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1 Úvod
Pro svoji plnou funkci vyžadují jednotlivé moduly SCADA/HMI systému Reliance licenci.
Licence je uložena v tzv. licenčním klíči.
Existují dva druhy licenčního klíče:
hardwarový klíč
softwarový klíč
Pokud jste zakoupili licenci uloženou v softwarovém klíči (tzn. součástí dodávky není
hardwarový klíč), musíte licenci nejprve aktivovat. Teprve po aktivaci bude systém plně
funkční.
Pozn.: Licence uložená v hardwarovém klíči má vyšší prioritu než licence uložená
v softwarovém klíči. Pokud bude v počítači současně přítomen hardwarový i softwarový klíč,
tak bude uvažována pouze licence uložená v hardwarovém klíči (licence se nesčítají).
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2 Požadavky na aktivaci
1. Počítač s nainstalovaným SCADA/HMI systémem Reliance (verze 4.0.9 nebo vyšší).
2. Sériové číslo – je dodáváno s každou licencí, která má být uložena v softwarovém klíči.
Pokud si přejete aktivaci provést pomocí webových stránek, budete potřebovat přístup do
Zákaznické sekce webových stránek systému Reliance (https://www.reliance-scada.com/cs/
login-to-members-section).
Pokud zatím nejste naším zákazníkem, obdržíte přihlašovací údaje pro přístup do Zákaznické
sekce v rámci první dodávky.
Upozornění:
Softwarový klíč, který je výsledkem aktivace, je speciální soubor obsahující licenční
informace a informace o počítači, pro který je určen. Z tohoto důvodu jej nelze použít na
jiném počítači (není přenosný mezi počítači). Aktivace musí být proto provedena na
počítači, na kterém bude systém Reliance provozován!
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3 Způsoby aktivace
1. Automatická aktivace – doporučený způsob. Po zadání sériového čísla SCADA/HMI systém
Reliance naváže spojení s licenčním serverem a provede aktivaci licence pro daný počítač.
Způsob dostupný od verze 4.1.1.
2. Aktivace prostřednictvím webových stránek systému Reliance – aktivační klíč si sami
vygenerujete pomocí formuláře v Zákaznické sekci.
3. Aktivace pomocí emailu – aktivační klíč pro vás vygenerujeme nejpozději do následujícího
pracovního dne. Tento způsob aktivace prosím využívejte pouze ve výjimečných případech.
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4 Postup aktivace
Krok 1:
Na počítači, na kterém bude SCADA/HMI systém Reliance provozován, spusťte modul
systému Reliance, pro který je licence určena (Reliance 4 Design, Reliance 4 View,
Reliance 4 Control nebo Reliance 4 Control Server). V případě, že je licence určena pro modul
Reliance 4 Server, spusťte jakýkoliv jiný modul (např. Reliance 4 Control Server).
Krok 2a:
Spusťte Průvodce aktivací licence příkazem z hlavního menu Nápověda > Licence >
Aktivovat.

Nápověda > Licence > Aktivovat
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Krok 2b:
Průvodce můžete rovněž spustit z nabídky Windows Start příkazem Activate License Wizard.

Windows Start > Activate License Wizard

Reliance 4 – Aktivace licence

6

Krok 3:
Zvolte Zadat sériové číslo a přejděte na další krok tlačítkem Další.

Průvodce aktivací licence – Vítejte
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Krok 4:
Zadejte 16místné sériové číslo, které jste obdrželi při dodávce, a zadaný údaj potvrďte
tlačítkem Další.

Průvodce aktivací licence – Sériové číslo

Reliance 4 – Aktivace licence

8

Krok 5:
Zvolte způsob aktivace Automaticky a dokončete průvodce.

Průvodce aktivací licence – Způsob aktivace licence
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Průvodce aktivací licence – Vložení aktivačního klíče
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Průvodce aktivací licence – Gratulujeme
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Ověřte úspěšnost aktivace – krok 10.
Pokud z nějakého důvodu automatický způsob aktivace použít nemůžete (např. počítač není
připojen k internetu), zvolte Manuálně a pokračujte tlačítkem Další (následující kroky tedy
navazují na volbu Manuálně).

Krok 6:
Průvodce aktivací licence vygeneroval tzv. registrační klíč. Pokud si přejete aktivovat licenci
pomocí webových stránek, pokračujte krokem 7. Pokud si přejete aktivovat licenci pomocí
emailu, přejděte na krok 8.

Průvodce aktivací licence – Získání registračního klíče

Reliance 4 – Aktivace licence

12

Krok 7:
Pokud máte přístup do Zákaznické sekce na webu Reliance, zkopírujte registrační klíč a
vyberte volbu Pomocí prohlížeče webových stránek. Na počítači, který je připojen k internetu,
otevřete stránku (tlačítko Otevřít stránku), ze které se do Zákaznické sekce přihlásíte (https://
www.reliance-scada.com/cs/login-to-members-section). Klikněte na odkaz Aktivace licence
systému Reliance 4 a vložte registrační klíč vygenerovaný v kroku 6 Průvodce aktivací licence
(http://www.reliance-scada.com/cs/members-section/license-activation). Pokud si přejete po
aktivaci obdržet email s kopií aktivačního klíče, zadejte platnou emailovou adresu. Kliknutím
na tlačítko Generuj vygenerujte aktivační klíč. Pokračujte krokem 9.

Aktivace systému Reliance – Aktivační klíč byl úspěšně vygenerován.
Pozn.: Krok 7 není nutné provádět na počítači, na kterém bude systém Reliance provozován.
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Krok 8:
Vyberte volbu Elektronickou poštou (e-mail) – viz obrázek u kroku 6. Po kliknutí na tlačítko
Vytvořit zprávu se přesunete do poštovního klienta, kde už je předem vyplněn obsah zprávy,
kterou pošlete na adresu sales@reliance-scada.com. Tato zpráva obsahuje následující údaje:
16místné sériové číslo – zadané v kroku 4
registrační klíč – vygenerovaný Průvodcem aktivací licence
Nejpozději následující pracovní den obdržíte emailem aktivační klíč.
Pozn.: Tento krok není nutné provádět na počítači, na kterém bude systém Reliance
provozován.
Krok 9:
Aktivační klíč vložte do pole Aktivační klíč v Průvodci aktivací licence a tlačítkem Provést
dokončete aktivaci.

Průvodce aktivací licence – Vložení aktivačního klíče
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Krok 10:
Prověřte, zda byla licence na příslušný modul systému Reliance aktivována (např. pomocí
příkazu Nápověda > O aplikaci z hlavního menu).

Ověření úspěšné aktivace licence

Video: Aktivace licence
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5 Časově omezené licence
Pro účely vyzkoušení SCADA/HMI systému Reliance lze využít časově omezené licence.
Licence mají omezenou platnost od data poskytnutí a nejsou určeny pro trvalý provoz. Časově
omezená licence může být uložena buď v softwarovém klíči, nebo ve speciálním hardwarovém
klíči (klíč obsahuje navíc integrované hodiny). O době platnosti licence je uživatel pravidelně
(1x denně) informován.
Způsob aktivace časově omezené licence se neliší od způsobu aktivace běžné licence uložené
v softwarovém klíči a je popsán v předchozích bodech tohoto dokumentu.
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6 Další informace
Další informace licencování systému Reliance získáte na webové stránce https://www.
reliance-scada.com/cs/products/reliance4/licensing-of-reliance4.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na emailové adrese support@reliance.cz.
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