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Instalacja i aktywacja licencji programu SigmaPlot v. 14 

1. Po pobraniu pliku instalacyjnego rozpoczynamy proces przygotowawczy do pełnej 

instalacji programu (klikając w plik .exe). 

 

 

2. W następnym kroku zostanie uruchomiony InstallAware Wizard. 

 



2 

 

3. W tym miejscu wymagane jest zaakceptowanie  warunków  umowy licencyjnej. 

 

4. Po kliknięciu przycisku Next przechodzimy do formularza, w którym należy wprowadzić 

informacje dotyczące użytkownika oraz numer zakupionej licencji (tzw. Serial Number) 

lub numer licencji testowej (SN: 775400014) w przypadku instalacji 30-dniowej wersji 

demonstracyjnej programu.  
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5. Kolejnym etapem  jest wskazanie docelowego miejsca instalacji oprogramowania. 

 

 

6. W trakcie procesu można zmienić sposób instalacji niektórych  funkcji. Jeśli chcemy by 

pozostał on domyślny przechodzimy dalej, klikając przycisk Next.  
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7. Na tym etapie rozpoczyna się właściwa instalacja programu SigmaPlot. 

 

8. Po kliknięciu przycisku Next przechodzimy do końcowego procesu instalacyjnego, który 

zazwyczaj trwa około kilku minut. 
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9. Jeśli cały proces przebiegł poprawnie, otrzymamy komunikat o zakończeniu instalacji. By 

zamknąć Installation Wizard for SigmaPlot v.14. klikamy przycisk Finish. 

 

 

 

10. W przypadku zakupionej pełnej licencji programu, po zamknięciu Instalatora 

uruchamiamy program ponownie, by dokonać aktywacji zakupionej licencji. 

 

Najbezpieczniej jest uruchomić program nie automatycznie (jak to jest zaznaczone na 

zrzucie powyżej), ale w następujący sposób: ustawić kursor na ikonie programu, kliknąć 

prawym przyciskiem myszy i z menu, które wtedy rozwinie się wybrać Run as 

administrator. Po uruchomieniu programu pojawią się dwa okna - jedno to 

przedstawiony na zrzucie na następnej stronie Quick Start – na tym etapie należy je 

zamknąć. Jeśli nie chcemy rozpoczynać w przyszłości pracy z programem w ten sposób,  

to najlepiej zaznaczyć znajdującą się na dole tego okna opcję Do not show this dialog at 

the startup. 
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11. Drugie okno będzie oknem programu. W górnym prawym rogu tego okna znajduje się 

ikonka w postaci znaku zapytania, należy w nią kliknąć. Po kliknięciu rozwinie się menu, w 

nim na trzeciej pozycji od dołu znajduje się opcja License Status, którą należy wybrać. 
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12. Po wybraniu opcji License Status otworzy się okno Sigmaplot 14.0 License Utility, na ten 

moment wpisana w nim będzie licencja 30-dniowa. W zakładce License Activation należy 

zaznaczyć opcję Product Key, a poniżej wkleić otrzymany w trakcie kontaktów 

handlowych klucz licencyjny dla naszej  licencji i kliknąć przycisk Apply License. 

 

13. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie pojawi się komunikat, że nasza licencja została 

zaakceptowana. Po kolejnym uruchomieniu programu i sprawdzeniu zakładki License 

Activation będzie w spisie widoczna zakupiona licencja. 

 

14. W tym samym oknie tj. SPW_14_License Utility w czwartej zakładce tj. Updates, pojawiła 

się nowość – możliwość automatycznego śledzenia wszelkich nowych aktualizacji dla 

najnowszej wersji SigmaPlot v.14. Jeśli chcemy je śledzić, należy zaznaczyć opcję Always 

check patch updates on applications startup, jak to pokazano na zrzucie poniżej. W 

przypadku licencji, którą posłużyliśmy się jako przykładem zainstalowana jest najnowsza 
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dostępna wersja – jeśli nowy update będzie dostępny, w przedstawionym oknie pojawi 

się odpowiednia informacja.  

Dostęp do update’ów można także uzyskać klikając Start menu-> All Programs -> 

SigmaPlot -> SigmaPlot 14.0 Update. 

 

 

 

 

 


