Auktorisering (registrering) av POINT smart
Suite 2017 ver. 6.1.0
Man kan ladda ner POINT smart applikationer från www.reell.se och använda dem fritt under en 30-dagars
utvärderingsperiod. Vill man starta POINT smart efter utvärderingsperiodens slut måste man köpa och
auktorisera programmet.
Du kan köpa POINT smart via någon av våra återförsäljare. I köpet ingår ett registreringskort, DVD-media
(mot tillägg) samt ett USB-hårdvarulås (endast ny licens eller uppdatering av en låsfri licens, dvs. äldre än
5.7.0). Vid beställning av uppdatering till POINT smart applikationer vilka redan använder sig av ett USB-lås
(för närvarande gäller detta POINT smart 2013 ver. 5.7.0, POINT smart 2014 ver. 5.8.0, POINT smart 2015
ver. 5.9.0 och POINT smart 2016 ver. 6.0.0), levereras endast ett nytt registreringskort (alternativt en DVD
med programmet). Uppdateringen skall använda USB-låset tillhörande den äldre versionen.
USB-hårdvarulås kommer att distribueras med samtliga nya licenser av POINT smart version 5.7.0 eller
högre samt med uppdatteringar av samtliga låsfria versioner (dvs. lägre än 5.7.0) till version 5.7.0 eller
högre, men ej med uppdateringar av version 5.7.0 eller högre. Detta betyder att om du uppdaterar tex.
POINT smart ver. 5.7.0 till en högre version skall du använda ditt befintliga USB-lås. Låset är avsett endast
för den angivna licensen och kan ej användas till en annan, dvs. ett lås till en licens gäller.
Om du uppdatterar en befintlig licens, som redan
använder ett USB hårdvarulås (dvs. en ver. 5.7.0
eller högre), ingår det endast ett registreringskort
och ev. media. Det befintliga, gamla USB-låset
skall användas.
Sätt i USB-hårdvarulåset i en USB port, starta
POINT smart och välj att auktorisera programmet.
Fyll i ditt namn, företagsnamn, licensnummer (se
registreringskortet) samt produktnyckel (se
registre-ringskortet). Versionnummer samt
serienummer av ditt USB-hårdvarulås visas i
gråade textfält och kan inte redigeras.
Observera att USB-låsets serienummer visas först efter att du har angivit ett gilltigt licensnummer och
programmet hittade det för licensen avsedda låset eller ett lås för lägre version i fallet med
uppdateringen.
Klicka sedan på länken http://koder.reell.se i texten ovanför textrutorna. Reells hemsida med
auktorisationskodgenerator kommer att visas.

Observera att du kan erhålla endast en auktorisationskod till programmet. Fyll i alla obligatoriska fält. Ifyllda
värden måste stämma exakt med både auktorisationsdialogen och registreringskortet! Detta är viktigt
för att erhålla en fungerande auktorisationskod! Klicka
sedan på knappen Skicka begäran. Ny sida med din
auktorisationskod visas. Kopiera koden och klistra in den
i textrutan Aukt.kod i auktorisationsdialogboxen.
Klicka sedan på OK och POINT smart kommer att
startas. En licensfil med dina uppgifter skapas på USBlåset. Detta underlättar auktorisering av programmet på
en annan dator. Installera POINT smart på annan dator,
flytta ditt USB-hårdvarulås till datorn och starta
programmet. Du måste auktorisera POINT på nytt, men alla nödvändiga uppgifter hittar du i respektive
licensfil på USB-låset. Filnamn är uppbyggda enligt följande exempel: POINT smart AEC+ 6.0.0
U123453467.lic och består av applikationsnamn, versionnummer samt licensnummer. Om du har
installerat flera applikationer som ingår i POINT smart Suite, behövs endast en auktorisering för
samtliga.

Viktigt!
Vid beställning av uppdattering av POINT smart version som redan använder sig av USB hårdvarulås
ingår det endast ett registreringskort och ev. media. Uppdateringen skall använda USB-låset tillhörande den äldre versionen. Den äldre versionen måste ha auktoriserats annars kan dess USB-lås inte
användas.
Du kan erhålla endast en unik auktorisationskod till varje licens, men du kan ansöka om denna när
som helst igen via http://koder.reell.se.
Auktoriseringsprocessen kopplar ihop licensen med ditt USB-hårdvarulås. Denna koppling kan inte
ändras i efterhand.
Går ditt USB hårdvarulås sönder ersätter vi det mot en hanteringsavgift men endast efter att det
trasiga låset har skickats till oss i retur (gäller endast under förutsättning att användningen varit normal
och att du har iakttagit sedvanliga aktsamhetskrav vid hantering av USB-låset).

Om du förlorar ditt USB-hårdvarulås, ersätter vi detta med ett nytt lås mot en
uppdateringskostnad. Vid förlust av ersättningslåset kommer din licens att gå förlorad.

