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GEOS 9
Spoštovani uporabniki!
V inštalacijski ZIP vsebini http://www.zeia.si/zeia/geos9/geos9_setup.zip se nahajajo datoteke za program
GEOP9 s pripadajočimi moduli za Plast9, Profil9, Infra3 in Stavbe5. Navodila so v PDF formatu in so
sestavljena iz dokumentov GEOS9 in GEOS9_novosti. Med delovanjem programa so na voljo navodila HLP Pomoč F1. Licence so zaščitene ali z UPB/LPT ključem, ali WEB (internetnim) ključem.
Vse novejše verzije programa GEOP9 z moduli so dosegljive z WWW.ZEIA.PI. Priporočam, da večkrat
preverite posodobitev z ukazom Pomoč/Kontrola posodobitve.
Če Geos9 po inštalaciji ne bo deloval, je vzrok v blokadi vašega Antivirusa /Požarnega zidu. Program
Geos9 / www.zeia.si je potrebno dati v 'izjeme oz. varne programe' v vašem Antivirusu / Požarnem zidu.
Mapa od programa GEOP mora imeti obvezno vklopljen POLN NADZOR za aktivnega uporabnika
(Raziskovalec, klik z desnim gumbom na mapo GEOP/Lastnosti/Varnost/Poln nadzor).
1. Lokalna inštalacija (velja tudi za 'strežnik'):
•
•

ZIP razpakirate v začasno mapo, tam zaženite program PETUP (kot Pkrbnik z desnim gumbom miške) in
izberite sled (ne od ZIPa) na lokalnem disku za kreiranje mape GEOS (imeti mora VPE pravice R/W).
Pamo za UPB/LPT ključ (ključ imejte izklopljen)
Naredite ponujeno inštalacijo gonilnikov za ključ.
Priklopite USB ključ in sledite navodilom od WINDOWS (samodejna namestitev gonilnika).
Če namestitev gonilnikov ne uspe, v Windows V/7/8/10 izklopite 'Nadzornika uporabniških računov' in ponovno
zaženite Mapa/CD:\Smartkey\ SmartKeyDriversInstaller (kot Pkrbnik z desnim gumbom miške).

•

Pamo za WEB ključ
V mapi od GEOSa zaženite program AktivWEB in vnesite licenčno šifro.

2. Mrežna inštalacija (velja samo za NET ključ):
•
•
•

Strežnik (kjer je priklopljen ključ) - zaženite program Perver ANP kot Skrbnik. Mapa od GEOSa mora imeti vse
pravice, ime strežnika/serverja ne sme vsebovati presledkov.
Delovne postaje (velja tudi za WEB ključ) - preko omrežne soseščine pojdite na disk od strežnika in iz mape od
GEOSa zaženite program IKONA9.
Če je program GEOS9.EXE inštaliran lokalno, samo NET ključ se preverja preko mreže/interneta, se mora zraven
GEOS9 nahajati tudi datoteka SKEYLINK.INI (se skopira s strežnika iz mape od GEOS9). Detajlna navodila so tudi v
GEOS9.HLP/Index-Inštalacija.

3. Dodelitev ene proste licence (velja za NET in WEB ključ), ki potem ne potrebuje ključa.
•
•
•

Naredite lokalno inštalacijo (1.točka), GEOS9 mora najprej delovati s ključem.
Zaženite program FreeNET (NET ključ) oziroma FreeWEB (WEB ključ). Obvezno program zaženite kot
Skrbnik. En uporabnik se bo s tem odvzel s ključa in se bo 'fiksiral' na ta računalnik.
Odstranitev proste licence je ponovni zagon FreeNET/WEB v kontaktu s ključem.

4. Preprogramiranje ključa USB/LPT (aktivacija licenc za obstoječe uporabnike)
•

Zaženite program PERIJA in na INFO@ZEIA.SI v priponki pošljete datoteko xxxxxxxx.GN1 (xxxxxxxx - osemmestna
številka). Dobili boste vrnjeno GN2, katero obdelate s programom PMARTPROG.

Pri delu Vam želim veliko zadovoljstva !

Lep pozdrav!

Iztok Zrelec

