Discover 2014 – Lisans Aktivasyonu
1.aşama: License Manager Penceresi
Bilgisayarınıza programı kurduktan sonra (Discover ve Discover 3D birlikte kurulur) programı açtığınızda bir
pencere açılacaktır ve size Discover programınızı lisanslamak isteyip istemediğinizi sormaktadır. YES butonuna
tıklayınız. Daha sonra firma ismini soracaktır; firma ismini yazarak OK butonuna tıklayınız. Ardından License
Manager penceresi açılacaktır.
License Manager penceresi otomatik açılmaz ise; Discover > Discover Help > Licensing > License Manager yolunu
izleyerek lisanslama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

2.aşama: Otomatik Aktivasyon (ÖNEMLİ: Bu aşamada internete bağlı olmanız ve Outlook mailinizin açık olması
gerekmektedir.)
Açılan License Manager penceresinde;
-

Customer No: Müşteri numaranız
Serial Number: Seri numaranız
User Name: Kullanıcı adınız
Email: Email adresiniz
Confirm Email: Tekrar Email adresiniz

bilgilerini doldurduktan sonra,
butonuna tıklayarak, otomatik aktivasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Mail adresinize, aktivasyonun gerçekleştiğine dair bir mail gelecektir.

Lisans aktivasyonu başarılı bir şekilde tamamlandığında, aşağıdaki uyarı penceresi açılacaktır.

Mail adresinize, aktivasyonun gerçekleştiğine dair bir mail gelecektir. Ayrıca aktivasyonun gerçekleşmeme
ihtimaline karşılık, bir aktivasyon kodu da bu mailde yer almaktadır. Bu kod ile aktivasyonu gerçekleştirmek için;
License Manager penceresinin “Activate Product” kısmındaki “Activation Code” boşluğuna aktivasyon kodunu
yazabilirsiniz.

3.aşama: Email yolu ile aktivasyon (Eğer internet bağlantınız yok ise bu seçeneği kullanabilirsiniz.)

License Manager penceresindeki bilgilerinizi doldurduktan sonra,

butonuna tıklayarak mail yolu ile

göndermeniz gereken “Request” dosyasını bilgisayarınıza kaydediniz.
butonuna tıklamanızdan sonra,
aşağıdaki gibi bir uyarı penceresi açılacaktır. Bu pencerede, “Request” dosyasının kaydedildiği konum
belirtilmektedir. Bu “Request” dosyasını, natural.resources@pb.com adresine e-mail yolu ile gönderiniz. Size
yanıt olarak gelen mailde; Aktivasyon Kodu yer alacaktır. Bu kod ile aktivasyonu gerçekleştirmek için; License
Manager penceresinin “Activate Product” kısmındaki “Activation Code” boşluğuna aktivasyon kodunu yazınız.
Lisans aktivasyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığına dair bir uyarı penceresi açılacaktır.

Discover 2014 – Lisansı Server’da saklamak için;
Discover > Discover Help > Licensing > Transfer License yolunu izleyiniz.

Açılan pencerede;
(Bu işlemi yapmadan önce, internete bağlı olduğunuzdan ve Outlook mailinizin açık olduğundan emin olunuz)
Sol kısımda Step 2: “ Return License to PBS “ seçeneğini işaretleyerek,
simgesine tıklayınız. Discover
otomatik olarak PBS’ye mail gönderecektir ve lisansınız bir sonraki aktivayona kadar server’da saklanacaktır.

