Upwards CAD applicaties
Het opvragen van de Upwards Unlock data (9 juni 2015)
Veel applicaties van Upwards worden geleverd voor gebruik in combinatie met een specifieke
AutoCAD-releases en -licenties: elke licentie van de applicatie is gekoppeld aan een bepaalde
AutoCAD-release, een bepaald AutoCAD-serienummer en, optioneel, een Upwards application key
die afhankelijk is van het AutoCAD-werkstation. De applicatie werkt niet met een andere AutoCADrelease, ander AutoCAD-serienummer of andere Upwards application key dan die waarvoor een
licentie is aangeschaft: de applicatie is ‘gelocked’.
Voor een correct functioneren van de applicatie moet deze worden ‘ge-unlocked’. Dit unlocken
gebeurt door middel van een unlock file. Deze unlock file wordt geleverd door uw dealer of
Upwards CAD applicaties.
De unlock file bevat de Upwards Unlock data, de AutoCAD-release, -serienummers en, optioneel, de
Upwards application key’s van de AutoCAD-licenties en –werkstations. Deze Unlock data moet
worden doorgegeven aan uw dealer of Upwards CAD applicaties.
Voor het opvragen en doorgeven van de Upwards Unlock data gaat u als volgt te werk:
1)
Ga naar de website van Upwards (www.upwards.nl), naar de pagina ‘Downloads & Links.
2)
Download het bestand Upwud.fas bij gebruik van AutoCAD, of Upwud.des bij gebruik van
Bricscad.
3)
Start AutoCAD of Bricscad en laad het bestand Upwud.fas bij gebruik van AutoCAD, of
Upwud.des bij gebruik van Bricscad. Dit kan eenvoudig door het vanuit de verkenner van
Windows slepen van het bestand in het tekenscherm van AutoCAD of Bricscad.
4)
In het tekstscherm verschijnt de Upwards Unlock data. Sla deze gegevens op door het
bevestigend beantwoorden van de vraag ‘Write Upwards Unlock data to file [Yes/No] <No>:”
of knip en plak de gegevens direct naar een mailtje.
5)
Mail de Upwards Unlock data naar uw dealer of Upwards CAD applicaties (info@upwards.nl).
Via de mail ontvangt u van uw dealer of Upwards CAD applicaties een unlock file die, na het
plaatsen daarvan in de juiste directory (zie de handleiding van de applicatie) de applicatie
unlocked.

Meer informatie? Bel 026 – 38 18 531, e-mail info@upwards.nl of kijk op www.upwards.nl
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