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1. WSTĘP
Użytkownicy oprogramowania DATAflor landXpert w wersji sieciowej i
stanowiskowej mogą instalować i użytkować JEDNĄ dodatkową kopię
oprogramowania na drugim komputerze znajdującym się poza zwykłym miejscem
pracy, dla każdej dozwolonej liczby kopii oprogramowania, pod warunkiem, że:
 omawiany drugi komputer jest własnością użytkownika (licencjobiorcy) lub jest
przez niego wzięty w leasing (a nie innej osoby, jak np. pracownika
użytkownika);
 NIE jest serwerem;
 dodatkowa kopia oprogramowania jest wykorzystywana wyłącznie w celu
umożliwienia użytkownikowi (lub pracownikowi użytkownika) wykonywania
pracy z dala od normalego miejsca pracy;
 oryginał oraz dodatkowa kopia oprogramowania są użytkowane wyłącznie przez
tę samą osobę i w danym momencie użytkowana jest tylko jedna (1) z kopii
oprogramowania.
Do obsługi procesu przenoszenia licecencji wykorzystywane jest narzędzie
transferu licencji. Program ten przenosi przez sieć Internet licencję produktu z
jednego komputera na inny, tak że produkt może działać tylko na tym komputerze,
na którym znajduje się licencja.
Licencja może zostać przeniesiona do komputera tymczasowo (na przykład w celu
używania programu DATAflor landXpert na domowym komputerze przenośnym) lub
na stałe (jeśli komputer, na którym pierwotnie aktywowano program landXpert, nie
jest już dostępny). Licencja może pozostać na drugim komputerze na czas
nieokreślony lub można ją dowolnie przenosić między komputerami.
Transfer licencji bazuje na numerze seryjnym produktu. Zanim licencja zostanie
wyeksportowana, należy ją aktywować za pomocą numeru seryjnego i klucza
produktu. Podczas procesu importowania wcześniej aktywowana i wyeksportowana
licencja zostaje zaimportowana do programu na drugim komputerze przy użyciu
tego samego numeru seryjnego. Aktywacja jest przenoszona do komputera
importującego, co kończy proces transferu licencji.
Uwaga:
 liczba równoczesnych eksportów, które są możliwe, jest równa liczbie
posiadanych stanowisk. Na przykład w przypadku posiadania jednego
stanowiska może występować jednocześnie tylko jeden proces
eksportowania. Nie można zakończyć innego eksportu aż do zaimportowania
tego, które jest w toku. Podobnie w przypadku pięciu stanowisk może
występować do pięciu równoczesnych eksportów.
 w przypadku zaktualizowania landXpert nie będzie można już przeprowadzić
transferu poprzedniej licencji przez sieć.
 aby dokonać transferu licencji, wymagane jest połączenie internetowe i dwa
komputery z zainstalowanym programem landXpert. Następnie należy
wykonać eksport i import licencji w trybie online.
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2. EKSPORT LICENCJI
Eksportowanie licencji następuje, gdy za pomocą narzędzia transferu licencji
licencja produktu zostaje przeniesiona z komputera do serwera firmy Autodesk w
sieci Internet.
Licencję można wyeksportować jako publiczną lub prywatną. Eksportowanie licencji
jako licencji publicznej oznacza, że użytkownik nie rezerwuje licencji dla siebie i
każda osoba używająca tego samego numeru seryjnego i własnego identyfikatora
użytkownika oraz hasła może zaimportować tę licencję. Eksportowanie licencji jako
licencji prywatnej oznacza, że użytkownik rezerwuje licencję dla siebie i można ją
zaimportować, korzystając wyłącznie z numeru seryjnego, identyfikatora
użytkownika oraz hasła, które są przypisane do tego użytkownika.
Uwaga: Eksportowanie licencji wymaga połączenia z Internetem.
Aby wyeksportować licencję
1. Na komputerze, z którego ma zostać wyeksportowana licencja, wykonaj
następujące czynności:
 (Windows XP/Windows 7/Windows Vista) Kliknij kolejno menu Start >
Wszystkie programy > Autodesk > [Produkt Autodesk] > Narzędzie
transferu licencji.
W oknie dialogowym Eksportuj licencję zostanie wyświetlona nazwa produktu
Autodesk i numer seryjny.
2. W oknie dialogowym Eksportuj licencję kliknij przycisk Zarejestruj.
3. Na stronie Logowanie wprowadź swój identyfikator użytkownika i hasło, a
następnie kliknij przycisk Zaloguj.
4. Na stronie Eksportowanie licencji potwierdź informacje o eksportowaniu.
5. Aby udostępnić licencję jako publiczną, kliknij opcję Udostępnij licencję do
importowania publicznego.
6. Kliknij Eksport.
7. Na stronie Potwierdzenie eksportowania licencji kliknij przycisk Zakończ.

Ścieżka do narzędzia przenoszenia licencji: Start > Wszystkie programy > Autodesk >
AutoCAD > Licence Transfer Utility
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Okno narzędzia do przenoszenia licencji.

Okno łącznenia z serwerem licencji
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Okno pierwszej rejestracji w systemie Autodesk.

Eksportowanie licencji.
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Potwierdzenie wyeksportowania licencji.
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3. IMPORT LICENCJI
Importowanie licencji następuje, gdy wyeksportowana licencja landXpert jest
przenoszona za pomocą narzędzia transferu licencji z serwera Autodesk w sieci
Internet do komputera.
Po wyeksportowaniu licencji landXpert z jednego komputera proces transferu
licencji jest kończony poprzez zaimportowanie tej licencji do innego komputera.
Importowanie licencji następuje, gdy za pomocą narzędzia transferu licencji
zostaje utworzona aktywna licencja na komputerze, co umożliwia działanie
DATAflor landXpert na tym komputerze.
Podczas importowania licencji do komputera docelowego za pomocą narzędzia
transferu licencji program landXpert na tym komputerze nie jest aktywowany;
następuje jedynie przekazanie aktywacji na ten komputer.
Uwaga: Importowanie licencji wymaga połączenia z Internetem.
Aby zaimportować licencję
1. Na komputerze, na który ma zostać zaimportowana licencja, wykonaj
następujące czynności:
 (Windows XP/Windows 7/Windows Vista) Kliknij kolejno menu Start >
Wszystkie programy > Autodesk > [Produkt Autodesk] > Narzędzie
transferu licencji.
W oknie dialogowym Importuj licencję zostanie wyświetlona nazwa produktu
firmy Autodesk i numer seryjny.
2. W oknie dialogowym Licencja kliknij przycisk Zarejestruj.
3. Na stronie Logowanie wprowadź swój identyfikator użytkownika i hasło, a
następnie kliknij przycisk Zaloguj.
4. Na stronie Potwierdzenie importowania licencji kliknij przycisk Zakończ.
Licencja została zaimportowana na komputerze; można teraz uruchomić na nim
produkt firmy Autodesk. Aby przenieść licencję do innego komputera, należy
powtórzyć procedury eksportu i importu.
Importowanie licencji w celu zastąpienia licencji próbnej
1. Na komputerze, na który ma zostać zaimportowana licencja, wykonaj
następujące czynności:
 (Windows XP/Windows 7/Windows Vista) Kliknij kolejno menu Start >
Wszystkie programy > Autodesk > [Produkt Autodesk] > Narzędzie
transferu licencji.
W oknie dialogowym Aktualizuj numer seryjny i klucz produktu zostanie
wyświetlona nazwa programu i numer seryjny.
2. W oknie dialogowym Aktualizuj numer seryjny i klucz produktu wprowadź
numer seryjny i klucz produktu, które zostaną użyte w celu zaktualizowania
danych. Kliknij przycisk Aktualizuj.
W oknie dialogowym Importuj licencję zostanie wyświetlona nazwa produktu i
zaktualizowany numer seryjny.
3. W oknie dialogowym Licencja kliknij przycisk Zarejestruj.
4. Na stronie Logowanie wprowadź swój identyfikator użytkownika i hasło, a
następnie kliknij przycisk Zaloguj.
5. Na stronie Potwierdzenie importowania licencji kliknij przycisk Zakończ.
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Licencja została zaimportowana na komputerze; można teraz uruchomić na nim
landXpert. Aby przenieść licencję do innego komputera, należy powtórzyć
procedury eksportu i importu.

Ścieżka do narzędzia przenoszenia licencji: Start > Wszystkie programy > Autodesk >
AutoCAD > Licence Transfer Utility

Okno Narzędzie do przenoszenia licencji.
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Okno łącznenia z siecią Internet.

Okno rejestracji w systemie Autodesk.
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Okno informacyjne importowania licencji.

Okno startowe po uruchomieniu landXpert na komputerze, gdzie licencja została
wyekspotrowana.
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