de licenţă al companiei. De exemplu: 

• pe un laptop; 

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

GRAITEC oferă două metode de transfer al licenţei ce pot fi utilizate în funcţie de situaţie şi de tipul licenţei: 

Licenţele individuale şi licenţele pentru server•  pot fi transferate de le un calculator la altul (relocate). 

Licenţele sunt returnate către Serverul de Activare GRAITEC şi pot fi activate apoi pe orice alt calculator 
sau laptop. 

Notă: Vă recomandăm să returnaţi licenţa înainte de a înlocui sau formata hard diskul. 
Pentru o licenţă în reţea este obligatoriu să returnaţi licenţa atunci când schimbaţi serverul de 
licenţă, formataţi hard diskul serverului de licenţă sau reinstalaţi sistemul de operare (licenţa depinde 
de sistemul de operare). Altfel, nu veţi mai putea activa licenţa. 

• Într-o reţea, o licenţă poate fi împrumutată de la serverul de licenţă al companiei. 

Licenţa este transferată de la serverul companiei către un alt calculator (sau laptop), pentru a fi utilizată 
offline, pentru o perioadă de timp determinată, de maximum 30 zile. De asemenea, licenţa poate fi utilizată 
şi în afara reţelei companiei. Numărul de licenţe disponibile pe serverul companiei este redus atunci când 
sunt împrumutate licenţe pentru utilizarea offline. 

Ambele metode sunt disponibile în Utilitarul de licenţă. 

Returnarea unei licenţe către Serverul de Activare GRAITEC 
Licenţele individuale sau în reţea pot fi returnate oricând către Serverul de Activare GRAITEC. 

• Pentru licenţele individuale, Utilitarul de licenţă dispune de opţiunea Returnează licenţa pentru aplicaţie. 

• Pentru licenţele în reţea, Utilitarul pentru licenţa server dispune de opţiunea Returnează licenţa server. 
 

Procesul de returnare este identic pentru ambele tipuri de licenţă. 

Licenţa poate fi returnată atât online cât şi offline. 

Returnarea licenţei online 

 Înainte de a returna licenţa, închideţi aplicaţiile Advance. 

1. Din meniul Windows, selectaţi: Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar licenţă. 

 
Figura 40: Accesarea utilitarului de licenţă 
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2. În fereastra de dialog afişată, selectaţi Returnează licenţa pentru aplicaţie. Apăsaţi Înainte. 

 
Figura 41: Opţiunea Returnează licenţa pentru aplicaţie 

3. În următoarea fereastră de dialog, selectaţi aplicaţia pentru care doriţi să returnaţi licenţa. Apăsaţi Înainte. 

 
Figura 42: Selectarea aplicaţiei pentru care se returnează licenţa 

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

 
Figura 43: Finalizarea procesului de returnare a licenţei 

Activarea licenţei pe alt calculator se realizează urmând paşii descrişi în Activarea licenţei. 
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Returnarea licenţei 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 returna licenţa, închideţi aplicaţiile Advance. 

1. Din Windows, selectaţi Start > Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar licenţă. 
2. În fereastra de dialog afişată, selectaţi Returnează licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi Următorul. 

 
Figura 44: Opţiunea Returnează licenţa pentru aplicaţie 

3. În următoarea fereastră de dialog selectaţi opţiunea Doresc returnare offline şi apăsaţi Următorul. 

 

Figura 45: Selectarea opţiunii de returnare offline 

4. Citiţi mesajul şi apăsaţi Următorul. 

 

Figura 46: Returnare offline 

5. Salvaţi fişierul .xml creat. Acesta conţine datele necesare dezactivării. 
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. 
După primirea mesajului de confirmare, licenţa poate fi activată pe un alt calculator. Advance nu va mai putea fi 
folosit pe calculatorul sursă. Pentru detalii, citiţi capitolul Activarea licenţei offline. 
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Transferul de la o licenţă Ethernet la o licenţă mobilă 
Licenţele dependente de Ethernet (placa de reţea) livrate clienţilor care au semnat contractul de mentenanţă pot 
fi înlocuite cu licenţe mobile (care nu sunt dependente de hardware) pentru versiunea 2012. Procesul constă în 
două etape: 

• Dezactivarea licenţei dependente de Ethernet pentru versiunea 2009: informaţiile necesare pentru 
dezactivare sunt salvate într-un fişier .xml şi trimise în mod automat către Serverul de Activare GRAITEC, 
la adresa license.activation@graitec.com. 

• Returnarea licenţei pentru versiunea 2012 către Serverul de Activare GRAITEC utilizând procedeul descris 
în capitolul . Returnarea unei licenţe către Serverul de Activare GRAITEC

În decurs de 24 de ore, cererea dumneavoastră va fi procesată şi noua licenţă mobilă vă va fi livrată. 

Odată ce aţi primit licenţa mobilă, o puteţi activa pe orice calculator, în timp ce licenţa pentru versiunea 2009 va 
fi în continuare dependentă de hardware. Pentru a instala noua licenţă, utilizaţi procedeul descris în capitolul 
Activarea licenţei. 

Notă: La activarea licenţei Advance 2012 se activează şi licenţa 2009; astfel, ambele versiuni pot fi utilizate 
pe aceeaşi staţie de lucru. 

 Advance 2009 poate fi utilizat numai pe staţia de lucru pentru care a fost creată licenţa Advance 2009. 
Transferul (sau returnarea) licenţei Advance 2012 dezactivează şi licenţa Advance 2009. 

 Advance 2009 şi Advance 2012 nu pot fi utilizate pe două staţii de lucru diferite. 

 

 Procedeul de dezactivare a licenţei nu se aplică dacă utilizaţi Advance cu o cheie USB. Pentru a 
activa o licenţă online, fără cheie, conform noii proceduri, vă rugăm să contactaţi GRAITEC. 

Dezactivarea licenţei dependente de Ethernet 

Atenţie! Contactaţi GRAITEC sau distribuitorul înainte de a dezactiva licenţa curentă. Dacă aţi dezactivat 
licenţa, până la primirea noii licenţe, nu veţi putea folosi Advance. 

1. Din meniul Windows, selectaţi: Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar licenţă. 

2. În fereastra de dialog Utilitar de licenţă, selectaţi Solicită licenţă actualizată de la versiunea 2009 la 
versiunea 2012 şi apăsaţi Următorul. 

 

Figura 47: Solicitarea unei licenţe mobile pentru versiunea 2012 
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3. În următoarea fereastră de dialog, introduceţi datele de contact şi selectaţi programul pentru care doriţi să 
dezactivaţi licenţa.  Apăsaţi Înainte. 

 

Figura 48: Datele pentru dezactivarea licenţei 

4. Fereastra următoare afişează codul de dezactivare. 

Se recomandă să salvaţi codul de dezactivare (de exemplu, într-un fişier text). Apăsaţi Finalizare. 

 

Figura 49: Codul de dezactivare 

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

 

Figura 50: Mesajul pentru dezactivarea licenţei 

Dacă datele din fişierul .xml sunt corecte, licenţa dependentă de Ethernet va fi dezactivată. Advance 2009 nu 
va mai putea fi utilizat pe acel calculator. 

Licenţa dependentă de Ethernet pentru Advance 2012 trebuie returnată către Serverul de Activare GRAITEC. 

Odată primită licenţa mobilă, o puteţi activa pe orice calculator. 
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Împrumutul licenţei de la serverul companiei 
În cazul în care programul trebuie utilizat în afara biroului (de exemplu, pe un laptop) licenţa trebuie 
împrumutată de la serverul de licenţă al companiei. 

A împrumuta o licenţă înseamnă a transfera o licenţă de pe serverul de licenţă al companiei pentru a fi utilizată 
pe alt calculator (sau laptop), pentru o perioadă de timp definită, de maximum 30 de zile. De asemenea, licenţa 
poate fi utilizată şi în afara reţelei companiei. Numărul de licenţe disponibile pe serverul companiei este redus 
atunci când sunt împrumutate licenţe pentru utilizarea offline. 
 

Înainte de a începe 
• Asiguraţi-vă că laptopul sau calculatorul este conectat la reţea. 

• Asiguraţi-vă că aveţi numărul de serie şi codul de activare pentru licenţa în reţea. 

 

1. Din meniul Windows, selectaţi: Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar licenţă. 

2. În fereastra de dialog a utilitarului de licenţă, selectaţi Împrumută licenţa de pe serverul companiei 
mele. Apăsaţi Următorul. 

 

Figura 51: Selectarea opţiunii pentru împrumutarea licenţei 

3. În următoarea fereastră de dialog, precizaţi denumirea serverului de licenţă al companiei, numărul de serie 
şi codul de activare. Selectaţi data de returnare (peste cel mult 30 zile) şi apăsaţi Următorul. 

 

Figura 52: Date de licenţă 

După această dată, licenţa va fi returnată la server, în mod automat. Licenţa poate fi returnată şi mai 
devreme, utilizând Utilitarul de licenţă. 

Notă: Licenţa poate fi împrumutată pentru o perioadă de maximum 30 zile. 
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Figura 53: Finalizare 

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

Returnarea licenţei împrumutate, înainte de data expirării 
1. Din Windows, selectaţi Start > Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar licenţă. 

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

 

Figura 54: Returnarea licenţei împrumutate 

3. În următoarea fereastră de dialog, precizaţi datele necesare. Apăsaţi Următorul. 

 

Figura 55: Date despre server 

4. Apăsaţi Finalizare Terminare pentru a finaliza procesul. 

 
Figura 56: 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. 
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Comportamentul licenţei la modificarea configuraţiei hardware şi de sistem 

În practică, modificări uzuale, cum sunt înlocuirea unei componente hardware a calculatorului sau modificarea 
configuraţiei sistemului, pot afecta licenţa. În funcţie de situaţie, licenţa trebuie reparată sau reactivată. 

Atenţie! Pentru a evita pierderea licenţei, înainte de a înlocui o componentă hardware sau înainte de a 
modifica configuraţia sistemului, se recomandă să returnaţi licenţa către Serverul de Activare 
GRAITEC. 

Repararea licenţei 
În practică, în unele cazuri, după schimbarea unei componente hardware sau după o modificare a sistemului, 
programul GRAITEC nu mai poate fi utilizat. 

• Modificarea unei componente hardware (de exemplu, înlocuirea plăcii de bază, a plăcii de reţea etc. dar nu 
şi a hard diskului) 

• Restaurarea sistemului de operare pentru a corecta unele probleme sau roll back (revenire la o configuraţie 
anterioară) 

• Corectarea datei sistemului după ce a fost setată în viitor. 
 

Pentru a utiliza din nou programul, reparaţi licenţa utilizând Utilitarul de licenţă. 

În cazul în care calculatorul 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 

Următorul. 

 
Figura 57: Repararea licenţei 

2. Apăsaţi Finalizare pentru a finaliza procesul. 
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Actualizarea licenţei offline 
1. În prima fereastră de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Repară licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi 

Următorul. 

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

 
Figura 58: Selectarea procesului de reparare a licenţei offline 

3. Citiţi mesajul din următoarea fereastră de dialog şi apăsaţi Următorul. 

 

Figura 59: Reparare offline 

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

5. Fişierul este trimis în mod automat la GRAITEC, la adresa 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 Am un fişier xml de la GRAITEC şi vreau să-mi 
actualizez licenţa offline. 

2. Pentru a specifica fişierul .xml, introduceţi calea sau apăsaţi butonul , selectaţi fişierul din folderul 
în care a fost salvat şi apăsaţi Următorul. 

 

Figura 60: Actualizare offline - Selectarea fişierului .xml 
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3. Apăsaţi Terminare pentru a finaliza procesul. 

 

Figura 61: Finalizarea procesului de actualizare 

Reactivarea licenţei 
După următoarele operaţii, poate fi necesar să reactivaţi licenţa. 

• Formatarea hard diskului 

• Defectarea hard diskului 

• Reinstalarea sistemului de operare 

Pentru a reactiva licenţa, citiţi capitolul Activarea licenţei.  

Notă: Dacă doriţi să înlocuiţi hard diskul, returnaţi licenţa către Serverul de Activare GRAITEC (vezi 
Returnarea licenţei către Serverul de Activare GRAITEC). În caz contrar, noul hard disk vă va 
impiedica să utilizaţi licenţa şi va trebui să recuperaţi vechiul hard disk. 

Comportamentul licenţei individuale la formatarea calculatorului 
În cazul în care calculatorul pe care este instalat Advance trebuie formatat, nu aveţi nevoie de o nouă licenţă. 
Licenţa depinde de numărul unic de identificare al calculatorului (UMN), care nu se schimbă după formatare. 
După reinstalarea Windows, este suficient să activaţi din nou licenţa pe baza numărului de serie şi a codului de 
activare, utilizând unul din instrumentele de gestionare a licenţei. 

 Totuşi, înainte de a formata hard diskul, este de preferat să returnaţi licenţa către Serverul de 
Activare GRAITEC. 

Comportamentul licenţei în reţea la formatarea calculatorului 
În cazul în care calculatorul pe care este instalată licenţa în reţea (serverul) necesită formatare sau modificare a 
configuraţiei hardware, licenţa trebuie returnată către Serverul de Activare GRAITEC. Altfel, nu veţi mai putea 
activa licenţa. 
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Rezolvarea erorilor 

Acest capitol oferă soluţii rapide pentru unele probleme ce pot apărea în timpul procesului de activare a licenţei. 

Nu a reuşit actualizarea licenţei 

 

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.

Cauza 

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

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

 

O licenţă cu acelaşi Număr de Serie şi Cod de Activare este deja instalată pe un alt calculator. Cauza 1 
O altă licenţă cu acelaşi Număr de Serie este deja instalată pe un alt calculator (de exemplu, o 
licenţă pentru o versiune anterioară sau pentru un alt pachet). Puteţi utiliza numai o singură 
licenţă la un moment dat. Figura 10 (pag. 

Cauza 2 

) ilustrează modul de funcţionare. 21
Returnaţi licenţa de pe calculatorul pe care este instalat Advance către serverul de licenţă 
GRAITEC. Veţi putea activa apoi licenţa pe un alt calculator. 

Soluţia 

Număr de Serie sau Cod de Activare invalid 

 

Numărul de Serie sau Codul de Activare a fost introdus greşit. Cauza 
Verificaţi Numărul de Serie şi Codul de Activare şi încercaţi încă o dată. Soluţia 
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Conexiunea cu severul de licenţă GRAITEC a eşuat 

 

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

Cauza 

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

Soluţia 

 
 

Utilitarul de licenţă solicită numele serverului la fiecare lansare 
Este utilizat programul Deep Freeze (sau un alt program similar). Acesta salvează setările 
din regiştrii şi starea discului pe care este instalat Windows şi le restaurează la fiecare 
pornire a calculatorului. 

Cauza 

Utilizaţi programul (Deep Freeze sau un alt program similar) în modul “administrator” pentru 
a permite salvarea modificărilor. 

Soluţia 

Licenţa a expirat 

 

Licenţa a expirat Cauza 
Solicitaţi o nouă licenţă. Soluţia 
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Licenţa nu este activată sau a fost înlocuită 
(Only deployed entitlement line item can be fulfilled) 

 

Licenţa nu este activată sau a fost înlocuită cu alta, solicitată de către utilizator. De exemplu, 
în următoarele situaţii: 

Cauza 

- Trecerea la o licenţă mobilă, independentă de hardware 
- Trecerea la o altă versiune 
- Alte modificări ale licenţei 
Aşteptaţi până ce licenţa va fi activată sau utilizaţi licenţa corectă. Soluţia 

Actualizarea licenţei pentru serverul de licenţă a eşuat 

 

Numărul de Serie şi Codul de Activare nu corespund unei licenţe server. Cauza 
Utilizaţi Utilitarul de licenţă pentru a activa licenţa individuală. Soluţia 

Actualizarea licenţei individuale a eşuat 

 

Numărul de Serie şi Codul de Activare corespund unei licenţe server. Cauza 
Utilizaţi Utilitarul pentru licenţa server pentru a activa licenţa server. Soluţia 
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Actualizarea licenţei offline a eşuat 

 

Fişierul .xml a fost creat pentru o altă staţie de lucru. Cauza 
Utilizaţi fişierul .xml pe staţia de lucru pentru care a fost creat sau solicitaţi o nouă licenţă. Soluţia 

Fişierul .xml are un format necunoscut 

 

Aţi folosit pentru activare un alt fişier .xml. Cauza 
Utilizaţi fişierul .xml primit de la GRAITEC. Soluţia 

Utilitarul de licenţă nu trimite mesaje automat 
 

În timpul procesului de transfer către licenţa mobilă 2012, utilitarul de licenţă nu trimite e-mailul în mod 
automat. 

Cauza 

Ataşaţi fişierul .xml şi trimiteţi mesajul manual. Soluţia 
 

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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Licenţă invalidă 

 
 

Cheia nu este instalată Cauza 1 
Instalaţi cheia hardware. Soluţia 

 

Portul USB este deteriorat Cauza 2 
Încercaţi să montaţi cheia pe un alt port USB. Soluţia 

 

Driverul pentru cheia hardware nu a fost instalat. Cauza 3 
Instalaţi driverul pentru cheia hardware. Soluţia 

Nu este permisă returnarea licenţei pentru server 

 

Licenţa este împrumutată de către o staţie de lucru din reţea. Cauza 
Returnaţi licenţa împrumutată. Vezi capitolul Soluţia Returnarea licenţei împrumutate, înainte de 
data expirării. 
Dacă nu se ştie către ce staţie de lucru a fost transferată licenţa, aşteptaţi până ce licenţa 
server va fi returnată automat (maximum 30 de zile). 
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Nu este cunoscută staţia de lucru pentru care a fost activată licenţa 

Licenţă individuală 
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. Pe calculatorul pentru care doriţi să verificaţi numărul unic de identificare, Porniţi Utilitarul de Licenţă (sau 
Utilitarul de licenţă pentru server). 

Din meniul Start din Windows, selectaţi: Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar licenţă 

2. Clic dreapta pe bara de titlu şi selectaţi Date computer din meniul afişat. 

 
Datele ce identifică staţia de lucru sunt afişate într-o fereastră de dialog. 

Client în reţea 
1. Pe staţia de lucru server, lansaţi Utilitarul pentru licenţa server. 

Din meniul Start din Windows: Programs > Graitec > Advance Steel 2012 > Utilitar de licenţă pentru server 

2. Clic dreapta pe bara de titlu şi selectaţi Date computer din meniul afişat. 

Pentru o licenţă în reţea, fereastra de dialog afişează informaţii despre licenţele împrumutate de către staţiile de 
lucru din reţea. 
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Versiunea de Server License este veche 

 

Pe serverul companiei este instalată o versiune mai veche de License Server. Cauza 
Dezinstalaţi License Server şi instalaţi versiunea corespunzătoare de pe DVD-ul de instalare. Soluţia 

După returnarea licenţei, nu mai poate fi activată licenţa 
(Cannot perform support action on inactive fulfillment record) 

 

Unele probleme apărute la returnarea licenţei nu au permis transferul acesteia pe Serverul 
de Activare GRAITEC. 

Cauza 1 

Utilizaţi Utilitarul de licenţă pentru a activa licenţa pe acel calculator. Returnaţi din nou licenţa. Soluţia 
 

Licenţa nu mai corespunde. O altă licenţă, având acelaşi număr de serie, este activată pe 
Serverul de Activare GRAITEC. 

Cauza 2 

Verificaţi dacă aţi primit o licenţă mai nouă Soluţia 

Nu mai poate fi utilizată licenţa după înlocuirea hard diskului 
Licenţa depinde de vechiul hard disk. Cauza 
Pentru a utiliza Advance pe noul hard disk, parcurgeţi următoarele etape:  Soluţia 

1.  Montaţi vechiul hard disk în calculator. 

2.  Dacă este necesar, reinstalaţi sistemul de operare. 

3.  Activaţi din nou licenţa utilizând numărul de serie şi codul de activare. Serverul de 
Activare GRAITEC găseşte numărul de identificare a calculatorului şi reinstalează licenţa
pe calculatorul dumneavoastră. 

4.  Returnaţi licenţa către Serverul de Activare GRAITEC. 

Veţi putea activa licenţa pe un alt calculator. 
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Advance nu mai poate asocia licenţa cu acest calculator 

 

Una dintre componentele hardware (placa de bază, placa de reţea etc., exceptând hard diskul) 
a fost înlocuită. Programul nu mai poate asocia licenţa cu calculatorul. 

Cauza 

Reparaţi licenţa utilizând procedeul descris în capitolul Soluţia Repararea licenţei. 
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Ce este activarea online a programului? 
Activarea online este un proces ce permite utilizatorilor care au achiziţionat o licenţă să utilizeze programul 
GRAITEC în concordanţă cu drepturile prevăzute în acordul de licenţă. În timpul procesului de activare se 
verifică dacă numărul de serie şi codul de activare sunt valide şi dacă programul va fi activat pe calculatoarele 
corespunzătoare. 

Ce este numărul de serie? 
Numărul de serie este un număr ce identifică în mod unic licenţa. 

Ce se întâmplă în timpul procesului de activare? 
Procesul de activare începe la prima lansare a programului. Calculatorul dumneavoastră se conectează la 
Serverul de Activare GRAITEC; drepturile, conform licenţei, sunt înscrise în baza de date de pe serverul de 
activare care va procesa informaţia. Datele (codul de activare şi numărul de serie) sunt înregistrate, iar 
drepturile, conform licenţei achiziţionate, sunt transferate către calculatorul dumneavoastră. 

Nu am conexiune Internet. Pot activa licenţa? 
Desigur. Puteţi activa licenţa offline, utilizând procedeul descris în capitolul Activarea licenţei offline. 

Datele necesare pentru activarea programului sunt scrise într-un fişier .xml, creat pe baza codului de activare şi 
a numărului de serie, ce va fi trimis către GRAITEC prin e-mail. Mesajul poate fi trimis de pe oricare alt 
calculator, nu neapărat de pe cel pe care rulează Advance. 

Cum pot utiliza programul atât la birou, cât şi acasă? 
Depinde de tipul de licenţă. 

a) Licenţă individuală: licenţa individuală trebuie returnată de pe calculatorul de la birou către Serverul de 
Activare GRAITEC. Astfel, veţi putea activa licenţa pe alt calculator, acasă sau orice al calculator. Pentru a 
activa din nou licenţa pe calculatorul de la birou, trebuie să o returnaţi către Serverul de Activare 
GRAITEC. 

b) Licenţa în reţea: Dacă aveţi o licenţă în reţea, puteţi împrumuta o licenţă pentru o staţie de lucru client, de 
pe serverul de licenţă al companiei. 

A împrumuta o licenţă înseamnă a transfera licenţa de pe serverul companiei către un alt calculator 
(sau laptop), pentru a fi utilizată offline, pentru o perioadă definită de timp, de maximum 30 de zile. 
Numărul licenţelor de pe serverul companiei se reduce, deoarece programul poate fi utilizat offline. 

La sfârşitul acestei perioade, licenţa va fi returnată automat către serverul companiei. Puteţi returna 
licenţa mai devreme, utilizând Utilitarul de licenţă. 

Pentru mai multe informaţii, citiţi capitolul Transferul licenţei. 

Notă: GRAITEC pune la dispoziţie clienţilor săi aceste facilităţi. Vă rugăm să verificaţi dacă sunteţi 
autorizat să utilizaţi aceste proceduri în cadrul companiei. GRAITEC nu îşi asumă răspunderea 
pentru modul în care sunt administrate licenţele în cadrul companiei Dvs. 

Dar dacă doresc să utilizez programul pe un calculator nou? 
Licenţa individuală este foarte mobilă; o puteţi activa pe orice calculator, dar numai după ce o returnaţi către 
Serverul de Activare GRAITEC. Utilizaţi Utilitarul de licenţă aşa cum este descris în capitolul Transferul licenţei 
pentru a returna licenţa şi pentru a o activa apoi pe noul calculator. 

 Vă avertizăm că pierderea calculatorului înainte de a returna licenţa vă poate pune în 
imposibilitatea de a recupera licenţa. 
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Am formatat hard diskul. Am nevoie de o nouă licenţă? 
Nu aveţi nevoie de o nouă licenţă, dar trebuie să activaţi din nou licenţa. 
Această etapă este necesară deoarece după formatarea hard diskului, drepturile transferate către calculatorul 
dumneavoastră în timpul procesului de activare se pierd. Serverul de Activare GRAITEC recunoaşte totuşi 
calculatorul pe baza numărului unic de identificare (UMN) şi transferă din nou drepturile conform licenţei. 

 Totuşi, înainte de a formata hard diskul, este de preferat să returnaţi licenţa către Serverul de 
Activare GRAITEC. 

Am reinstalat sistemul de operare. Ce se întâmplă cu licenţa? 
Atunci când reinstalaţi sistemul de operare, drepturile transferate către calculatorul dumneavoastră în timpul 
procesului de activare se pierd. Trebuie să activaţi din nou licenţa. Serverul de Activare GRAITEC recunoaşte 
totuşi calculatorul pe baza numărului unic de identificare (UMN) şi transferă din nou drepturile conform licenţei. 

Am înlocuit hard diskul şi nu mai pot activa licenţa 

 Înainte de a înlocui hard diskul trebuie să returnaţi licenţa către Serverul de Activare 
GRAITEC. Altfel, va trebui să efectuaţi o serie de operaţii cu vechiul hard disk. 

Licenţa dumneavoastră depinde de vechiul hard disk. Întrucât l-aţi înlocuit, Serverul de Activare GRAITEC nu va 
mai găsi o înregistrare corespunzătoare codului de activare şi noului număr unic de identificare (UMN). 
Dacă nu aţi returnat licenţa, vă rugăm să parcurgeţi următoarele etape pentru a recupera licenţa şi a utiliza apoi 
programul achiziţionat pe noul hard disk: 
1. Montaţi vechiul hard disk în calculator. 

2. Dacă este necesar, reinstalaţi sistemul de operare. 

3. Activaţi din nou licenţa utilizând numărul de serie şi codul de activare. Serverul de Activare GRAITEC 
găseşte numărul de identificare a calculatorului şi reinstalează licenţa pe calculatorul dumneavoastră. 

4. Returnaţi licenţa către Serverul de Activare GRAITEC. 

După aceea veţi putea activa licenţa pe un alt calculator. 
Dacă nu aţi reuşit să returnaţi licenţa utilizând procedeului descris mai sus, vă rugăm să contactaţi GRAITEC 
sau dstribuitorul dumneavoastră. 

Calculatorul a fost furat. Pot să activez licenţa pe un calculator nou? 
Din păcate, nu. Trebuie să achiziţionaţi o nouă licenţă pentru a putea utiliza din nou programul. 
Dacă aţi semnat contractul de mentenanţă, puteţi semna un certificat de declaraţie de neutilizare. În decurs de 
24 de ore (în zilele de lucru) veţi primi o licenţă temporară pentru 30 de zile. 

Vă recomandăm să încheiaţi o asigurare adecvată care să acopere costurile licenţei. 
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Am înlocuit o componentă hardware şi nu mai pot utiliza programul 
În general, după înlocuirea unei componente hardware (de ex: placa de bază, placa de reţea etc. dar nu şi hard 
diskul), programul nu poate asocia licenţa cu calculatorul şi afişează următorul mesaj de eroare: 

 
Pentru a utiliza din nou programul, trebuie să reparaţi licenţa utilizând procedeul descris în capitolul Repararea 
licenţei. 

După ce alte modificări poate fi necesară repararea licenţei? 
Următoarele modificări ale sistemului pot afecta licenţa: 

• Restaurarea sistemului de operare pentru corectarea unor probleme sau roll back (revenirea la setările 
anterioare). 

• Corectarea datei sistemului după ce a fost setată la o dată din viitor. 

Pentru a putea utiliza din nou programul, trebuie să reparaţi licenţa utilizând procedeul descris în capitolul 
Repararea licenţei. 

Am primit certificatul de licenţă pentru noua versiune, dar nu pot activa licenţa 
Acest lucru se întâmplă din cauză că licenţa pentru versiunea anterioară este încă activă. Vă rugăm să returnaţi 
licenţa către Serverul de Activare GRAITEC.  

1. Instalaţi versiunea 2012 (Vezi Procesul de instalare). 

2. Returnaţi licenţa pentru versiunea 2011 (Vezi ). Returnarea unei licenţe către Serverul de Activare GRAITEC

3. Activaţi licenţa pentru versiunea 2012 utilizând numărul de serie existent şi noul cod de activare (Vezi 
Activarea licenţei). 

Apoi veţi putea utiliza atât versiunea nouă cât şi versiunea anterioară. 

Am trecut la un alt pachet, dar nu pot activa licenţa 
Vă rugăm să returnaţi licenţa anterioară către Serverul de Activare GRAITEC. 
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Codurile erorilor specifice licenţelor dependente de hardware 

Cod Descriere 
Cannot find license file. -1 
Invalid license file syntax. -2 
No server for this feature. -3 
Licensed number of users already reached. -4 
No such feature exists. -5 
No TCP/IP port number in license file and FLEXlm service does not exist. (pre-v6 only) -6 
No socket connection to license manager service. -7 
Invalid (inconsistent) license key or signature. -8 
The license key/signature and data for the feature do not match. This usually happens when a li-
cense file has been altered. 
Invalid host. -9 
The hostid of this system does not match the hostid specified in the license file. 
Feature has expired. -10 
Invalid date format in license file. -11 
Invalid returned data from license server. -12 
No SERVER lines in license file. -13 
Cannot find SERVER host name in network database. -14 
The lookup for the host name on the SERVER line in the license file failed. This often happens 
when NIS or DNS or the hosts file is incorrect. Workaround: Use IP address (e.g., 
123.456.789.123) instead of host name. 
Cannot connect to license server. -15 
The server (lmgrd) has not been started yet, or the wrong port@host or license file is being used, 
or the TCP/IP port or host name in the license file has been changed. 
Cannot read data from license server. -16 
Cannot write data to license server. -17 
License server does not support this feature. -18 
Error in select system call. -19 
License file does not support this version. -21 
Feature checkin failure detected at license server. -22 
License server temporarily busy (new server connecting). -23 
Users are queued for this feature. -24 
License server does not support this version of this feature. -25 
Request for more licenses than this feature supports. -26 
Cannot find Ethernet device. -29 
Cannot read license file. -30 
Feature start date is in the future. -31 
No such attribute. -32 
Bad encryption handshake with daemon. -33 
Clock difference too large between client and server. -34 
In the queue for this feature. -35 
Feature database corrupted in daemon. -36 
Duplicate selection mismatch for this feature. Obsolete with v8.0+ vendor daemon. -37 
User/host on EXCLUDE list for feature. -38 
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Cod Descriere 

User/host not on INCLUDE list for feature. -39 
Cannot locate dynamic memory. -40 
Feature was never checked out. -41 
Invalid parameter. -42 
Clock setting check not available in daemon. -47 
FLEXlm vendor daemon did not respond within timeout interval. -52 
Checkout request rejected by vendor-defined checkout filter. -53 
No FEATURESET line in license file. -54 
Incorrect FEATURESET line in license file. -55 
Cannot compute FEATURESET data from license file. -56 
socket() call failed. -57 
Message checksum failure. -59 
Server message checksum failure. -60 
Cannot read license file data from server. -61 
Network software (TCP/IP) not available. -62 
You are not a license administrator. -63 
lmremove request before the minimum lmremove interval. -64 
No licenses to borrow. -67 
License BORROW support not enabled. -68 
FLOAT_OK can’t run standalone on SERVER. -69 
Invalid TZ environment variable. -71 
Local checkout filter rejected request. -73 
Attempt to read beyond end of license file path. -74 
SYS$SETIMR call failed (VMS). -75 
Internal FLEXlm error—please report to Macrovision. -76 
Bad version number must be floating-point number with no letters. -77 
Invalid PACKAGE line in license file. -82 
FLEXlm version of client newer than server. -83 
USER_BASED license has no specified users - see server log. -84 
License server doesn’t support this request. -85 
Checkout exceeds MAX specified in options file. -87 
System clock has been set back. -88 
This platform not authorized by license. -89 
Future license file format or misspelling in license file. -90 
The file was issued for a later version of FLEXlm than this program understands. 
ENCRYPTION_SEEDS are non-unique. -91 
Feature removed during lmreread, or wrong SERVER line hostid. -92 
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. 
Attempt to generate license with incompatible attributes. -94 
Network connect to this_host failed. -95 
Change this_host on the SERVER line in the license file to the actual host name. 
Server machine is down or not responding. -96 
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Cod Descriere 
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. -97 
1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread. 
This FEATURE line can’t be converted to decimal format. -98 
The decimal format license is typed incorrectly. -99 
Cannot remove a linger license. -100 
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. 
A FLEXid borrow error occurred. -102 
Terminal Server remote client not allowed. -103 
Cannot borrow that long. -104 
License server out of network connections. -106 
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. 
Missing dongle driver. -112 
In order to read the dongle hostid, the correct driver must be installed. These drivers are available 
at www.macrovision.com or from your software vendor. 
Two FLEXlock checkouts attempted. -113 
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. 
Error in Public Key package. -115 
CRO not supported for this platform. -116 
BORROW failed. -117 
BORROW period has expired. -118 
lmdown and lmreread must be run on license server machine. -119 
Cannot lmdown the server when licenses are borrowed. -120 
FLOAT_OK license must have exactly one dongle hostid. -121 
Unable to delete local borrow info. -122 
Support for returning a borrowed license early is not enabled. The vendor must have enabled sup-
port for this feature in the vendor daemon. Contact the vendor for further details. 

-123 

An error occurred while returning a borrowed license to the server. -124 
Attempt to checkout just a PACKAGE. Need to also checkout a feature. -125 
Error initializing a composite hostid. -126 
A hostid needed for the composite hostid is missing or invalid. -127 
Error, borrowed license doesn't match any known server license. -128 
Only deployed entitlement line item can be fulfilled. 7174 
Cannot perform support actions on inactive fulfillment record. 7284 
The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because number of copies left is 
zero. (Return the client license to the server) 

7288 
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Cod de activare 
Un cod ce permite utilizarea versiunii programului achiziţionat conform licenţei (funcţionalităţile 
corespunzătoare). 

Proces de activare 
Este un proces ce permite utilizatorilor care au achiziţionat o licenţă să utilizeze programul GRAITEC 
achiziţionat, în concordaţă cu drepturile prevăzute în acordul de licenţă. În timpul procesului de activare se 
verifică dacă numărul de serie şi codul de activare sunt valide şi dacă programul va fi activat pe calculatoarele 
corespunzătoare. 

Împrumutul licenţei 
A împrumuta o licenţă înseamnă a transfera licenţa de pe serverul companiei către un alt calculator (sau 
laptop), pentru a fi utilizată offline, pentru o perioadă definită de timp, de maximum 30 de zile. De asemenea, 
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. 

Adresă Ethernet 
Adresa unică a unei plăci de reţea utilizată de tehnologia FLEXnet la crearea licenţei. 

FLEXnet 
Sistem de gestionare a licenţelor utilizat de GRAITEC.   

Server de Activare GRAITEC 
Serverul de la GRAITEC ce furnizează şi gestionează licenţele pentru programele GRAITEC. 

Server de licenţă 
Calculatorul pe sunt instalate GRAITEC License Server şi Utilitarul de licenţă pentru server. 

Utilitar de licenţă 
Asistentul de permite utilizatorilor să activeze şi să administreze online licenţa pentru programul GRAITEC 
achiziţionat. 

lmtools.exe 
Un program ce permite gestionarea licenţei cu ajutorul tehnologiei Flexnet. 

Licenţa în reţea 
Un tip de licenţă ce permite utilizarea programului, simultan, pe mai multe staţii de lucru, cu ajutorul unui server 
care gestionează licenţele. 

Relocarea licenţei 
Transferul unei licenţe individuale sau în reţea (server) de la un calculator la altul. Procesul constă în două 
etape: 

• Returnarea licenţei către Serverul de Activare GRAITEC. 

• Activarea licenţei pe calculatorul destinaţie 

Număr de serie 
Numărul ce identifică în mod unic o licenţă (individuală sau în reţea). 

Utilitar de licenţă server 
Asistentul de permite administratorului reţelei să activeze şi să administreze online licenţa pentru programul 
GRAITEC achiziţionat. 

Staţie de lucru 
Un calculator în reţea. 
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