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Typy licencí
Nejdůležitější věcí, které je třeba rozlišit, je typ licence aplikace, kterou jste zakoupili.
Níže jsou uvedeny typy licencí, které jsou k dispozici:
1. Zkušební licence (Trial) na 15 dnů
2. Trvalá (neomezená)
3. Upgrade (placený přechod z předchozí verze)
4. Předplacená (pouze na 1 rok)
[Některé aplikace nemusí mít předplatné]

Typy aktivace
Na základě internetového připojení počítače může být aktivace následujících dvou typů:
1. Online – doporučená (musíte být připojení k Internetu)
2. Offline – bez připojení na internet, telefonicky nebo mailem do USA z jiného PC ???

Online aktivace
Požadavky
Než budete moci pokračovat v online aktivaci, měli byste mít následující náležitosti.
1. Připojení k internetu
2. Nainstalovanou aplikaci (dle návodu „Průvodce instalací programu DesignCAD ...“
3. Licenční klíč (získaný společně s odkazem ke stažení instalační sady e-mailem)
4. Vaši e-mailovou adresu pro použití k registraci
Poznámka: Vaše celé jméno, e-mailová adresa a licenční klíč jsou povinné položky
vyžadované u každého druhu aktivace.
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Proces aktivace
Při prvním spuštění aplikace se zobrazí následující dialog pro aktivaci.

Prosím uveďte „Name“ (jméno), „Email“ (e-mail adresu) a „Licence Key“ (licenční klíč).
Stiskněte „Help“ (Nápověda) pro spuštění souboru s EN nápovědou – to je tento návod.
Stiskněte „Exit“ (Odejít) pro ukončení okna bez aktivace.
Vyplňte povinně políčka označené hvězdičkou (*).
UPOZORNĚNÍ: v kolonkách prosím uvádějte všechna jména a názvy bez českých znaků!
Systém, přestože je LK správně, uvede tuto chybu: Error updating record at server!

(Ctrl+C a vložit Ctrl+V) do kolonky pro LK. Ale POZOR, pokud vložíte LK ze schránky, tak
tlačítko „Activate“ zůstane šedivé. Musíte na něj přejít pomocí klávesy Tab, nebo odmazat
například poslední znak LK a hned ho zase dopsat. …
Jakmile dopíšete, šedé tlačítko „Activate“ (Aktivovat) bude přístupné a dialogové okno
změněné na základě zadaného licenčního klíče (rozlišení pro Full, Trial, Upgrade. ..).
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Aktivace Trial (zkušební) verze
Po vyplnění požadovaných informací v aktivačním dialogu systém detekuje typ licence.
Máte-li zkušební licenci, uživatelské rozhraní se aktualizuje samo, což ukazuje, že jste
zadali zkušební licenční klíč pro verzi Trial (obrázek 2).

(obrázek 2)
Jak ukazuje obrázek 2, tlačítko "Run trial" (Spustit zkušební verzi) bylo aktivováno.
Jakmile na něj kliknete, bude Trial verze aktivována a aktivační dialog zmizí.
Šedé tlačítko „Buy now“ (Koupit) nyní ukazuje, že jste svojí Trial verzi ještě neaktivovali.
Jakmile aktivujete zkušební verzi, při každém spuštění aplikace se zobrazí aktivační
dialogové okno s aktivovaným tlačítkem „Buy now“ (Koupit), spolu s možností pokračovat
v spuštění zkušební verze „Continue trial“ (Pokračovat v testování) a červeně zbývající
dny „Remaining days:?“, po jejichž uplynutí platnost zkušební verze vyprší (obrázek 3).
Pokud se rozhodnete pro zakoupení licence. Kontaktujte prodejce v ČR *), objednejte a
získejte LK pro Full verzi. Následně klikněte na „Buy now“, aplikace vyplní vaše údaje v
aktivačním dialogu (obrázek 3) a přepne na dialog pro trvalou licenci, kde zadáte nový
licenční klíč. Automaticky se spouští náhled na web firmy IMSI Design – můžete je ukončit.
Kliknutím na tlačítko „Continue trial“ (Pokračovat v testování) spustíte aplikaci a
aktivační dialog zmizí.
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(obrázek 3)
*) Distributorem pro ČR a SR je firma ARCADEA a prodejcem Ing. Petr Falek, Engineering
Service, Pod Lázněmi 316, 38301 Prachatice | IČO 12320072 | DIČ CZ5611190046
telefon +420 602 148 754 (také přes Viber nebo WhatApp) | e-mail: falek@designcad.cz
CZ Trial verze >> https://www.designcad.info/zkusebni--trial--max.html
Zde si požádáte o Licenční klíč, stáhnete si instalační balíček se zkušební verzí a seznámíte
se CZ návodem na instalaci a aktivaci US verze.
V průběhu zkušební doby mne můžete, po dohodě, kontaktovat přes Skype a já vám mohu
sdílením obrazovky přiblížit potřebný náhled, postup ... v lokalizované verzi.
Nainstalovanou Trial verzi můžete použít k přechodu na Full verzi, jak je uvedeno dále …..
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Přechod na trvalou licenci
Kliknutím na tlačítko „Buy now“ (Koupit nyní) se otevře „Product Upgrade Center“
(Centrum Upgradu) obsahující možné aktualizace z vaší zkušební licence (obrázek 4).
Poznámka: Seznam dostupných Upgradů se bude lišit v závislosti na typu aktivovaného
licenčního klíče.

(obrázek 4 – přechod z Trial verze na Full licenci)
V dialogu Upgradu si můžete vybrat z dostupných možností produktu přechod od zkušební
(Trial) verze na plnou (Full) licenci.
Po výběru produktu ze seznamu a kliknutím na tlačítko „Buy now“ (Koupit nyní) se otevře
příslušná stránka produktu na webu IMSI Design. Tuto stránku ukončete a před vámi
zůstane původní aktivační dialog, kde vložíte námi zaslaný Licenční klíč pro Full verzi.
Pokud chcete akci zrušit, můžete kliknout na Exit a vrátit se do aktivačního dialogu.
Zakoupením licence přímo u firmy IMSI Design vám nebude poskytnutá česká instalační
sada s CZ soubory, nastavením, návody a technická podpora v ČR.
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Když zkušební doba vyprší
Platnost zkušební doby vyprší po 15 dnech ode dne aktivace zkušební doby.
Po vypršení zkušební doby se aktivační dialog zobrazí vždy při spuštění aplikace s možností
„Buy now“ (Koupit nyní) k přechodu na plnou verzi (obrázek 5).

(obrázek 5)
Po uplynutí zkušební doby se aplikace stane nepoužitelnou. Program DC nelze spustit.
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Aktivace trvalé licence
Jakmile získáte trvalý licenční klíč, vyplňte své údaje v aktivačním dialogu. Systém
detekuje typ vašeho licenčního klíče, tlačítko „Activate“ (Aktivovat) bude přístupné.
(obrázek 6). Kliknutím na toto tlačítko se váš produkt aktivuje a aktivační dialog zmizí.

(obrázek 6)
UPOZORNĚNÍ: v kolonkách prosím uvádějte všechna jména a názvy bez českých znaků!
Systém, přestože je LK správně, uvede tuto chybu: Error updating record at server!

(Ctrl+C a vložit Ctrl+V) do kolonky pro LK. Ale POZOR, pokud vložíte LK ze schránky, tak
tlačítko „Activate“ zůstane šedivé. Musíte na něj přejít pomocí klávesy Tab, nebo odmazat
například poslední znak LK a hned ho zase dopsat. …

Aktivace předplacené roční verze (Subscription)
Aktivace licence k odběru se řídí stejným postupem jako aktivace trvalé licence, pouze
předplatné vyprší po určeném období předplatného (1 rok).
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Aktivace Upgradu
Pokud jste zakoupili Upgrade licenční klíč, zadejte své údaje spolu s licenčním klíčem
čímž se zpřístupní tlačítko „Activate“ (Aktivovat) v aktivačním dialogu (obrázek 7).

(obrázek 7)
UPOZORNĚNÍ: v kolonkách prosím uvádějte všechna jména a názvy bez českých znaků!
Systém, přestože je LK správně, uvede tuto chybu: Error updating record at server!

Vkládání Licenčního klíče:
Doporučujeme LK buď pečlivě opsat, nebo přenést kopírováním přes schránku Windows
(Ctrl+C a vložit Ctrl+V) do kolonky pro LK. Ale POZOR, pokud vložíte LK ze schránky, tak
tlačítko „Activate“ zůstane šedivé. Musíte na něj přejít pomocí klávesy Tab, nebo odmazat
například poslední znak LK a hned ho zase dopsat. …
Po kliknutí na tlačítko „Activate“ (Aktivovat) systém vyhledá existující instalaci na základě
licenčního klíč, který jste zadali.
Pokud je nalezena existující instalace, systém použije stávající registrační data pro
pokračování v aktivaci „Upgrade“ (Vylepšení).
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Pokud není existující instalace nalezena, systém vyzve uživatele, aby poskytl SN (Sériové
číslo, Serial Number) předchozí verze (obrázek 8).

(obrázek 8)
Pokud máte Serial number“ (Sériové číslo) starší verze, musíte toto SN zadat v dialogu na
obrázku 8. Když je SN předchozí verze, které jste zadali, ověřeno, šedé „Upgrade“ tlačítko
bude zpřístupněno.
Pokračujte kliknutím na tlačítko „Upgrade“.
Pokud SN své starší verze programu nemáte nebo máte potíže s jeho vyhledáním,
kontaktujte zákaznický servis ….. Ing. Petr Falek, Engineering Service, Pod Lázněmi 316,
38301 Prachatice, | +420 602 148 754 | falek@designcad.cz | www.designcad.cz
Pokud vám to nebere správné SN, tak na zákaznický servis IMSI: support@imsidesign.com
odešlete náhled toho obrázku s vaším zadaným SK předchozí verze a LK pro v29 (2020)

Invalid old kye = Neplatný starý klíč
(SN předchozí verze by mělo být od v23 do v27 (2018)
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Offline aktivace

Pokud jste offline nebo pokud vaše PC nemá připojení k internetu, průvodce aktivací
offline se vás zeptá, zda chcete pokračovat s aktivací, nebo počkat a zkusit znovu, až bude
internetové připojení obnoveno (obrázek 9).

Žádné připojení k internetu
Na tomto stroji nebylo nalezeno připojení k internetu. Chtěli byste místo toho pokračovat
s aktivací offline?
Ano, pokračovat
Právě teď ne

(obrázek 9)
Pokud vyberete možnost „Not right now“ (Nyní ne), aplikace se ukončí.
Možnost „Yes, proceed“ (Ano, pokračovat) zobrazí aktivační dialog (obrázek 10).

(obrázek 10)
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Prosím zadejte vaše jméno, emailovou adresu a Licenční klíč.
Stiskněte „Nápovědu“ pro získání asistence při aktivaci vaší aplikace (tj. tento dokument).
Stiskněte „Exit „ k ukončení aplikace bez aktivace.
Pole označená (*) jsou povinná.
Když zde vyplníte požadované detaily, zšedlé tlačítko „Pokračovat“ bude povoleno.
Klikněte na „Proceed“ (Pokračovat) k přechodu na další dialog (obr. 11)

(obrázek 11)

1) Prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu způsoby uvedenými dále, pro získání
potvrzovacího kódu pro aktivaci vašeho produktu.
Zdarma v Severní Americe: 1-800-xxx-xxxx
Mimo Severní Ameriku: support@xyzabc.com
2) Jestliže zavoláte, pracovník zákaznické podpory bude potřebovat abyste mu řekli níže
zobrazený instalační kód:
C4059 – 16201 – 5AF53 – 6DE39 – A3C35 – 773D9 – 1E3E3 – BCE89
3) Zadejte váš potvrzovací kód dolu do rámečků a stiskněte „Aktivovat“.
A B C D E
Alternativně, jestliže máte přístup na internet z jiného počítače, můžete vygenerovat váš
potvrzovací kód přechodem na následující odkaz a zadání výše uvedeného instalačního
kódu a vaší emailové adresy.
https://drm.imsidesign.com/offline_activation.php
Aktivovat
Konec
Nápověda k aktivaci DC2020 (v29)
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K pokračování s aktivací offline, budete potřebovat kontaktovat zákaznickou podporu podle
postupu zobrazeného na stránce výše.
Při volání vás zástupce zákaznické podpory požádá o poskytnutí instalačního kódu
uvedeného v dialogovém okně (obr. 11). Poté vám dále poskytne potvrzovací kód, který
bude aktivovat vaši licenci na vašem počítači.
Pokud posíláte e-mail, bude vám zaslán e-mail s potvrzovacím kódem.
Pokud provádíte upgrade z předchozí verze, může vás zástupce zákaznické podpory
požádat o staré registrační číslo, které bylo dodané s vaší stávající instalací.

Tento krkolomný postup budou asi muset využít pouze uživatelé (pracovníci IT) velkých
firem, kde na jednotlivých strojích není přístup k internetu z důvodů bezpečnosti firmy.
Snad se jim to podaří.
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Různé situace při zadávání Licenčního klíče

„Unstable internet conection“ (Nestabilní připojení k internetu)

„Key does not appears to be valid“ (Zdá se, že klíč není platný)
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„Key appears to be valid. The server couldnt recognize the registration.“
Klíč se zdá být platný. Server nemohl uznat registraci.
To nastane v případě už jednou zaregistrovaného Licenčního klíče.
Anglický text v okně:
Please enter your name, email adress and license Key.
Press "help" to get assistence for activating your application.
Press "Exit" to quit application without activating.
Fields marked with (*) are mandatory.
Name | Email | Organization | License Key
Activate | Exit | Help
Překlad:
Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a licenční klíč.
Stisknutím tlačítka „Help“ získáte pomoc s aktivací aplikace.
Stisknutím tlačítka „Exit“ ukončíte aplikaci bez aktivace.
Pole označená * jsou povinná.
Jméno | E-mail | Organizace | Licenční klíč
Aktivovat | Konec | Pomoc

Ing. Petr Falek, Engineering Service, Pod Lázněmi 316, 38301 Prachatice, Česká republika
+420 602 148 754 + WhatsApp nebo Viber | falek@designcad.cz | www.designcad.cz
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