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 1 Comunicarea licenței invalide

În timpul importului licenței - opțiunea activarea unei licențe software din 

Instrumentul de gestionare a licențelor (License Management Tool), după 

introducerea numărului de serie și a cuvântului de cod(Serial Number and 

Codeword), este posibil să apară următorul mesaj  despre o licență invalidă: 

Nu există nicio licență validă pentru activare (There is not any valid license 

to activate).
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 În acest caz, asigurați-vă că statutul licenței nu este activ pe un alt compu-

ter. Dacă nu este, completați formularul  http://ironcad.pl/restart-licencji/  

pentru a reporni licența pe serverul principal.

Notă: Producătorul, este disponibil de la ora 14:00 - numai atunci este posi-

bil să se repornească starea licenței.

2 Mesaj despre o licență inexistentă

Vă rugăm să verificați din nou numărul de serie și cuvântul de cod.
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 3 Mesaj despre un fișier de licență necunoscut

Anunțul versiunii IRONCAD 2013

În acest caz, efectuați o regrupare/repornire a licenței:

1. Copiați direct fișierul BlockPart.qdb (înlocuiți fișierul existent):

Windows XP: 

C:Documente și setăriToți utilizatoriiDate de aplicațieAXA3DLib

Windows Vista sau 7: 

C:ProgramDataCAXA3DLib (Trebuie să aveți activată opțiunea "Show 

hidden files")

Windows 8: 

C:Users%USERNAME%AppData%LocalVirtualStoreCAXA3DLib
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 2. Reporniți calculatorul.

3. Porniți IRONCAD License Manager.

4. încărcați licența.  http://www.ironcad.pl/pobieranie/BlockPart.zip 

Notă: În ce caz are sens regruparea?

Dacă există o licență activă pe serverul din cadrul administratorului, dar IRONCAD 

nu o poate accesa. Problema poate apărea după o actualizare a Windows sau 

după o modificare a ceasului de sistem. Rezultatul este că licența este ștearsă din Manager.

În cazul în care procedura eșuează, completați formularul: 

http://ironcad.pl/restart-licencji/  pentru a reporni pe serverul principal.

4 Formatarea calculatorului și a licenței

Este important să ne amintim principiul licențelor electronice "portabile":

Fiecare licență este listată pe serverul producătorului din SUA "Atlanta". 

În momentul activării pe calculatorul utilizatorului, producătorul este informat că 

licența este deja descărcată. Acesta cunoaște, de asemenea, numărul de identifi-

care a blocării.

Licența este de tip mono-utilizator, astfel încât, dacă doriți să o transferați pe un alt 

calculator, trebuie să o întoarceți la server și să o descărcați prin reintroducerea 

numerelor din certificatul de licență (acesta a fost trimis de la adresa de e-mail 

orders@ironcad.com). În cazul în care licența ar fi activă pe un calculator și am dori 

să o încărcăm pe un alt calculator, vom primi mesajul "Licența nu este valabilă". - 

producătorul are în continuare informația că licența este activă pe alt hardware

Avertisment:

Dacă doriți să formatați calculatorul, trebuie să exportați (ștergeți licențele) pe 

serverul producătorului. Atunci când calculatorul este formatat, licența este ștear-

să. Dacă licența nu este ștearsă, statusul acesteia la producător va fi încă activ. 
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 În acest caz, este necesar să reporniți statusul producătorului la  

http://ironcad.pl/restartlicencji/  și să vă puteți înregistra din nou.

Pentru înregistrarea și ștergerea licențelor este necesar accesul la internet.

Notă: Dacă pur și simplu reinstalați IRONCAD, nu este necesar să eliminați 

licența.
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