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תיאור גראפי להפעלת רישיון רשת עבור התוכנות
JAWS, FUSION, ZoomText
בהנחה ש Activator WlmAdmin -הותקן בהצלחה ,וברשותך קוד נעילת
המחשב ,וקוד רישיון בעל  20תווים .ניתן לקבל את ה License code
מאתר היצרן בכתובת Retrieve an Activation License Code

הדבק את ה  License codeשקיבלת מאתר היצרן ,בתיבה מספר 3
באדום ולחץ על כפתור  Addמספר  4שבתמונה למטה.
שים לב ,ה  License codeמסתיים במילה exclusive

לאחר פעולת האקטיבציה ,יתווסף קוד רישיון לעץ הרישיונות .הרישיונות
יוצגו בהתאם לסוג רישיון התוכנה שנרכש לפי הקידוד הבא:
00 = JAWS, 10 = MAGic, 50 = FUSION, 60 = ZoomText
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בתמונת  WlmAdminלמעלה ,ניתן להבחין ברישיון רשת עבור  JAWSעל
מחשב שרת  SBS.LTALK.LOCALבכתובת  10.0.0.1והתחנה של Itzik
נרשמה "ולקחה" רישיון אחד.

קבלת קוד נעילת מחשב:
.1
.2
.3
.4

פתח את תפריט חלונות ונווט ל Freedom Scientific
מתוך הנושאים בתפריט זה לחץ על Update…Authorization
לחץ על כפתור  Activateובחר ב Activated generated from
www.FSactivated.com
העתק את Locking Code

למשדרגים רישיונות של המוצר/ים,
סעיף זה נכון לגבי כל שינוי שבוצע באופי הרישיון ,שדרוג גרסת תוכנה,
הוספת תכונה מסויימת ועוד.
במידה ולשרת יש גישה חופשית לאינטרנט וללא חסימות ניתן לבצע את
סעיפים  1עד  3למעלה ,אך במקום סעיף  3שמציין אקטיבציה דרך הנושא
Activated generated from www.FSactivated.com
יש לבחור באפשרות הראשונה ) Internet (Recommendוללחוץ על Next
עד לקבלת ההודעה הפעלת הרישיון הסתיימה בהצלחה
במידה וקיימת חסימה כלשהי ,פעל באופן הבא:
בשלב הראשון ,יש להסיר את הרישיון על ידי הצבעה על סוג קוד רישיון
התוכנה הממוקם מתחת לשם השרת ולבחור ב Remove
.License
בשלב השני ,לגלוש לאתר היצרן ולהזין את קוד נעילת המחשב ,קוד הרישיון
בעל  20תווים ,להוריד מחדש את ה  License codeולפעול על
פי התמונות למעלה.
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ביצוע  Resetלרישיון השרת
לעיתים נדרש אתחול לרישיון הרשת ,לדוגמה ,כשנוספת תכונה כלשהיא
לרישיון.
.2פתח את השירותים במערכת
.1פתח את מנהל הרישיונות
ההפעלה  ,services.mscלחץ
 WlmAdminואתר את שם השרת.
מאפיינים השירות Sentinel
לחץ מאפיינים על שם השרת ובחר ב
RMS License Manager
Shutdown Server
ולחץ  ,Stopהמתן מספר שניות
ולחץ Start

.3חזור למנהל הרישיונות ,WlmAdmin
אתר את שם השרת ולחץ עליו
מאפיינים ,בחר ב Refresh

.4המתן מספר שניות ,וודא
שהתחנות מקבלות רישיון .ראה
 In use, Totalבתמונה .

לשאלות וברורים ניתן לבקר באתרינו  WWW.LTALK.NETאו להתקשר 03-5714131

