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   Příprava

   1. Instalace klíče (dongle):
       Po připojení klíče do USB portu se zobrazí červené a zelené světlo po dobu 1-2 sekund.
        Jakmile bude instalace / připojení klíče kompletní, 
       naleznete ho v PC jako „CODEMETER“.

      Poznámka:
       Zobrazená jednotka je zcela virtuální, což znamená, že uložená data budou po odstranění
       klíče ztracena !

   2. Podporované operační systémy:
       - Windows 10
       - Windows 7, SP1 a vyšší
       - Windows Server 2003 / 2003 R2
       - Windows Server 2008 / 2008 R2
       - Windows Server 2012 / 2012 R2
       - Windows Server 2016 / 2016 R2

      Poznámka:
      Protokol TCP/IP musí být nainstalován na serveru a klientovi.
      Server vyžaduje pevnou IP adresu. 
      Porty 22350 a 22351, stejně jako aplikace CodeMeter.exe, musí být uvedeny 
      jako výjimky ve firewallu.

   3. Licencování
      Licencování do klienta je prováděno dynamicky. Licence je poskytována licenčním serverem
      během zahájení aplikace. Licence bude vrácena po dokončení.
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   Instalace

   Spusťte instalaci přes následující soubor:
   - UTILITIES\codemeter\CodeMeterRuntime.exe

   Poté, postupujte podle pokynů pro instalaci.

   Důležité:
   CODEMETER musíte instalovat jako správce. Pokud si nejste jisti, zda máte potřebná práva,
   obraťte se předem na správce systému.

   Poznámka:
   CodeMeter Control Center a CodeMeter WebAdmin jsou vždy instalovány během 
   instalace CAD/CAM systému.
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   Konfigurace

   1. Server

   Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu v panelu nástrojů a otevře se Vám kontextové menu.
   Klepněte levým tlačítkem myši na„WebAdmin“ a otevře se CodeMeter WebAdmin na stránce
   ve Vašem prohlížeči.

   Zde můžete konfigurovat služby síťové licence.

   Povolte síťový server kliknutím na „Configuration“, „Server“ a poté „Server Access“.       
   Povolte „Network Server“.

   Klikněte na tlačítko „Apply“. Konfigurace je nyní dokončena.

   2.Klient

   Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu v panelu nástrojů a otevře se Vám kontextové menu.
   Klepněte levým tlačítkem myši na„WebAdmin“ a otevře se CodeMeter WebAdmin na stránce
   ve Vašem prohlížeči.

   V menu jděte do „Configuration“, „Basic“ a poté do „Server Search List“. Klikněte na znaménko 
   plus a vložte IP adresu serveru.
   Prosím, věnujte pozornost pořadí: IP adresa serveru musí být v horní části seznamu.

   Konfigurace klienta je nyní dokončena.
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   Řešení problémů

   1. CodeMeter Control Center nezobrazuje klíč / dongle (CM-stick), ačkoliv je klíč / dongle
       zobrazován v Exploreru.

       Pokud je aplikace vázána na IP adresu a tato adresa je změněna, CodeMeter Control Center
       již nemůže umožnit přístup ke klíči.

       Otevřete klíč „BindAddress“ v registru pod
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Server\CurrentVersion.
       Změňte hodnotu na 0.0.0.0. Zavřete aplikaci CodeMeter.exe.
       Zavřete službu CodeMeter Runtime. Otevřete službu znovu.

       Control Centre by nyní měl klíč rozpoznat.

   2. Licenční server nefunguje
      Služba „CodeMeter Runtime Service“ nefunguje. Pod „start/control panel/administration/
      services“ můžete zkontrolovat zda byla služba spuštěna. Pokud je potřeba, spusťte službu.

   3. Internetové připojení
        Musíte se ujistit, že mezi klientem a serverem existuje sítové připojení.
        Kontaktujte Vašeho správce systému.

   4. Firewall
        Zkontrolujte nastavení brány firewall, zda byla uvolněna pro aplikaci CodeMeter.exe.
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   Podpora & Servis

   Telefonická linka:
   + 420 383 134 599

   Email:
   sales@peps.cz

   Pracovní doba:
   Pondělí – Pátek
   8:00 – 16:00


