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 1 Certificatul de licență și tipul acestuia

Licență electronică "portabilă" pentru un singur utilizator

IRONCAD poate fi instalat pe mai multe calculatoare și este posibil să lucrați 

pe un singur calculator în același timp. Licența poate fi transferată între cal-

culatoare cu ajutorul managerului de licențe. Licența este perpetuă și supo-

rtă versiunea achiziționată a IRONCAD.

Certificat de licență

Certificatul este livrat în format electronic prin intermediul adresei de 

e-mail a producătorului "orders@ironcad.com". Acesta poate fi, de aseme-

nea, trimis de către distribuitorul dumneavoastră local.

2. Cum se importă o licență?

Pentru a importa o licență, efectuați următorii pași:

1..Asigurați-vă că aveți o conexiune la internet

2. Porniți instrumentul de gestionare a licențelor:

Start -> Toate programele -> IRONCAD -> 201x -> License Management Tool

Selectați Activate a Software License 

(Activare licență software) și faceți clic pe Next (Următorul).
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 În fereastra de dialog de mai jos, introduceți sau copiați seria și cuvântul 

de cod. Datele sunt conținute în fișierul trimis la vânzarea programului.Nu 

bifați opțiunea Internet.

În pasul următor, de asemenea, continuați.
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 Se afișează un mesaj care indică faptul că importul a fost efectuat cu 

succes. Faceți clic pe Finish (Finalizare).

Licența ar trebui să devină activă și să apară în lista de licențe. Ar trebui să 

finalizați importul făcând clic pe Close (Închidere).
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 3. Cum se exportă o licență?

Pentru a exporta o licență de pe calculatorul pe care este activă în prezent, vă 

rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Asigurați-vă că aveți o conexiune la internet

2. Porniți instrumentul de gestionare a licențelor:

Start -> Toate programele -> IRONCAD -> 201x -> License Management Tool

3. Selectați Remove Licenses (Eliminare licențe) și faceți clic pe Next (Următorul).

În caseta de dialog, faceți clic pe Yes (Da).

Importul și exportul de licențe IRONCAD



Strona | 6

 Apoi introduceți un nume de fișier și faceți clic pe Salvare.

În pasul următor, selectați Da (este necesară o conexiune la internet).

În caseta de dialog, selectați OK - licența a fost exportată cu succes.
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