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Instrukcja instalacji programu w opcji “Standalone” na przykładzie oprogramowania 
TableCurve 2D® v5.01. 
 
Instalacja TableCurve 2D 

   Instalacja rozpoczyna się od włoŜenia płyty CD do napędu CD-ROM. Instalacja uruchamia się 
automatycznie. 
Postępujemy według wskazówek na ekranie. 

 

Program jest instalowany w lokalizacji, którą określimy w czasie instalacji. UŜytkownik jest 
zobowiązany do podania imienia i nazwy firmy, a następnie do wybrania typu licencji ( w tym 
wypadku „standalone”) 
 

 
 
Ta instalacja tworzy skróty w menu Start w następujący sposób 
Start => Programs =>TableCurve 2D v5.01 =>  
           PDF Documents =>  Linear Eqns 

NonLin Eqns 
Tutorials   

                              TableCurve 2D v5.01 Help 
                                                 TableCurve 2D v5.01 
 
Pierwsze uruchomienie produktu 
 

Pierwsze uruchomienie produkty rozpoczyna się od ukazania okna z prośbą o wpisanie 16-
znakowego klucza licencyjnego lub pliku licencyjnego.  
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16-znakowy klucz licencyjny jest uŜywany do instalowania pełnej wersji programu. Klucz 
licencyjny będzie zapamiętany na danym komputerze, jeŜeli posiadamy zakupiony klucz zgodny 
z pełną wersją programu.  
 
JeŜeli nie posiadamy ani klucza licencyjnego, ani pełnej wersji pliku licencyjnego, to wybieramy 
trzecią opcję: “instaluj 30-dniową wersję testową” I klikamy OK. W trzecim przypadku program 
będzie pracował przez 30 dni, jako wersja testowa. Program moŜe zostać zaktualizowany po 
uzyskaniu waŜnego klucza licencyjnego lub pełnego pliku licencyjnego. 
PoniŜsze okno dialogowe będzie się wyświetlać dla wszystkich instalacji testowych programu 
TableCurve 2D w opcji dla pojedynczego uŜytkownika. 
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Uzyskanie i instalacja pełnej wersji TableCurve 2D . 
 
Są dwa sposoby uzyskania pełnej wersji programu dla opcji „ Standalone”. 
 

1. Klucz licencyjny: 
 

      Klucz licencyjny składa się z 16 znaków. Podczas instalacji będzie on zapamiętany na 
danym komputerze, jeŜeli posiadamy zakupiony klucz zgodny z pełną wersją programu).  
Ten numer jest niezaleŜny od komputera - TableCurve będzie pracował na kaŜdym 
komputerze. 
 
Przykład: 123ABC78-123FGH45 
 

2. Plik licencyjny: 
 

Aby uzyskać pełną wersję pliku licencji na TableCurve 2D w opcji „Standalone”, 
uŜytkownik będzie musiał wypełnić formularz, z uwzględnieniem numeru ID komputera, 
który został wygenerowany przez program (The Registration ID of this machine), do 
otrzymania kodu licencyjnego i przesłanie go do sprzedawcy. 
 
Program będzie moŜna zaktualizować do pełnej wersji po przez uzyskanie pliku 
licencyjnego od firmy SYSTAT Software Inc, przesyłając wypełniony formularz do 
odpowiednich działów sprzedaŜy (patrz  „Ordering Informations”  na CD) –moŜna go 
równieŜ przesłać do naszej firmy faksem lub via e-mail, gdzie zostanie wysłany do 
producenta. Numer ID wygenerowany dla komputera moŜna odczytać z okienka dla kopi 
testowej programu (patrz obraz powyŜej „ Evaluation Copy”) lub moŜna skorzystać z 
narzędzia RegIdCreator, które towarzyszy CD do wygenerowania numeru ID dla 
komputera.   
Ta licencja będzie uzaleŜniona od komputera na którym został wygenerowany numer ID  
np. TableCurve 2D będzie pracował tylko na zarejestrowanym komputerze. 
 

Aktualizacja Licencji 

 

Po uzyskaniu pełnej wersji klucza lub pliku licencyjnego, naleŜy przejść do menu pomocy, 
rozwinąć pasek manu i wybrać polecenie “ Update Product  Licence”. Pojawi się okienko z 
wyborem typu aktualizacji licencji. 
 

 


