SOFiSTiK hálózatos telepítési és beállítási útmutató
Hálózatos használat során ki kell neveznünk egy licencszerver számítógépet, amely a licenckezelőt
futtatja majd. A munkaállomások ehhez a számítógéphez csatlakoznak majd lincencigényükkel, miután
azokon bármely SOFiSTiK program elindul. Licencszerver lehet egy különálló számítógép, vagy akár
egy SOFiSTiK munkaállomás is.

1. Licencszerver konfigurálása
1.1. Töltsük le a "sam_online_installer.exe" fájlt (https://sam.sofistik.io/sam_online_installer.exe), és
segítségével telepítsük fel a számítógépre a SOFiSTiK Application Manager segédprogramot. A
telepítés után az Asztalon lévő SOFiSTiK Application Manager (SAM) parancsikon segítségével indítsuk
el a segédprogramot.
1.2. A megjelenő ablak bal oldalán válasszuk ki a Tools menüpontot, majd jobbra a Codemeter
Runtime Kit mezőben kattintsunk az Install nyomógombra. Ezzel a hardverkulcs meghajtóját
telepíthetjük.

Végezetül kattintsunk alul a Next nyomógombra, majd a felbukkanó ablakban az Apply nyomógombbal
erősítsük meg a telepítési szándékunkat.
1.3. A telepítés végeztével automatikusan visszatérünk a segédprogramba, amit egyszerűen zárjunk
be.
1.4. A telepítést követően indítsuk el a Start menü -> Programok -> Codemeter -> Codemeter
Control Center programot.
Kattintsunk jobbra alul a WebAdmin nyomógombra.

A megjelenő HTML oldalon felül válasszuk a Configuration, majd alatt a Server -> Server Access
menüpontot.
1.5. Az így megjelenő oldalon a Network Server mezőben aktiváljuk az Enable rádiógombot, majd
kattintsunk az Apply gombra.

1.6. Ezt követően a hardverkulcs szolgáltatását le kell állítani, majd az új beállításokkal újraindítani:
Zárjuk be a HTML oldalt és térjünk vissza a Codemeter Control Center ablakba.
Válasszuk felül a Process - > Stop Codemeter Service menüpontot.
Miután eltűnt a programablak tartalma, válasszuk a Process -> Start Codemeter Service
menüpontot.

2. Kliensgép konfigurálása
2.1. Töltsük le a "sam_online_installer.exe" fájlt (https://sam.sofistik.io/sam_online_installer.exe), és
segítségével telepítsük fel a számítógépre a SOFiSTiK Application Manager segédprogramot. A
telepítés után az Asztalon lévő SOFiSTiK Application Manager (SAM) parancsikon segítségével indítsuk
el a segédprogramot.

2.2. A megjelenő ablak bal oldalán válasszuk ki a telepíteni kívánt programcsaládot, majd jobbra a
megfelelő program mezőjében kattintsunk az Install nyomógombra.

Végezetül kattintsunk alul a Next nyomógombra, majd a felbukkanó ablakban az Apply nyomógombbal
erősítsük meg a telepítési szándékunkat.
2.3 A telepítés végeztével automatikusan visszatérünk a segédprogramba, amit egyszerűen zárjunk be.
2.4. A licencszerver gyors eléréséhez / licencek lekéréséhez az alábbiakat opcionálisan el lehet
végezni a kliensgépeken:
Indítsuk el a Start menü -> Programok -> Codemeter -> Codemeter Control Center programot.
Kattintsunk jobbra alul a WebAdmin nyomógombra.

A megjelenő HTML oldalon felül válasszuk a Configuration, majd alatt a Basic -> Server Search
List menüpontot.
Az így megjelenő oldalon a megjelenő HTML oldalon kattintsunk az add new Server sorra, majd
adjuk meg a licencszerver IP címét, majd kattintsunk az Apply gombra.

A licenc lekéréséhez mind a licencszerver mind a kliensgépeken a 22350 számú TCP/UDP portot
szabaddá kell tenni.

