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Instalace síťové verze T-Flexu
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 1 Instalace HASP Licence Manger pod Windows 7
Pro instalaci a nastavení HASP License Manager pod operačním systémem Windows 7 udělejte 
následující:

 1.1 Nastavení instalačního souboru
1. Jděte do instalačního CD do složky 04 Instalace sitoveho manageru a zkopírujte si soubor 

Imsetup.exe do počítače.
2. Změňte vlastnosti souboru Imsetup.exe podle instrukcí níže:

• Klikněte na něj v průzkumníku pravým tlačítkem myši.
• V menu souboru klikněte na Vlastnost.
• Klikněte na záložku Kompatbilita.
• V Režimu kompatbility zaškrtněte Tento program spustt v režimu kompatbility pro: a 

vyberte ze seznamu Windows Vista (Service Pack 2).
• V Úrovni oprávnění zaškrtněte Spustit tento program jako správce.
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 1.2 Instalace HASP License Manager jako službu (pokud ho nechcete jako aplikaci)
Pro méně zkušené uživatele PC doporučujeme instalovat HASP License Manager jako aplikaci.

• Klikněte 2x na soubor Imsetup.exe a spusťte Průvodce instalcí.
• Postupujte podle instalačních instrukcí a až se Vám objeví okno podle obrázku níže, tak 

zaškrtněte Service (nhservice.exe).
Pozn.: Pokud nainstalujete program jako Service (službu) nebude možné ho již spouštět jako 
aplikaci.

 1.3 Konfigurace
Pokud je zapnuté Zabránění spouštění dat pro všechny programy a služby, musíte vložit spouštění 
služby HASP License Manager jako vyjímku:

1. Z menu Start vyberte Ovládací panely – Systém a zabezpečení - Systém
2. V Systému zvolte Změnit nastavení u názvu počítače a zde klikněte na záložku Upřesnit.
3. V podpanelu Výkon klikněte na Nastavení.
4. Dále klikněte na záložku Zabránění spouštění dat.
5. Pokud je zaškrtnuta položka Zapnout zabránění spuštění dat pro všechny programy a služby,

udělejte následující:

a) Klikněte na Přidat.
b) Pomocí dialogového okna přidejte do seznamu vyjímek:

– pro 32 – bit c:\windows\system32\nhsrvice.exe
– pro 64 – bit c:\windows\SysWOW64\nhsrvice.exe

Po tomto nastavení je proces kompletní, HASP License Manager běží bez dalších speciálních nastavení.
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 1.4 Kontrola a uvolnění Firewallu
Pokud Vám po instalaci a konfiguraci stále T-Flex nefunguje síťově na jiných PC, zkuste vypnout 
Firewall. Pokud toto pomůže stačí pro Firewall uvolnit port 475 (ten je standardně nastaven pro 
HASP License manager, pokud jste ho změnili, musíte uvolnit port, který používáte) pro protokoly 
TCP a UDP. Postup vypnutí Firewallu a nastavení portu 475 je pro operační systém Windows 7.

Postup vypnutí brány Firewallu:

1. Klikněte na Start/Ovládací panely/Brána Windows Firewall.

2. Zde vyberte Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall.

3. Vyberte Vypnout bránu Windows Firewall (podle toho, v jaké síti se nacházíte – domácí, 
pracovní nebo veřejná).

4. Potvrďte tlačítkem OK.

5. Vyzkoušejte funkčnost T-Flexu.

6. Vraťte bránu Firewall do původního stavu.

Postup uvolnění portu 475 pro bránu Firewall pro protokoly TCP a UDP:

1. Klikněte na Start/Ovládací panely/Nástroje pro správu/Brána Windows Firewall s 
pokročilým zabezpečením.

2. Klikněte na Příchozí pravidla.

3. Klikněte na nové pravidlo.

4. Postupujte podle průvodce.

5. Zaškrtněnte Port a klikněte na Další:
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6. Zaškrtněte TCP a napište 475 (viz obr):

7. Zaškrtněte povolit připojení:
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8. Nechte zaškrtnuté všechny možnosti:

9. Napište název pro pravidlo:

10. Dokončete a vytvořte další nové pravidlo pouze s tím rozdílem, že zaškrtnete v bodě 6 UDP.
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 2 Instalace Aladin Monitor
Pokud chcete vidět kdo používá licence a kolik je jich použitých, je potřeba si nainstalovat Aladin 
Monitor, který si můžete stáhnout z tohoto odkazu:

http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?
s=&c=all&p=HASP+HL&o=Windows&t=all&l=all

Pro stažení vyberte volby a program podle obrázku níže:

Po instalaci programu a jeho spuštění budete vidět okno podle obrázku níže.
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Význam jednotlivých sloupců:

Sloupec Program No - ukazuje jednotlivé hardwarové klíče.
Sloupec Current Stations - ukazuje aktuální počet používaných licencí k hardwarového klíče.
Sloupec Maximum Stations - ukazuje celkový počet licencí na hardwarovém klíči.
Sloupec Activation Left – ukazuje počet zbývajících aktivací licence (většinou by jste měli vidět 
Unlimited – Neomezený počet aktivací).

 3 Zprovoznění síťové licence na vzdáleném počítači
1. Otevřete soubor nhsrv.ini z umístění C:\Program Files (x86)\Aladdin\HASP LM\ v textovém 
editoru (například Notepad) a v sekci NHS_IP napište IP adresu PC, kde chcete provozovat síťovou 
licenci přes internet.

Potom soubor uložte do složky se souborem nhsrvice.exe, tj. C:\Windows\SysWOW64\.

Více informací naleznete HASP HL Guide.

2. Otevřete soubor nethasp.ini (například Notepad) a zde vložte IP adresu počítače, na kterém 
je nainstalovaný síťový klíč (v sekci [NH_TCPIP]). Tento soubor pak vložte do složky 
...\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD 14x64\Program.

IM 08.002 ↑  zpět na obsah  ↑ 16.11.2015
SoliCAD, s.r.o. 7/7 ver.: D


	1 Instalace HASP Licence Manger pod Windows 7
	1.1 Nastavení instalačního souboru
	1.2 Instalace HASP License Manager jako službu (pokud ho nechcete jako aplikaci)
	1.3 Konfigurace
	1.4 Kontrola a uvolnění Firewallu

	2 Instalace Aladin Monitor
	3 Zprovoznění síťové licence na vzdáleném počítači

