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Zapraszamy do zapoznania się z często zadawanymi
pytaniami
Witamy w sekcji często zadawanych pytań.
Otrzymujemy wiele sygnałów od naszych użytkowników i w tym miejscu dla Państwa
wygody zgromadziliśmy te informacje. Jeżeli chcą Państwo uzupełnić lub dodać
jakieś informacje, to proszę nas o tym zawiadomić używając formularza z
informacjami, który można znaleźć w aplikacji, lub za pośrednictwem swojego
dystrybutora.
Większość błędów spowodowana jest przez nieprawidłowe stosowanie sterowników
Crypkey. Crypkey to ważny element oprogramowania innej firmy, który został
wbudowany w celu aktywowania i zarządzania licencjami na naszą aplikację.
Proszę pamiętać, że każda zmiana wprowadzona w Crypkey lub naszej aplikacji
powoduje utratę licencji. Licencja związana jest z komputerem. Jeżeli chcemy
przenieść aktywną licencję na inny komputer, to należy postępować zgodnie z
procedurą przenoszenia licencji.
Czasami problemy spowodowane są przez inne rozwiązania w oprogramowaniu.
Więcej informacji można uzyskać w punkcie dotyczącym niekompatybilnego
oprogramowania.
Dodaliśmy również kilka procedur, aby pomóc w wykonywaniu niektórych zadań,
jak np. odnowienie serwisu w ramach licencji.
Mamy nadzieję, że znajdą Państwo odpowiedzi na interesujące Was zagadnienia.
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Błędy Podczas Instalacji
1. Błędy Podczas Instalacji
· Ustawienie nie działa/nic się nie dzieje.
· Nie znaleziono połączenia z bazą danych.
· Nie mogę znaleźć swojego języka w programie ustawień.
· Błąd połączenia z bazą danych.
· Instalacja sieciowa: Nie działa połączenie z bazą danych

1. Setup.exe nie działa.
1. Problem
Kiedy klikam na plik setup.exe na płycie CD/DVD nic się nie dzieje.

1. Przyczyna
Plik setup.exe jaki widać na płycie CD/DVD uruchamia rzeczywisty plik setup.
exe znajdujący się w innej lokalizacji.

1. Rozwiązanie
· Przejdź do D:\Disk1\InstData\VM\setup.exe (gdzie D: to litera napędu CD/
DVD-Rom).
· Dwukrotnie kliknij na plik setup.exe. Rozpocznie się instalacja.

1. Co zrobić w przypadku komunikatu “Nie znaleziono połączenia z bazą
danych” podczas instalacji klienta
1. Problem
Kiedy próbuję uzyskać połączenie z Serwerem, otrzymuję następujący
komunikat o błędzie:Nie znaleziono połączenia z bazą danych

1. Przyczyna
Program instalacyjny nie może znaleźć instalacji serwera. Folder, w którym
został zainstalowany program, nie jest udostępniony lub nie jest używana
prawidłowa ścieżka UCN.

1. Rozwiązanie

Vivid Automotive BV

8

WorkshopData FAQ
· Jeżeli chcemy uruchomić aplikację na serwerze, to należy przeprowadzić
instalację klienta z tą samą ścieżką UNC używając moich miejsc sieciowych
(zatem \\ServerName\ShareName zamiast C:\Program
Files\ApplicationName).
· Proszę zapytać dystrybutora o najnowszy plik do instalacji sieciowej.

1. Nie mogę znaleźć swojego języka w programie ustawień.
1. Problem
Każdy program jest dostosowany do potrzeb sprzedającego lub dystrybutora.
Oznacza to, że w ustawieniach pokazujemy tylko języki, które są dostępne dla
tej wersji, przy czym zależy to również od używanej wersji programu Windows.

1. Przyczyna
Języki dostępne na rozwijanym wykazie w pierwszym oknie podczas instalacji
zależą od systemu operacyjnego Windows na danym komputerze.
Na przykład:
Jeżeli używana jest włoska wersja systemu Windows, wówczas nie można
wybrać polskiego jako języka instalacji, ponieważ języki te wykorzystują dwa
różne zestawy znaków. Polski dostępny jest tylko w polskim systemie
operacyjnym Windows lub w systemie o podobnym zestawie znaków.

1. Rozwiązanie
· Należy wybrać inny język do instalacji programu. Najlepiej język swojego
systemu operacyjnego.
Uwaga:
Sam program może być używany we wszystkich wersjach systemu Windows. Prawidłowy
język można wybrać na późniejszym etapie podczas ustawiania, o ile język taki będzie
dostępny w tej konkretnej wersji.

1. Błąd połączenia z bazą danych
1. Problem
Po uruchomieniu programu pojawia się błąd
Komunikat o błędzie:Błąd połączenia z bazą danych
Nie można uzyskać połączenia z bazą danych. Problem ten należy rozwiązać
przed ponownym uruchomieniem programu.
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1. Przyczyna
Program nie może znaleźć pliku bazy danych. Proszę sprawdzić, czy baza
danych została zainstalowana na komputerze.
C:\Pliki programu\[Folder programu]\workshophdb
Jeżeli baza danych nie została zainstalowana, wówczas może pojawić się
problem z odczytem płyty DVD.

1. Rozwiązanie
· Aby sprawdzić, czy problem ten rzeczywiście był związany z samą płytą
DVD, należy skopiować wszystkie pliki z płyty DVD na twardy dysk. (folder
temp). Ponownie zainstalować program klikając na plik setup.exe na
twardym dysku. To powinno rozwiązać problem.
· Jeżeli nie można skopiować wszystkich plików z płyty DVD na twardy dysk,
wówczas należy poprosić dystrybutora o nową płytę DVD.

1. Problem podczas instalacji sieciowej
1. Problem
Podczas wykonywania instalacji sieciowej na komputerze klienta wystąpił
następujący problem.
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Komunikat o błędzie:Podłączenie bazy danych nie działa lub nie można go
uzyskać pod podanym adresem.

1. Przyczyna
Nie działa obsługa serwera bazy danych lub jednocześnie działa obsługa bazy
danych organizera.

1. Rozwiązanie
· Aby zatrzymać obsługę bazy danych organizera Organiser Database, należy
przejść do opcji Start i wybrać funkcję Run on the server (Praca na serwerze).
Wpisać polecenie services.msc

· Znaleźć bazę Organiser Database i jeżeli jest ona włączona kliknąć prawym
przyciskiem myszy na wierszu bazy danych Organiser Database, a następnie
wybrać Stop (Zatrzymaj). Obsługa zostanie zatrzymana.
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· Aby włączyć obsługę sieciową, należy przejść do ścieżki instalacji na
serwerze, np. c:\programm files\workshopdata... i kliknąć na plik
Networkserver.exe. To spowoduje zainstalowanie obsługi sieciowej na
komputerze. Aby było to robione na stałe podczas każdego uruchomienia,
proszę wykonać skrót pliku networkserver.exe i umieścić ten skrót w folderze
startowym Windows C:\Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Startup.
· Na komputerze klienta przejść do folderu instalacyjnego (przez sieć) na
komputerze serwera, na którym aplikacja została zainstalowana, i wybrać
plik setup.cmd w folderze Clientsetup. To spowoduje ponowne
uruchomienie ustawień klienta. Proszę upewnić się, czy folder instalacyjny
został udostępniony, i czy prawidłowo ustawione zostały pozwolenia. Proszę
również sprawdzić, czy w module firewall otwarty jest odpowiedni port.
Odpowiednie instrukcje można znaleźć w naszej instrukcji instalacji.
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Błędy licencji
1. Błędy licencji
· Inicjowanie nie udało się lub sterownik jest zajęty. (Samodzielna.)
· Kod zakładu ma tylko 2 cyfry.
· Ręcznie odinstaluj/ponownie zainstaluj sterownik Crypkey.
· Komunikat o błędzie · Sterownik inicjalizacji jest uszkodzony lub zajęty. (Instalacja klienta
sieciowego.)
· Komunikat o błędzie --

1. Co zrobić z komunikatem o błędzie Inicjowanie nie udało się lub
sterownik jest zajęty (samodzielna)
1. Problem
Program nie działa i Kod Zakładu składa się tylko z 2 cyfr. Widoczny jest
następujący komunikat.
Komunikat o błędzie:Inicjowanie nie udało się lub sterownik jest zajęty

1. Przyczyna
Program nie może znaleźć pliku licencji.

1. Rozwiązanie
· Prawdopodobnie nie udała się aktualizacja starego serwisu licencyjnego.
Aby uporać się z tym błędem odnów usługę licencyjną. Aby to zrobić, należy
postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w ‘W jaki sposób należy
odnowić serwis licencyjny’.

1. Co zrobić z 2-cyfrowym kodem zakładu?
1. Problem
Program nie działa i kod zakładu składa się tylko z 2 cyfr.
Komunikat o błędzie:---

1. Przyczyna
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Program nie może znaleźć pliku licencji.

1. Rozwiązanie
·

Przejdź do opcji Informacje o licencji.

· Kliknij na zakładkę Zaawansowane.

· Kliknij na przycisk Przeglądaj pod polem Ścieżka licencji.
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· Teraz przejdź do folderu, w którym można znaleźć plik workshop.exe. Zwykle:
C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/[application
name]/0/ workshop.exe

· Wybierz plik i kliknij Otwórz.
· Sprawdź, czy pod zakładką Aktywacja znajduje się następujący komunikat:
Inicjalizacja licencji została przeprowadzona pomyślnie. Program został
zatwierdzony do uruchomienia.
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1. Jak ręcznie odinstalować sterownik Crypkey i zainstalować nowy
· Przejdź do pozycji Start i wybierz Uruchom.
· Wpisz Cmd w polu tekstowym i kliknij na OK.
· Wpisz cd\ścieżkę licencji ; najbardziej prawdopodobna ścieżka licencji C:
\Documents and Settings\All Users\Application Data\WorkshopData\0
(Patrz: Jak znaleźć ścieżkę licencji na komputerze)
· Teraz wpisz setupex.exe /U.
· Pojawi się ostrzeżenie (patrz poniżej):
Rejestracja katalogu została usunięta. Usługa nie została odinstalowana,
ponieważ zarejestrowane są inne katalogi. Wybrać /U, aby zastąpić i
odinstalować opcję.

· Kliknij na przycisk OK i ponownie uruchom komputer.
· Po ponownym uruchomieniu komputera należy przejść do kartoteki, w
której został zainstalowany sterownik (patrz Krok 1).
· Teraz dwukrotnie kliknij na plik setupex.exe. To spowoduje zainstalowanie
nowego sterownika.
· Uruchom program. W tym momencie utracona zostanie licencja, lecz nie
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powinien się już pojawiać błąd -22. W tym miejscu trzeba poprosić swojego
dystrybutora o kod naprawy.

1. Zmiany kodu zakładu
1. Problem
Kod zakładu zmienia się po kilku dniach od przekazania zgłoszenia
dotyczącego Klucza Zakładu.
Komunikat o błędzie:-

1. Przyczyna
Możliwe jest, że wersja demo wygasła od czasu przekazania zgłoszenia o
Klucz Zakładu. Kod zakładu zmienia się po wygaśnięciu licencji demo.

1. Rozwiązanie
· Trzeba poprosić swojego dystrybutora o nowy klucz zakładu (klucz naprawy)
z nowym kodem zakładu.

1. Inicjowanie: Sterownik jest uszkodzony lub zajęty
Błąd ten występuje wtedy, gdy użytkownik nie ma pozwolenia na zapisywanie
w katalogu ścieżki licencji (podczas instalacji klienta sieciowego).
Najłatwiejszym sposobem przetestowania, czy mamy pozwolenie na
zapisywanie, jest przejście do ścieżki licencji z komputera klienta na serwer.
Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folder licencji i wybrać
tworzenie dokumentu tekstowego. Jeżeli to się nie uda, to wiemy, że na
serwerze dla tego użytkownika należy ustawić prawa do zapisu.

1. Utrata licencji
1. Problem
Licencja znika po użyciu programu Norton Utilities Speed Disk lub innego
oprogramowania kopiującego.
Komunikat o błędzie:--

1. Przyczyna
Program Speed disk (lub inne oprogramowanie kopiujące) przenosi pliki
licencyjne, powodując utratę licencji. Program wykorzystuje 4 specjalne pliki
licencyjne (Workshop.ent, Workshop.key, Workshop.41s oraz Workshop.rst) do
kontroli licencji. Pliki te są deklarowane jako ukryte pliki systemowe i pozostają
w katalogu 'Workshop'.

Vivid Automotive BV
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1. Rozwiązanie
· Otwórz opcję Speed Disk and Select File | Options | Customise |
Immovable Files, podaj, że nie można przenosić plików *.ent, *.key, *.41s i *.
rst. Teraz można uruchomić opcję Speed Disk i nie będzie to miało żadnego
wpływu na licencję.

3.1

Błąd -4
1. Co zrobić z błędem -4
1. Opis problemu
Program wygląda jak wersja demo (nie są dostępne strony z opcjami), a w
oknie informacji o licencji pokazuje się kod -4.
Komunikat o błędzie: [-4] Program nie został zatwierdzony dla tego zakładu

1. Przyczyna
Program nie ma licencji i trzeba go zatwierdzić.

1. Rozwiązanie
· Do zatwierdzenia programu potrzebna jest licencja. Należy przesłać Kod
Zakładu do swojego dystrybutora, a wtedy otrzymają Państwo z powrotem
Klucz Zakładu. Po wstawieniu Klucza Zakładu program jest zatwierdzony do
stosowania.

3.2

Błąd -5
1. Co zrobić z błędem -5
1. Opis problemu
Program wygląda jak wersja demo (nie są dostępne strony z opcjami), a w
oknie informacji o licencji pokazuje się kod -5.
Komunikat o błędzie: [-5] PROGRAM MOVED OR SITE KEY BAD PASSWORD
(PROGRAM PRZENIESIONY LUB NIEPRAWIDŁOWE HASŁO KLUCZA ZAKŁADU.

1. Przyczyna
Jeżeli serwis licencyjny Crypkey nie działa, a użytkownik próbuje uruchomić
aplikację, okazuje się, że nic się nie dzieje. Aplikacja nie uruchamia się.
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1. Rozwiązanie
· W tym momencie następuje utrata licencji. Przed przekazaniem prośby o
kod naprawy należy upewnić się, czy serwis Crypkey działa normalnie. Serwis
powinien się uruchamiać automatycznie po włączeniu.

3.3

Błąd -7
1. Co zrobić z błędem -7
Opis problemu

Program wygląda jak wersja demo (nie są dostępne strony z opcjami), a w
oknie informacji o licencji pokazuje się kod -7.
Komunikat o błędzie:[–7]

1. Przyczyna
Błąd A -7 oznacza, że plik licencji jest uszkodzony lub był zmieniany.

1. Rozwiązanie
· Jeżeli pojawi się ten błąd, wówczas należy usunąć wszystkie pliki licencji i
ponownie uruchomić aplikację.
· Po usunięciu plików licencji należy ponownie uruchomić program. W tym
momencie nie ma licencji. Należy poprosić o kod naprawy z nowym Kodem
Zakładu. Po wprowadzeniu nowego Klucza Zakładu oprogramowanie
ponownie będzie działać.

3.4

Błąd -8
1. Co zrobić z błędem –8?
1. Opis problemu
Program wygląda jak wersja demo (nie są dostępne strony z opcjami i w
oknie informacji o licencji pokazuje się kod -8.
Komunikat o błędzie: [–8]

1. Przyczyna
Czas komputera ustawiony został na datę przed wydaniem Klucza Zakładu.

1. Rozwiązanie
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· Błąd ten występuje wtedy, gdy czas systemowy komputera został zmieniony.
Czasu systemowego nie można przestawić na raz do tyłu ani do przodu o
więcej niż jedna godzinę i piętnaście minut.
· Należy poprosić o nowy klucz zakładu (klucz naprawy) z nowym Kodem
Zakładu.

3.5

Błąd -9

3.6

Błąd -15
1. Co zrobić z błędem –15?
1. Opis problemu
Program wygląda jak wersja demo (nie są dostępne strony z opcjami i w
oknie informacji o licencji pokazuje się kod -15.
Komunikat o błędzie: [–15]

1. Przyczyna
Plik licencji został przeniesiony lub nadpisany. Błąd ten może wystąpić z kilku
powodów: użytkownik używa programu Norton Utilities Speed Disk lub innego
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programu kopiującego, użytkownik zmienia godzinę na komputerze PC,
użytkownik przenosi katalog aplikacji.

1. Rozwiązanie
· Ponownie uruchom komputer.
· Jeżeli to nie rozwiązuje problemu, wówczas należy ponownie zarejestrować
program (potrzebny jest nowy klucz zakładu, należy poprosić dystrybutora o
Kod Naprawy).
· Jeżeli używane jest oprogramowanie kopiujące, to konieczne jest
skonfigurowanie go w taki sposób, aby nie przenosiło ono plików
licencyjnych (pliki *.ent, *.key, *.41s i *.rst).

3.7

Błąd -22
1. Co zrobić z błędem -22
1. Opis problemu
Program wygląda jak wersja demo (nie są dostępne strony z opcjami i w
oknie informacji o licencji pokazuje się kod -22.
Komunikat o błędzie [–22].

1. Przyczyna
Przy pomocy tej wersji programu WorkshopData ATI podczas instalacji
zaktualizowaliśmy licencję Crypkey. Jeżeli ta aktualizacja nie została
przeprowadzona pomyślnie w sposób automatyczny, wówczas pojawia się
błąd -22.

1. Rozwiązanie
Istnieją dwa rozwiązania tego problemu.
· Usuń pliki licencji.
· Wymienić sterownik Crypkey.

3.8

Błąd -1000
1. Co zrobić z błędem -1000
1. Problem
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Aplikacja otwiera się z preferencjami użytkownika na pierwszym planie, gdzie
pokazuje się komunikat o błędzie. Nie ma licencji.
Komunikat o błędzie:[-1000]

1. Przyczyna
Aplikacja nie może uzyskać połączenia z oprogramowaniem ochrony licencji
Crypkey.
Rozwiązanie

Rozwiązanie polega na ręcznym odinstalowaniu sterownika Crypkey.
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Niekompatybilne oprogramowanie
CrypKey został wykryty jako wirus Trojan – oprogramowanie antywirusowe
Następujące skanery antywirusowe wykrywają program CrypKey jako wirus
Trojan:
· BitDefender
· Sophos
· Antivir (PE)
Nawiązano kontakt ze sprzedawcami tych produktów i poproszono o
wyłączenie plików Crypkey z konfiguracji skanowania. Przyszłe wersje tych
skanerów nie powinny powodować tego problemu. W międzyczasie mogą
Państwo doradzać swoim klientom wyłączenie plików CrypKey ze skanerów
antywirusowych. Pliki CrypKey jakie należy wyłączyć to: *.rst,*.ent, *.key, *.41s,
*.ind, cks*.tmp

Zonelabs i EZ Firewall
Produkty Zonelabs i EZ Firewall powodują wyłączenie licencjonowanych
produktów CrypKey. Wydaje się, że problemy te związane są z wersją 5.1
modułu zabezpieczeń TrueVector, która jest wykorzystywana przez te wszystkie
produkty. Rozwiązaniem jest wyłączenie tych produktów lub ich aktualizacja
do nowszej wersji.

Norton
Norton Utilities Speed Disk lub inne oprogramowanie do tworzenia kopii
zapasowych powoduje utratę licencji

FileMaker
FileMaker spowoduje utratę licencji oraz pojawienie się błędów -5 i -7 na
instalacjach XP i Vista.

Norman
Oprogramowanie do czyszczenia dysku Norman może spowodować utratę
licencji. Proszę pamiętać o wyłączeniu plików CrypKey ze skanowania. Pliki
CrypKey jakie należy wyłączyć to: *.rst,*.ent, *.key, *.41s, *.ind, cks*.tmp
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Procedury
Procedury.
· W jaki sposób należy odnowić serwis licencyjny.
· Jak sprawdzić czy działa serwis Crypkey.
· Jak usunąć pliki licencji.
· Jak znaleźć ścieżkę licencji na komputerze.

W jaki sposób należy odnowić serwis licencyjny
Należy poprosić dystrybutora o następujący plik wsadowy. Crypkeyuninstall.
cmd. W wersji 7.1 plik ten znajduje się również w folderze Narzędzia w folderze
programu.
· Skopiować plik wsadowy (CrypkeyUninstall.cmd) do katalogu, w którym
zainstalowane są sterowniki crypkey. Dokładną ścieżkę gdzie
przechowywane są sterowniki można znaleźć w preferencjach użytkownika
aplikacji (patrz rysunek poniżej):

· Zakończ program WorkshopData ATI.
· Otwórz program Windows explorer i przejdź do folderu ścieżki licencji. W tym
folderze skopiuj plik CrypkeyUninstall.cmd.
· Dwukrotnie kliknąć na plik wsadowy. Pojawi się ostrzeżenie (patrz poniżej):
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Rejestracja katalogu została usunięta. Usługa nie została odinstalowana,
ponieważ zarejestrowane są inne katalogi. Wybrać /U, aby zastąpić i
odinstalować opcję.

· Kliknij na przycisk OK i ponownie uruchom komputer.
· Po ponownym uruchomieniu komputera należy przejść do kartoteki, w
której został zainstalowany sterownik (patrz Krok 1).
· Teraz dwukrotnie kliknij na setupex.exe. To spowoduje zainstalowanie
nowego sterownika.

Jak sprawdzić czy działa serwis Crypkey
Aby aplikacja mogła znaleźć licencję, musi działać serwis licencyjny Crypkey.
· Przejdź do pozycji Start
· Otwórz Panel sterowania
· Dwukrotnie kliknij na Narzędzia administracyjne
· Dwukrotnie kliknij na Usługi
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· Teraz poszukaj Licencji Crypkey. W statusie powinno być wpisane
Uruchomiono, a jako typ uruchomienia powinno być napisane
Automatyczny
· Jeżeli serwis nie został uruchomiony, wówczas należy kliknąć na odpowiedni
wiersz prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom ponownie.

1. Jak usunąć pliki licencji
Pliki licencji przechowywane są w Ścieżce licencji. (Patrz:Jak znaleźć ścieżkę
licencji na komputerze).
· Zamknij program.
· Otwórz program Windows explorer i przejdź do folderu ścieżki licencji. W tym
folderze znajdują się pliki setupex.exe i workshop.exe. Poszukaj
następujących plików:
workshop.41s
workshop.ent
workshop.key
workshop.rst
Ponieważ pliki te są tak naprawdę ukrytymi plikami systemowymi, mogą być
one niewidoczne. Można je zobaczyć wykonując następujące kroki (Windows
XP):
· W programie Windows explorer wybierz Narzędzia w pasku menu.
· Teraz wybierz pozycję menu Opcje folderu.
· W oknie Opcje menu wybierz zakładkę Widok.
· Poszukaj pozycji Ukryte pliki i foldery i wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i
foldery
· Kliknij na przycisk OK.
· Teraz pliki licencji powinny być widoczne w programie Windows explorer.
· Usuń następujące pliki: workshop.41s, workshop.ent, workshop.key i
workshop.rst
· Ponownie uruchom program.

Vivid Automotive BV

Procedury

29

W tym momencie nie ma licencji. Należy poprosić o kod naprawy. Po
wprowadzeniu nowego Klucza Zakładu program ponownie będzie działać.

1. Jak znaleźć ścieżkę licencji na komputerze
· Kliknij na przycisk "Preferencje użytkownika".
· Wybierz Informacje o licencji z lewego menu i kliknij na zakładkę
Zaawansowane.

· W oknie Ścieżka licencji można zobaczyć gdzie przechowywane są pliki
licencji.
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Pytania o licencje
1. Czy moja licencja jest wciąż ważna po zainstalowaniu uaktualnionej
wersji programu?
Tak, jeśli instalujesz uaktualnioną wersję programu (CD/DVD z uaktualnioną
wersją), to Twój stary kod zakładu jest wciąż ważny i ilość dni pozostaje taka
sama.
Jeżeli podczas instalacji pojawiły się problemy, które spowodowały utratę
licencji, wówczas proszę skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania
Kodu Naprawy.

1. Czy moja licencja będzie nadal ważna, jeśli zmienię moją wersję
samodzielną na wersje sieciową?
Tak. Jeżeli zainstalujesz wersję sieciową w tym samym katalogu, wówczas
licencja będzie nadal ważna.

1. Czy potrzebuję innego kodu zakładu jeśli instaluję program na drugim
komputerze?
Kod zakładu jest związany z programem zainstalowanym na komputerze. Jeśli
instalujesz CD na innym komputerze, to kod zakładu rzeczywiście jest inny.
Licencja ważna jest tylko dla jednego komputera, dla każdej dodatkowej
instalacji należy kupić drugą licencję. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące licencji proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
Z tego powodu wprowadziliśmy WERSJĘ SIECIOWĄ (4 jednoczesnych
użytkowników).

1. Dlaczego moja licencja ginie po przywróceniu programu Windows XP?
Jest to normalne zachowanie licencji (w ten sposób jest chroniona). Licencja
jest niezmienna w danym miejscu i czasie: musi ona pozostać w folderze, w
jakim została zainstalowana. Po skopiowaniu tego pliku (co dzieje się przy
przywracaniu programu WindowsXP), licencja natychmiast ginie i nie można
jej już przenosić.
W przypadku, gdy potrzebne jest ponowne zatwierdzenie, należy przenieść
licencję na inny komputer (zainstalować tam płytę CD i postępować zgodnie
z procedurą przeniesienia licencji) zanim wykonane zostanie przywrócenie
programu XP. Po przywróceniu programu można przenieść licencję z
powrotem na pierwotny komputer.
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Przeniesienie Licencji
Istnieją dwa sposoby przeniesienia licencji z jednego komputera na drugi:
· Za pomocą dyskietki
· W sieci

1. Przeniesienie licencji za pomocą dyskietki
Jeżeli posiadasz ważną licencję na swoim komputerze, to masz możliwość
przenoszenia tej licencji na inny komputer.
Pierwotny komputer (nazywany źródłowym) utraci bieżącą licencję. Licencja
przeniesiona zostanie na nowy komputer (nazywany docelowym).
Należy upewnić się, czy na obu komputerach zainstalowany jest program i czy
mają one napęd dyskietek.
NIE URUCHAMIAĆ LICENCJI DEMO NA NOWYM KOMPUTERZE!
Przeniesienie wykonywane jest w 3 krokach:
Rejestracja

(w komputerze docelowym)

· Przejdź do opcji Ustawienia Programu i wybierz Przeniesienie Licencji.
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· Kliknij na zakładkę Przeniesienie na Dyskietkę.
· Włóż pustą dyskietkę do napędu dyskietek (lub kartę pamięci USB stick lub
inne odpowiednie urządzenie przenośne).
· Kartoteką Docelową jest A:\ (Gdzie A: jest stacją dyskietek na komputerze)
· Kliknij na Rejestracja.
· Wyjmij dyskietkę z komputera docelowego. (Nie zamykaj tego okna dopóki
Przeniesienie nie zostanie zakończone!)
· Wydanie licencji.
(w komputerze źródłowym)

· Przejdź do opcji Ustawienia Programu i wybierz Przeniesienie Licencji.
· Kliknij na zakładkę Przeniesienie na Dyskietkę.
· Włóż dyskietkę do napędu dyskietek komputera źródłowego (z ważną
licencją jaką chcemy przenieść).
· Przejdź do okna 'Informacje o licencji'.
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· Kliknij na zakładkę 'Przeniesienie licencji'.
· Kliknij na przycisk Wydanie licencji.
· Wyjmij dyskietkę z komputera źródłowego.
· Przyjęcie licencji.
(w komputerze docelowym)
· Ponownie włóż dyskietkę do napędu dyskietek komputera docelowego.
· Kliknij na przycisk Przyjęcie licencji.
· Wyjmij dyskietkę z komputera docelowego.
· Licencja została przeniesiona na nowy komputer (docelowy).

1. Przeniesienie licencji w sieci
Aby móc przenieść licencję pomiędzy dwoma komputerami w sieci, należy
udostępnić folder licencji na komputerze źródłowym.
(w komputerze źródłowym)

1. Przejdź do opcji Ustawienia Programu i wybierz Informacje o Licencji.
2. Kliknij na zakładkę Zaawansowane i zapisz Ścieżkę licencji.
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1. Jak można udostępnić folder?
3. Na komputerze źródłowym otwórz program Windows Explorer i przejdź do
zapisanej przed chwilą ścieżki licencji.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder zawierający plik workshop.exe. W
menu kontekstowym wybierz Udostępnianie i Bezpieczeństwo.
5. Wybierz opcję Udostępnianie.
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6. Wybierz przycisk radiowy ‘Udostępnij ten folder’ i zapisz Nazwę podziału.
7. Kliknij na Pozwolenia.
8. W oknie Udostępnij pozwolenia kliknij na Każdy i w opcji zezwolenia wybierz
pole za Pełna kontrola.
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9. Kliknij na Zastosuj, następnie OK.

1. Przeniesienie licencji
(w komputerze docelowym)

1. Otwórz program
Niezależnie od tego co robisz, nie akceptuj licencji demo; (przeniesienie
licencji można przeprowadzić tylko na komputerze, na którym nigdy nie było
licencji)
2. Przejdź do opcji Ustawienia Programu i wybierz Przeniesienie Licencji.
3. Kliknij na zakładkę Przeniesienie, kliknij na Przeglądaj i poszukaju
dostępnionego folderu na komputerze źródłowym otwierając folder z
zapisaną nazwą podziału.
4. Wybierz plik workshop.exe i kliknij Otwórz

5. Teraz kliknij na przycisk Przeniesienie
6. Jeżeli przeniesienie wykonane zostało prawidłowo, wówczas na ekranie
komunikatu widoczny będzie napis OK. Teraz licencja działa na nowym
komputerze.

1. Wskazówka:
Nie zapomnij anulować podziału na komputerze źródłowym po przeniesieniu
licencji. Postępuj zgodnie z krokami 1-2 udostępniania folderu.
10.Wybierz Nie udostępniaj tego folderu.
11.Kliknij OK.
12.Ponownie kliknij OK.
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Użytkownicy online
Nie mogę utworzyć dodatkowych użytkowników online
1. Problem

Nie widzę zakładki do tworzenia dodatkowych użytkowników online.
1. Przyczyna

Program uruchamia licencję demo
1. Rozwiązanie

· Należy zaktualizować licencję tworząc licencję opłaconą.
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