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Activare licenţă nouă :

Pentru activarea permanenta a programului şi eliminarea limitei de 60 de execuţii demonstrative, porniţi programul sKala. Va apărea o căseta de dialog care vă întreabă dacă doriţi o execuţie demonstrativă a programului. Alegeţi “NU” sau “NO” (în funcţie de limba în care aveţi sistemul Windows).

Pe ecran va apărea o fereastră care vă arăta astfel :
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Introduceţi în primele căsuţe codul “SERIAL NUMBER” care v-a fost furnizat, odată cu CD-ul de instalare. Acesta este localizat sub plicul CD-ului.

	Odată introdus codul “SERIAL NUMBER” programul va genera un IDENTIFICATOR DE UTILIZATOR. Acesta trebuie comunicat firmei SupraSoft fie telefonic, fie faximil, fie prin e-mail. 

	După ce aţi trimis IDENTIFICATORUL DE UTILIZATOR veţi primi (pe loc, de obicei) un COD DE ACTIVARE. Acesta trebuie introdus în căsuţa verde de jos. Apoi, faceţi click pe ACTIVARE şi programul poate fi folosit. 






Activare licenţă suplimentară :

Dacă aţi instalat programul pe un alt cont de utilizator decât cel licenţiat, programul va detecta acest lucru şi va întreba dacă doriţi să porniţi aplicaţia în mod demonstrativ sau nu. Alegeţi “NU”.

Pe ecran va apărea o fereastră care vă arăta astfel :
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Introduceţi în primele căsuţe codul “SERIAL NUMBER” care v-a fost furnizat, odată cu CD-ul de instalare. Acesta este localizat sub plicul CD-ului.

	Odată introdus codul “SERIAL NUMBER” programul va genera un IDENTIFICATOR DE UTILIZATOR. Acesta trebuie comunicat firmei SupraSoft fie telefonic, fie faximil, fie prin e-mail. 


După ce aţi trimis IDENTIFICATORUL DE UTILIZATOR veţi primi (pe loc, de obicei) un COD DE ACTIVARE. Acesta trebuie introdus în căsuţa verde de jos. Apoi, faceţi click pe ACTIVARE şi programul poate fi folosit. 

Licenţe :

Licenţa de folosire a programului este valabilă pentru un singur cont de Windows şi permite instalări nelimitate pe acesta. 

În concluzie, puteţi instala sKala în exemplare nelimitate pe un singur calculator, pe un singur cont de Windows. 

Dacă doriţi instalarea pe mai multe conturi de Windows - fie pe un singur calculator, fie pe mai multe - acest lucru implică achiziţionarea unei extensii de licenţă pentru fiecare cont de Windows sau fiecare calculator suplimentar pe care este instalat programul.

O extensie de licenţă se poate achizitiona numai dupa ce aţi achizitionat o licentă de folosire pentru 
sKala.







SupraSoft România, 
Bd. Preciziei nr. 32, Bucureşti
Tel. / Fax : 021 / 310.20.10 
Tel. : 0723 349 139
Fax : 031 817.59.03
Web : www.suprasoft.ro
E-mail : office@suprasoft.ro

SupraSoft este o marcă înregistrată a firmei SC SATO AutoID SRL.

Notă : Este posibil ca numerele de telefon sau adresa să se modifice în timp. 
Cele mai recente date de contact vor fi mereu publicate pe site-ul Web.


