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Navodila za namestitev programskega paketa MegaCAD 2012
Važno! Pred namestitvijo morate biti v sistem prijavljeni z administratorskimi pravicami!

1. Naložite preskusno različico programa MegaCAD z naše internetne strani in odzipajte datoteke nekam
na svoj trdi disk.
2. Kliknite na gumb »Start«, nato »Zaženi«, nato poiščite datoteko »setup.exe«, ki se nahaja v mapi,
kamor ste jo naložili z interneta.
3. Prikaže se pozdravno okno.
Izberite jezik in kliknite »Naprej >«.

4. Izberite »Polna namestitev« in kliknite
»Naprej >«.

5. Licenčno pogodbo potrdite z gumbom »Da«.

6. Nastavite pot, kamor želite namestiti MegaCAD z gumbom »Prebrskaj«.
Nadaljujte s klikom gumba »Naprej >«.

7. Izberite »Standardna namestitev« in kliknite gumb
»Naprej >«.

8. Ime programske skupine potrdite z gumbom »Naprej >«.

9. Na koncu še enkrat kliknite »Naprej >«.

10. Počakajte, da se prekopirajo vse datoteke na disk in na koncu namestitve kliknite »Končaj«.

Na namizju se je naredila ikona »MegaCAD 3D 2012«. Program zaženete z dvoklikom te ikone. V
preskusni dobi se pri zagonu programa prikaže naslednje okno:
Za zagon preograma kliknite »Zagon
programa«.

NAROČILO LICENCE
Preskusno različico programa lahko uporabljate 35 dni. Po preteku te preskusne trajno licenco naročite po
naslednjem postopku:
Pri zagonu programa kliknite gumb »Naročilo
licence«.

Izpolnite potrebne podatke. V desnem delu pogovornega okna izberite način pošiljanja naročila licence.
Če pošiljate po e-pošti (priporočeno), označite možnost »Vpogled/obdelava e-pošte« in kliknite »V redu«.
V kolikor želite poslati naročilo licence po e-pošti, pa vendar na tem računalniku nimate nameščenega epoštnega programa, si na disketo kopirajte datoteko »OrderLic.txt«, ki se bo nahajala po izvedbi prej
opisanega, v mapi, kamor ste namestili Megacad, ter nam jo pošljite kot priponko iz kateregakoli
računalnika.
Če naročate licence za več računalnikov, morate ta postopek ponoviti na vsakem posebej, pri naročilu
licence pa točno navedite, katera licenca pripada kateremu računalniku (recimo ime uporabnika ali
lokacija računalnika) za kasnejšo prepoznavo prave licenčne datoteke.

PODALJŠANJE PRESKUSNE DOBE
V kolikor bi želeli podaljšati preskusno dobo še za 35 dni, izvedite naslednji postopek: kliknite gumb
»Start«, izberite »Vsi programi«, poiščice programsko skupino »MegaCAD 3D 2012« in nato funkcijo
»Megatech upravljanje licence«. Pojavilo se bo okno, kot ga vidite na desni strani. Z miško kliknite
vrstico, kjer z modrimi črkami piše: - Lic01: OEM_12_PLANINC ,
tako da se bo celotna vrstica obarvala modro.

Nato zgoraj v menuju kliknite »Licenca«, nato »Podaljsaj« in prikazalo se bo naslednje okno:

Po e-pošti nam sporočite ime, ki se izpiše v polju »Feature« ter »Koda za registracijo«, vseh 8 znakov (2x
po 4 znaki).
V najkrajšem možnem času vam bomo nazaj sporočili kodo, ki jo boste v isto okno vnesli v polje
»Registracijska koda«, v polje »Datum namestitve« pa boste vnesli datum, ki ga boste prejeli pravtako ob
prejetju registracijske kode.

