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Urbano 10.2 – Rövid telepítési útmutató 
 
 
Bevezető 

A jelen útmutató az Urbano 10.2 verzió telepítésének leírását tartalmazza. Az Urbano telepítése előtt a 
megfelelő Autodesk platform megfelelő telepítése és licencelése szükséges, mivel az Urbano nem önálló 
alkalmazás, így működéséhez szüksége van az AutoCAD / Civil 3D, MAP szoftverek egyikére. 
Természetesen a megfelelő operációs rendszer működése is feltétel. 
 
Felhasználóként legalább egyszer futtatnunk kell az alapul szolgáló Autodesk alkalmazást, mielőtt az 
Urbano telepítését elkezdenénk. Ellenkező esetben a program nem fog megfelelően működni. 
 
Az ajánlott operációs rendszer Windows 10. A program kizárólag a Windows 8, 8.1 és 10 operációs 
rendszereket, és azon belül a 64-bites verziót támogatja. 
 
 
Támogatott AutoCAD verziók 

Az Urbano 10.2 az alábbi AutoCAD verziókkal kompatibilis: 
- AutoCAD / Civil3D / MAP 2021 - 2022 
- AutoCAD / Civil3D / MAP 2019 - 2020 
- AutoCAD / Civil3D / MAP 2018 
- AutoCAD / Civil3D / MAP 2017 
 

 
A telepítés lépései 

1. Futtassuk az AutoCAD / Civil3D / MAP szoftvert az Urbano telepítésének megkezdése előtt, majd  
zárjuk be 

2. Csomagoljuk ki a tömörített állományban található telepítőkészletet 
3. Indítsuk el az Urbano telepítőt „Rendszergazdaként” 
4. A telepítőprogramban válasszuk ki az angol nyelvet, majd a telepítés indításához kattintsunk a 

Next > nyomógombra 
5. Olvassuk el, és a továbblépéshez fogadjuk el a Felhasználási feltételeket, majd kattintsunk a 

Next > nyomógombra 
6. Olvassuk el, és a továbblépéshez fogadjuk el a Licencszerződést, majd kattintsunk a Next > 

nyomógombra 
7. A megjelenő ablakban megjelenik a telepítési útvonal, melyet igény szerint módosíthatunk. 
8. Ha az alábbi részhez érkezünk, aktiváljuk a képen látható kapcsolókat: 
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9. Várjuk meg, míg a telepítési folyamat befejeződik 
10. A telepítést követően a Profile Creator jelenik meg, mely segít az Urbano AutoCAD környezetbe 

való beillesztésében és a parancsikon elkészítésében: 

 
 

11. Kattintsunk a Next > nyomógombra és válasszuk ki azt az AutoCAD terméket, amit az Urbano-
hoz használni szeretnénk. Ezt követően újra kattintsunk a Next > nyomógombra: 
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12. Válasszuk ki a telepíteni kívánt Urbano verziót, majd kattintsunk a Next > nyomógombra: 

 



Urbano 10.2 – Rövid telepítési útmutató 

 
  

  4/5 
 

 

 sales@studioars.hr  

 
office@monarch.hu 

13. Jelöljük ki az alapértelmezett <<C3D_Metric>> profilt Civil 3D vagy az <<Unnamed Profile>> 
profilt AutoCAD használatakor, majd alul gépeljük be az Urbano nevet az új profil számára, és 
kattintsunk a Next > nyomógombra 
 
A telepítő új profilt fog készíteni az alapértelmezett Civil 3D és AutoCAD profilok alapján, mely 
profilra az Asztalon keletkező Urbano parancsikon is hivatkozni fog: 

 
 

14. Kattintsunk a Next > nyomógombra, majd aktiváljuk a Create desktop shortcut kapcsolót, 
kattintsunk a Finish > nyomógombra 
 
Igény esetén saját nevet adhatunk a parancsikonnak: 
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Az Urbano profilhoz kapcsolódó, AutoCAD /Civil 3D / MAP programot indító parancsikon elkészül 
az Asztalon: 

15.  
 


