Postup přenosu licence Autodesk 2010 na jinou pracovní stanici
Tento postup je platný jen pro verze produktů Autodesk 2010

Pomocí Pomůcky pro přenos licencí lze přenášet licence produktu společnosti Autodesk mezi počítači.
Licenci můžete přenést dočasně (například pokud chcete použít nějaký produkt společnosti Autodesk
na notebooku), nebo trvale (pokud je počítač, na kterém byl původně produkt společnosti Autodesk
aktivován, nahrazen jiným). Ve druhém počítači můžete licenci ponechat po dobu neurčitou, nebo
můžete licenci mezi počítači přenášet podle potřeby.
Přenos licence závisí na sériovém čísle produktu. Před exportem produktu společnosti Autodesk je
třeba jej aktivovat pomocí sériového čísla a klíče produktu. Během importu licence se dříve aktivovaná
a exportovaná licence naimportuje do produktu nebo sady produktů instalované se stejným sériovým
číslem. Aktivace se přenese do počítače, na kterém probíhá import. Tím se přenos licence dokončí.
Principem přenosu licence je její vyexportování do dočasného webového „rybníčku“ a po té její
naimportování do nového umístění. K přenosu je nutné připojení na internet, bez toho není možné
licenci vyexportovat.
Postup:
Nejdříve spusťte Pomůcku pro přenos licence na výchozím počítači, kterou najdete v menu dané
aplikace – cesta Programy -> Autodesk -> Název aplikace -> Pomůcka pro přenos licence.

V zobrazeném dialogovém okně Pomůcky pro přenos licence klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Systém se po kontrole vámi zadaného sériového čísla připojí online na portál Autodesku, kde musíte
zadat přihlašovací údaje k vašemu účtu. Přihlašovací údaje jsou shodné jako údaje, které používáte
při registraci a správě vašich licencí. Po zadání údajů klikněte na možnost Přihlásit se.

Po přihlášení se vám nabídne okno pro export licence. Stisknutím tlačítka Export dojde
k vyexportování vaší licence a tím k její deaktivaci na původním počítači.

Pozn. Máte možnost zaškrtnout volbu pro veřejný import. Tato volba umožní načíst vaší
vyexportovanou licenci kterémukoliv uživateli s přístupem na váš účet.
Pro potvrzení exportu stiskněte tlačítko Dokončit.

Nyní jsme provedli export licence a přejdeme k importu na druhý počítač. Zde je potřeba nainstalovat
stejnou aplikaci a i zde spustit pomůcku pro přenos licence.

Opět dáte možnost přihlásit a přihlásíte se k vašemu účtu u Autodesku. Zde dojde k automatickému
neimportování dříve vyexportované licence do vašeho cílového počítače. Zobrazí se okno
s potvrzením importu.

Možné problémy:
1, Síťové verze, tedy NLM, nelze přenášet pomocí Pomůcky pro přenos licence.
2, Máte-li problém s přenosem licence kvůli omezení týkající se Proxy serverů, pak použijte
následující hotfix pro vaši aplikaci RegisterToday.dll:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13589717&linkID=9240698
3, Nemůžete li provést přenos kvůli omezením v nastavení Firewallu, cílové umístění IP adresy pro
Pomůcku pro přenos je 64.238.213.178. Povolte tuto IP adresu ve vašem Firewallu.
4, Při upgradu produktu společnosti Autodesk již nelze provést online přenos předchozí licence.

