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 2020בגרסה  Teken Plus TeamCADהוראות התקנת 

 המוצר אפשרית.ראשית נבדוק הגדרת מערכת על מנת לוודא כי אכן התקנת  .1

 :במינימום( User Account Control settings)לוודא תחילה כי "בקרת חשבון המשתמש" יש 

 .לחיצה על לחצן "התחל" במערכת ההפעלה( 1) .1.1

 .Enterולחיצה על  RUN( הקלדת 2)

 .OK ונלחץ על UserAccountControlSettingsלאחר הפעלת היישום נקליד את הפקודה  .1.2

 

 

 

 Yesלאחר השינוי תתבקשו ללחוץ על     במינימום.כעת לוודא כי הסמן נמצא  .1.3

 במידה והוא לא במינימום, יש להוריד אותו.

 

 במידה ומסך זה לא מופיע, יש לפנות אל איש המחשוב.

 במסך הבא ולאתחל את המחשב.

 

 סגורות. Revit -ו AutoCADיש לוודא כי תוכנות  .2

 2020 לרויט אפליקציות  2020 לאוטוקאד אפליקציות :CADTeamהורדת האפליקציה מאתר  .3
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 .Typical  על ללחוץלאחר הפעלת קובץ ההתקנה  .ההתקנהפעלת קובץ ה .4

 יש להמתין עד לסיום ההתקנה. בסיום ההתקנה מסך ההתקנה יעלם מעצמו.

 

 . Revitאו  AutoCADיש להפעיל את תוכנת  .5

 רישיון / רישיונות. תלקבל Registerיש ללחוץ על  יופיע מסך האקטיבציה. AutoCADלאחר הפעלת תוכנת  .6

 

 לאחר מכן תופיע ההודעה הבאה:  לסיום.   Sendלמלא את כל הפרטים. לחיצה על   במסך הבא .7
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 . OK    >>Close    >>Evaluation  ניתן כעת לסגור את ההודעה והמסכים: .8

 ינעל לשימוש.יום. לאחר מכן המוצר  30המוצר למשך תאפשר עבודה על  Evaluationלחיצה על 

 בדיקת זכאות.לאחר ימי עסקים  2במייל תוך  לאחר שליחת הבקשה לרישיונות ישלחו הרישיונות .9

 .Activateיש להפעיל את האוטוקאד מחדש ולהגיע את מסך האקטיבציה וללחוץ על  .10

 

 .Get from serverכעת ניתן להוריד את הרישיונות אל המחשב ע"י לחיצה על  .11

 

 הודעה על הורדת הרישיונות אל המחשב תופיע. .12

 

  . OK    >>Close    >>Close  ניתן כעת לסגור את ההודעה והמסכים:

 במידה ולא ירדו הרישיונות אל מחשבכם תתקבל ההודעה הבאה:

 

 במקרה זה, תוכלו לטעון ידנית את הרישיונות אל המחשב כפי שמתואר במייל בו קיבלתם עותק של הרישיונות.

 פתיחת קריאת שירותבכל שאלה בעניין ניתן לפתוח קריאת שירות באתר:  

 בהצלחה!
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