HEWI eLOCK algemene systeeminformatie voor licentiegever HEWI
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Geachte dames en heren,
U start eLOCK Center door het symbool op uw bureaublad aan te klikken. Bij uitlevering wordt eLOCK Center als
in tijd begrensde demoversie beschikbaar gesteld. U heeft 30 dagen de tijd om het systeem te leren kennen
en uw toepassingsgegevens te testen. M.b.v. de button [Activate Later] kunt u de toepassing binnen de
demoperiode zonder beperkingen gebruiken.
Nadat deze periode is verstreken kunt u eLOCK Center alleen nog na aankoop
en installatie van de systeemlicentie activeren.
Om de licentie van het systeem te kunnen activeren, moet u de button [Activate manually by entering a code] aanklikken.
Op het beeldscherm wordt een machinecode vermeld, waarmee u uw individuele systeemlicentie bij HEWI opvraagt.
De machinecode is samengesteld uit uw individuele machinegegevens (bijv. CPU, harde schijf, grafische kaart,
netwerkaansluitingen enz.). De systeemlicentie is permanent aan de machinecode gekoppeld, op grond waarvan
na vervanging van meerdere PC-componenten een nieuwe systeemlicentie moet worden afgegeven.
Om ook in de toekomst na een wijziging van uw machinegegevens (nieuwe PC of PC-componenten)
een nieuwe systeemlicentie aan u af te kunnen geven, hebben wij beide, de dan nieuwe en de nu
geldende, machinecodes nodig. Wij verzoeken u derhalve om de nu geldende machinecode te bewaren door een
screenshot te maken of de code op te schrijven.
Bij eventuele vragen t.a.v. bovengenoemd onderwerp verzoeken wij u om contact op te nemen
met de projectleider of de HEWI ES Hotline Tel. +49 (0)5691 82 200 Fax. +49 (0)5691 82 400

A

Opvragen en invoeren van de activeringscode
U kunt op onderstaande wijze de activeringscode bij de HEWI ES Verkoop opvragen en ontvangen

1

d.m.v. telefoon en/of

+41 (0)5691 82 781 of +41 (0)5691 82 782

2
3

via e-mail en/of
via fax

mbeck@hewi.de of pkroha@hewi.de
+49 (0)5691 82 154

B
1

Houdt onderstaande gegevens onder handbereik
Uw bedrijfsgegevens
Firma
Adres

2

Uw persoonlijke contactgegevens
Naam
Voornaam
Functie
Telefoonnummer
E-mail

3

Uw contractpartner
Firma
verantwoordelijke systeemadviseur

4

Licentietype (stand-alone of netwerkversie) [veld: Serienummer]

5

PC-type (PC of notebook), [veld: Machine ID]

6

Uw machinecode [veld: Machinecode]

C
1

Invoeren van de activeringscode
Voer de telefonisch of schriftelijk van HEWI ontvangen activeringscode a.u.b. in in het veld: Activation Code
en bevestig dit aansluitend m.b.v. de button [ Activate].

D
1

Tijdlicentie
Beslag wordt in de uitleveringstoestand met de functiemogelijkheid "Toegang" afgeleverd.
Bij tijdlicentie controleert en documenteert het beslag de toegangsautorisatie in relatie tot de tijd, dag van de week
en datum.

E
1

Installatie van tijdlicenties
De gebruiker krijgt het licentiebestand "eLOCK-TU-700-001.lic" op een DVD rechtstreeks van HEWI of via
de contractpartner geleverd.
Het licentiebestand moet rechtstreeks in de EWI eLOCK-Directory worden opgeslagen.

F

De tijdlicenties activeren

1

Om de tijdlicenties in eLOCK Center te kunnen activeren, moet u de activeringsdialoog onder menuvolgorde opstarten

2

Om de licentie van het systeem te kunnen activeren, moet u de button [Activate manually by entering a code] aanklikken.

Extra's\Instellingen
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Op het daarop volgende beeldscherm krijgt u de machinecode te zien waarmee u de activeringscode voor de
tijdlicenties bij HEWI kunt opvragen. De machinecode is samengesteld uit uw individuele machinegegevens
(bijv. CPU, harde schijf, grafische kaart, netwerkaansluitingen enz.).

4

In tegenstelling tot de systeemlicentie is de tijdlicentie niet permanent aan de machinecode gekoppeld,
maar is eenmalig nodig tijdens het activeren van de tijdlicenties. Het permanent bewaren van de
machinecodes is derhalve NIET noodzakelijk.

G

Opvragen en invoeren van de activeringscode voor tijdlicenties
U kunt op onderstaande wijze de activeringscode bij de HEWI ES Verkoop opvragen en ontvangen

1

d.m.v. telefoon en/of

+41 (0)5691 82 781 of +41 (0)5691 82 782

2
3

via e-mail en/of
via fax

mbeck@hewi.de of pkroha@hewi.de
+49 (0)5691 82 154

H
1

Houdt onderstaande gegevens onder handbereik
Uw bedrijfsgegevens
Firma
Adres

2

Uw persoonlijke contactgegevens
Naam
Voornaam
Functie
Telefoonnummer
E-mail

3

Uw contractpartner
Firma
verantwoordelijke systeemadviseur

4

Licentietype (tijdlicentie) [veld: Serienummer]

5

PC-type (PC of notebook), [veld: Machine ID]

6

Uw machinecode [veld: Machinecode]

I

Invoeren van de activeringscode voor tijdlicenties

1

Voer de telefonisch of schriftelijk van HEWI ontvangen activeringscode a.u.b. in in het veld: Activation Code

2

Door het activeren van de tijdlicenties wordt het aantal tijdlicenties met het aantal aangekochte tijdlicenties

en bevestig dit aansluitend m.b.v. de button [ Activate].
verhoogd. Het actuele aantal alsmede de historie van de geïnstalleerde licentiepakketten is te zien
in de menuvolgorde Extra's\Instellingen\Licenties.

Hartelijk dank voor uw medewerking
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