Siemens Solid Edge és NX tervezőrendszerek
használata irodán kívül

Milyen lehetőségei vannak a Solid Edge irodán kívüli használatára
A következőkben röviden ismertetjük, hogy milyen lehetőségei vannak a Solid Edge szoftver irodán kívüli használatára. Az általunk adott sorrend
megegyezik az általunk javasolt használati sorrenddel.
A dokumentum első felében kitérek a szoftverkövetéssel rendelkező partnerek lehetőségeire.
A dokumentum második felében azon ügyfeleinknek is adunk tippeket, akik jelenleg nem rendelkeznek szoftverkövetési szerződéssel

Az alábbi lehetőségek közül választhat:
1. VPN kapcsolaton keresztül bejelentkezés
2. Home license használata
3. Licence kölcsönzés
4. További megoldások

VPN kapcsolat használata
• A VPN kapcsolat használatával az otthonról történő munkavégzés során a kolléga úgy dolgozhat, mintha az irodában ülne. A VPN
használatával minden hozzáférést megkap, amivel az irodában rendelkezik. Ezért a Solid Edge használata sem ütközik problémába.
• A VPN beállításának módjáról konzultáljon rendszergazdájával.
• Csak hálózatos licence használata esetén érhető el

Home licence használata
• A szoftverkövetéssel rendelkező partnereinknek a Siemens minden megvásárolt és követésben lévő licence mellé egy otthon használható úgynevezett
home licence használatát biztosítja.
• A home licence generálásában a Enterprise Group Solid Edge csapata is tud segítséget nyújtani.
• A licence generálásához az alábbi formulát kell kitölteni és elküldeni a solidedge@eplm.hu e-mail címre.
• A home licence lekéréséhez szüksége lesz a gép COMPOSITE2 vagy Solid Edge 2019 vagy régebbi változat esetén a CID azonosítójára. FIGYELEM:
mindenképpen annak a gépnek kell az azonosítója, amin később a Solid Edge programot futtatni kívánja.

• A generált licence fájlt a megadott e-mail címre küldjük el. Ezután az alábbi lépések szükségesek:
1. Generálja le / Töltse le a licence fájlt
2. Nevezze át a gépen a Solid Edge telepítési mappájában található Preferences mappába található SElicence.lic vagy SElicence.dat fájlt.
3. Indítsa el a licence kezelőt (Windows start menü / licence kezelő)
4. Válassz a rendelkezem licence fájllal opciót és tallózza ki a letöltött licence fájlt.
5. Kezdje meg a Solid Edge használatát

Solid Edge használata licence kölcsönzéssel
Amennyiben irodán kívül kell munkát végeznie és hálózatos licence-t használ, használhatja a licence kölcsönzés lehetőségét is.
Ez a lehetőség egyaránt elérhető szoftverkövetéssel rendelkező, illetve nem rendelkező felhasználók számára.
Figyelem, csak a licence számmal megegyező mennyiségű license kölcsönözhető, minden kölcsönzéssel eggyel csökken a rendelkezésre álló licence
száma, mivel a kölcsönzött licence a géphez lesz lekötve.
A licence kölcsönzésének lépései:
Solid Edge 2020 esetén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indítsa el a licence kölcsönzés programot a Windows start menüből
válassza a Borrowing settings opciót
Kattintson a Borrow gombra
Jelölje ki a kölcsönözni kívánt licence-t
Adja meg a kölcsönzés idő végét. (maximum 120 napra kölcsönözhető a licence)
Fogadja el a beállításokat.
A beállítások elfogadása után a licence lekötésre került a géphez. Innentől nincs szükség arra, hogy a Solid Edge kommunikáljon a licence szerverrel

Solid Edge 2019 vagy korábbi verzió esetén:
1.
2.
3.
4.
5.

Indítsa el a licence kölcsönzés programot a Windows start menüből
Válassza ki a kikölcsönzendő license-t
Állítsa be a kölcsönzés időtartamát
Kattintson a licence kölcsönzésre
A beállítások elfogadása után a licence lekötésre került a géphez. Innentől nincs szükség arra, hogy a Solid Edge kommunikáljon a licence szerverrel

Solid Edge licence
kölcsönzés lépései

További megoldások
Hardware kulcs hazavitele
• Szélsőséges esetben megoldás lehet, ha a hardware kulcsot eltávolítják a licence szerverből és hazaviszi a kolléga. Ekkor szükséges az otthoni gépen
egy licence szerver (SEFlex) telepítése, majd beüzemelése.
Kipróbálási licence beszerzése
• Szélsőséges esetben lehetőség van kipróbálási verzió igénylésére is, majd az ott kapott aktiválási kóddal az otthoni Solid Edge licencelésére. Ez a
megoldás 30 napra biztosít programhasználatot.
• Kipróbálási licence igénylésére az alábbi linken van lehetősége Kipróbálási verzió igénylése
• A kipróbálási verziónál nem szükséges a telepítőt letöltenie, hiszen már rendelkezik egy telepített Solid Edge verzióval.
• A regisztrációkor kapott aktiválási kódot másolja be a Solid Edge licence kezelőjébe
• Használja a Rendelkezem aktiválási kóddal opciót
• Ezután a program indításakor kap egy tájékoztatást, hogy 30 napja van hátra, amíg lejár a licence.
Géphez kötött licence használata esetén a számítógép hazavitele

Solid Edge kipróbálási licence igénylés

Milyen lehetőségei vannak a NX irodán kívüli használatára
A következőkben röviden ismertetjük, hogy milyen lehetőségei vannak a NX szoftver irodán kívüli használatára. Az
általunk adott sorrend megegyezik az általunk javasolt használati sorrenddel.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:
1. VPN kapcsolaton keresztül bejelentkezés
2. Licence kölcsönzés

VPN kapcsolat használata
• A VPN kapcsolat használatával az otthonról történő munkavégzés során a kolléga úgy dolgozhat, mintha az irodában ülne. A VPN
használatával minden hozzáférést megkap, amivel az irodában rendelkezik. Ezért a NX használata sem ütközik problémába.
• A VPN beállításának módjáról konzultáljon rendszergazdájával.
• Csak hálózatos licence használata esetén érhető el

NX használata licence kölcsönzéssel
Amennyiben irodán kívül kell munkát végeznie és az Ön által használt licence lehetővé teszi, használhatja a licence kölcsönzés lehetőségét is.
Ez a lehetőség egyaránt elérhető szoftverkövetéssel rendelkező, illetve nem rendelkező felhasználók számára.
A licence kölcsönzésének lépései:
1. Indítsa el a licence kölcsönzés programot a Windows start menüből
2. válassza a Borrowing settings opciót
3. Kattintson a Borrow gombra
4. Jelölje ki a kölcsönözni kívánt licence-t
5. Adja meg a kölcsönzés idő végét. (maximum 120 napra kölcsönözhető a licence)
6. Fogadja el a beállításokat.
7. A beállítások elfogadása után a licence lekötésre került a géphez. Innentől nincs szükség arra, hogy a NX kommunikáljon a licence szerverrel

Honnan tudja, hogy az Ön által használt licence alkalmas e a kölcsönzésre?
Amennyiben a licence tartalmazza az alábbi incrementet, akkor kikölcsönözhető a licence.

NX licence kölcsönzés lépései

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal
• Email: solidedge@enterprisegroup.hu
• Tel:+36 1 471-24-24/1-es mellék
• Ügyéltámogatási oldal: https://enterprise-group.hu/plm/support

