Eurovocs Suite ontgrendelen
Deze versie van Eurovocs Suite is beveiligd met een software code. De drie modules van
Eurovocs Suite (Skippy, KeyVit and DocReader) zijn elk afzonderlijk beveiligd met een
verschillende code. Wanneer één van deze modules wordt opgestart, krijgt u een venster te
zien waarbij de Site code bovenaan in het rode vak wordt aangeduid. Om Eurovocs Suite
succesvol te ontgrendelen, heeft u een Init code nodig voor elke aangekochte module.

Zolang Eurovocs Suite niet ontgrendeld is, zal het beveiligingsvenster verschijnen telkens
wanneer u opstart. In dit venster verschijnt onder andere het aantal dagen dat het programma
nog opgestart kan worden zonder ontgrendelcode (bij aanvang zijn dit 60 dagen). Het
programma kan opgestart worden door “Enter application” aan te vinken (dit is normaal
automatisch aangeduid) en op “Continue” te drukken. Na die periode van 60 dagen, kunt u het
programma alleen nog opstarten met een geldige ontgrendelcode. (U kunt de ontgrendelcode
eerder aanvragen. Het is niet nodig te wachten tot de periode van 60 dagen verstreken is.)
Om een ontgrendelcode te verkrijgen, dient u de Site code(s) en het serienummer van
Eurovocs Suite (zie de CD doos) door te sturen naar uw distributeur (via mail, fax of
telefoon).
U kunt ook direct contact met ons opnemen:
-via email : support@jabbla
-via fax : +32 9 264 35 94
-via telefoon : +32 9 264 33 91
Zodra u de Init code(s) (ontgrendelcodes) ontvangen hebt, kunt u de overeenkomende module
starten (Skippy, KeyVit of DocReader). “Unlock application” selecteren in het
beveiligingsvenster en de Init code invoeren in het betreffende veld. Zodra “Continue” dan
geselecteerd wordt, zal de applicatie opstarten en kunt u de applicatie zonder beperkingen
gebruiken op de computer waarop deze ontgrendeld werd.

Noot: Schrijf de verkregen ontgrendelcodes op en bewaar deze. U zult ze later nodig hebben
wanneer u uw licentie wilt overzetten of verwijderen.

Licentie overzetten van de ene PC naar de andere
Zodra Eurovocs Suite ontgrendeld is met een geldige code, kan de licentie overgezet worden
van de ene computer naar de andere.
Dit zijn de stappen die u hiervoor dient te nemen :
Beginsituatie: De ontgrendelde applicatie staat op computer A (ontgrendeld met Init code A)
en de licentie moet overgezet worden naar computer B.
Stap 1. Installeer de applicatie op computer B. Na opstarten van de applicatie op de nieuwe
computer, verschijnt opnieuw het beveiligingsvenster met een nieuwe Site Code, specifiek
voor computer B. U hebt nu een "Init code" nodig om het programma te ontgrendelen op
computer B.
Stap 2. Start de applicatie op computer A met Scroll Lock ingeschakeld. Als de Scroll Lock
toets niet is ingeschakeld, zal het beveiligingsvenster op computer A niet verschijnen.
Selecteer “Transfer license” en zet in het "Init code" veld de reeds verkregen "Init code A"
(die u genoteerd hebt bij het verkrijgen van de licentie voor computer A), typ in het "New Site
code" veld de "Site code" van computer B en druk dan op "Continue >>".
Stap 3. Er zal dan een venster verschijnen met de “Init code” voor computer B. Met deze code
kunt u de beveiligde applicatie op computer B ontgrendelen.
Resultaat: De licentie werd verwijderd van computer A (het programma zal dus niet meer
opstarten op computer A) en werd overgezet op computer B.
Noot : De procedure om een licentie over te zetten zal het programma zelf niet verwijderen
van de originele computer. Na het overzetten van de licentie zal de applicatie op computer A
een nieuwe Site code genereren. Een nieuwe Init code(verschillend van de vorige) is nodig om
het programma weer te laten werken op computer A.

Wat dient u te doen indien u van plan bent uw harde
schijf te formatteren of Windows te herinstalleren?
Indien u een nieuwe harde schijf aankoopt, uw bestaande harde schijf formatteert of Windows
herinstalleert, zal de licentie verloren gaan.
Om verlies van uw licentie te vermijden, kunt u de volgende stappen volgen :
Beginsituatie: De ontgrendelde applicatie bevindt zich op een computer waarvan de harde
schijf vervangen of geformatteerd zal worden, of waarbij Windows opnieuw geïnstalleerd zal
worden.
Stap 1. Start de ontgrendelde applicatie op computer A met Scroll Lock ingeschakeld. Als de
Scroll Lock toets niet is ingeschakeld, zal het beveiligingsvenster niet verschijnen.
Selecteer “Remove license” en zet in het "Init code" veld de reeds verkregen "Init code A"
(die dus werd gebruikt om een licentie te verkrijgen op computer A) en druk op
“Continue>>”.
Stap 2. Een dialoogvenster verschijnt met een "Remove code". Onthoud deze “Remove code”
(schrijf hem op).

Resultaat: De licentie zal verwijderd worden van computer A en de applicatie zal niet langer
opstarten.
Nadat u uw Remove code hebt verkregen, kunt u de harde schijf formatteren of Windows
herinstalleren.
Na deze maatregelen, dient u de applicatie opnieuw te installeren en de nieuwe Site code te
noteren. Om een nieuwe geldige ontgrendelcode te krijgen, dient u uw Site code(s) samen met
de Remove code(s) en het serienummer van Eurovocs Suite door te geven aan uw distributeur
(via email, fax of telefoon).
U kunt ook direct contact met ons opnemen :
-via email : support@jabbla.com
-via fax : +32 9 264 35 94
-via telefoon : +32 9 264 33 91
Noot : De procedure om een licentie te verwijderen zal het programma zelf niet verwijderen
van de originele computer.

