© 2018 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.
GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Česká republika
+420 466 024 618
http://www.geovap.cz
V dokumentu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Reliance® je registrovaná ochranná známka
společnosti GEOVAP, spol. s r. o.
Při sestavování textů i vyobrazení bylo postupováno s náležitou péčí. Přesto není možné zcela vyloučit případné
chyby. GEOVAP, spol. s r. o., nenese právní zodpovědnost ani jakékoliv jiné záruky za správnost dokumentu. Nároky
na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny.

i

Obsah

OBSAH

1

Úvod ..................................................................................................................................... 1

2

Licenční
.....................................................................................................................................
klíč
2

3

Instalace
.....................................................................................................................................
a spuštění Utility pro licenční klíče
3

4

Hlavní .....................................................................................................................................
okno
4

4.1

Zobrazit
......................................................................................................................................
informace o připojeném licenčním klíči
5

4.2

Provést
......................................................................................................................................
upgrade HW klíče z licenčního souboru
6

4.3

Aktivovat
......................................................................................................................................
licenci
8

4.4

Generovat
......................................................................................................................................
registrační soubor
9

4.5

Generovat
......................................................................................................................................
soubor s informacemi o připojeném HW klíči
10

4.6

Nastavení
...................................................................................................................................... 11

4.7

Aktualizovat
...................................................................................................................................... 12

Reliance 4 – Utilita pro licenční klíče

1

1 Úvod
Utilita pro licenční klíče je určena pro získávání podrobných informací o licencích
uložených v licenčním klíči. Také slouží ke generování registračních souborů
a k provádění upgradu licenčních klíčů.
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2 Licenční klíč
SCADA systém Reliance rozlišuje dva druhy licenčního klíče:
hardwarový klíč
softwarový klíč
Hardwarový klíč je malé zařízení obsahující licenční informace. Je k dispozici ve dvou
provedeních – LPT a USB, pro připojení k příslušnému portu počítače. Hardwarový klíč je
přenosný mezi počítači. Před použitím vyžaduje instalaci ovladače.
Softwarový klíč je speciální soubor obsahující licenční informace a informace o počítači,
pro který je určen. Z tohoto důvodu nelze softwarový klíč použít na jiném počítači (není
přenosný mezi počítači). Softwarový klíč je uložen v licenčním souboru
($(PublicDocuments)\GEOVAP\Licenses\License.key).
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3 Instalace a spuštění Utility pro licenční klíče
Utilita pro licenční klíče je součástí instalátoru systému Reliance. Instalátor ji umístí do
adresáře <Reliance4>\Utils\LicenseKeyUtil. Spuštění utility se provede
otevřením souboru LicenseKey.Util.exe.
V případě potřeby je možné utilitu nainstalovat samostatně (nezávisle na systému
Reliance). Instalaci poslední verze utility lze stáhnout ze zákaznické sekce na stránkách
www.reliance-scada.com. Po instalaci se do nabídky Start přidá zástupce pro spuštění (
Start > Programy > Reliance > Reliance License Key Utility).
Utilitu pro licenční klíče je dále možné spustit příkazem Nápověda > Licence > Informace
v hlavním menu systému Reliance.
Utilita vyžaduje nainstalovaný Microsoft .NET Framework 3.5.
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4 Hlavní okno
Po spuštění Utility pro licenční klíče se zobrazí hlavní okno programu. To obsahuje
nabídku příkazů a informaci o aktuální verzi.
Poznámka: V případě, že je utilita spuštěna příkazem v systému Reliance (zpravidla pro
zobrazení informací o připojeném licenčním klíči), je zobrazení hlavního okna nahrazeno
zobrazením konkrétního podokna.
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4.1 Zobrazit informace o připojeném licenčním klíči
Příkaz Zobrazit informace o připoj eném licenčním klíči zobrazí dialogové okno
s informacemi o licencích uložených v připojeném licenčním klíči. Při detekci licenčních
klíčů se vždy upřednostňují hardwarové klíče před softwarovými.
Pro opětovné načtení informací z licenčního klíče slouží příkaz Aktualizovat informace.
Pro zobrazení informací o softwarovém klíči (při současném použití hardwarového klíče
nebo v případě, že je softwarový klíč uložen v jiném adresáři než systém Reliance) slouží
příkaz Otevřít licenční soubor, který nejprve vyzve uživatele k výběru licenčního souboru a
poté zobrazí informace o licenci.
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6

Provést upgrade HW klíče z licenčního souboru

4.2 Provést upgrade HW klíče z licenčního souboru
Příkaz Provést upgrade HW klíče z licenčního souboru zobrazí okno, které umožňuje
aktualizovat licenci uloženou v hardwarovém klíči. Pro provedení změn je nutné mít
připojený hardwarový klíč a k dispozici tzv. licenční soubor s novými licenčními daty.

Příkaz Otevřít licenční soubor zobrazí dialogové okno pro výběr licenčního souboru. Po
otevření licenčního souboru se v pravé části okna zobrazí jeho obsah. Licenční soubor
obsahuje hlavičku s informací o uložených licencích, informaci o verzi exportu
a zašifrovaná data licence. Pokud je verze exportu novější než aktuální verze licenční
utility, je vyvolána varovná zpráva.
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V takovém případě doporučujeme provést aktualizaci utility.
Pro kontrolu licencí uložených v připojeném hardwarovém klíči slouží příkaz Zobrazit
informace o klíči.
Příkaz Vypálit licenci do HW klíče nejprve provede kontrolu porovnáním sériového čísla
klíče se sériovým klíčem v licenčním souboru a následně zápis nových licencí do
hardwarového klíče.
Poznámka: Pro aktualizaci licencí v softwarovém klíči slouží Průvodce aktivací licence,
který lze vyvolat buď příkazem Aktivovat licenci z hlavního okna, nebo příkazem
Nápověda > Licence > Aktivovat v hlavním menu systému Reliance.
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Aktivovat licenci

4.3 Aktivovat licenci
Podrobné informace k příkazu Aktivovat licenci naleznete v samostatném dokumentu
Aktivace licence.
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4.4 Generovat registrační soubor
Příkaz Generovat registrační soubor zobrazí okno, které umožňuje vytvořit registrační
soubor s informacemi o koncovém zákazníkovi (např. jméno, firma, adresa).

Po vyplnění registračních údajů je nutné načíst licenční klíč, se kterým bude registrace
svázána. Příkaz Načíst číslo HW klíče načte a zobrazí sériové číslo připojeného
hardwarového klíče.
V případě použití softwarového klíče je sériové číslo uloženo v licenčním souboru
($(PublicDocuments)\GEOVAP\Licenses\License.key). Příkaz Načíst
číslo SW klíče zobrazí výběrový dialog pro načtení tohoto souboru.
K vygenerování a uložení registračního souboru slouží příkaz Vygenerovat & uložit reg.
soubor.
Vytvořený registrační soubor je možné otevřít buď ve vývojovém prostředí, nebo v runtime
modulu systému Reliance. Slouží k tomu příkaz Nápověda > Licence > Registrovat
v hlavním menu. Informace obsažené v registračním souboru jsou uživateli k dispozici
např. v okně O aplikaci v položce Oprávněný uživatel této kopie.
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Generovat soubor s informacemi o připojeném HW klíči

4.5 Generovat soubor s informacemi o připojeném HW klíči
Příkaz Generovat soubor s informacemi o připoj eném HW klíči otevře dialogové okno pro
výběr textového souboru a pro uložení informace o licencích v připojeném hardwarovém
klíči. Pro řešení případných problémů lze tento textový soubor využít k odeslání (např.
prostřednictvím emailu) informací o připojeném hardwarovém klíči pracovníkům
technické podpory systému Reliance.
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4.6 Nastavení
Příkaz Nastavení zobrazí dialogové okno pro nastavení utility. V tomto okně lze nastavit
způsob ověřování licence. Existují dva způsoby:
Přímý přístup k licenčnímu klíči
Informace o licenčním klíči jsou čteny/zapisovány přímo Utilitou pro licenční klíče.
Licenční služba
Informace o licenčním klíči jsou čteny/zapisovány prostřednictvím Licenční služby
nainstalované na lokálním počítači. Výměna informací mezi utilitou a Licenční službou
probíhá protokolem TCP/IP. Použití Licenční služby řeší problém s detekcí hardwarového
klíče při připojení k serveru pomocí vzdálené plochy.

Upozornění: Licenční služba je součástí instalace systému Reliance 4 až od verze 4.1.5.
Ve starších verzích systému Reliance nelze připojení k Licenční službě použít. Ověřit, zda
je Licenční služba nainstalována, lze v ovládacím panelu služeb operačního systému
Windows. Licenční služba je zaregistrována pod názvem Reliance License Service.
Poznámka: V případě nastavení způsobu ověření licence pomocí Licenční služby je tato
informace indikována v titulku hlavního okna textem „Připojeno k Licenční službě“.
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Aktualizovat

4.7 Aktualizovat
Tlačítko Aktualizovat slouží k aktualizaci utility. Je k dispozici pouze tehdy, pokud byla
nalezena nová verze utility.

Poznámka: Je nutné, aby byl váš počítač připojen k internetu.
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