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Licentie voor GS07/GS08plus activeren
Beste klant...

Dank u voor de licentie aanschaf van ons product. De volgende instructies
begeleiden u tijdens het activatie proces.

☞

☞

Registreer AUB uw instrument in myWorld.leica-geosystems.com, ons
internet platform voor klanten. myWorld geeft u 24/7 toegang tot alle
noodzakelijke informatie om aktief uw instrumenten te kunnen beheren. Hier vindt u gedetailleerde informatie van individuele instrumenten en vindt u de service historie terug. Deze informatie ondersteunt
de instrument waarde en geeft tegelijkertijd maximale effectiviteit en
productiviteit.

Voor het activeren van een licentiecode moet een veldboek zijn aangesloten op
het apparaat.

☞

De licentiecode wordt opgeslagen op de GS.
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☞

Download licentie

Deze procedure geldt voor alle licentiecodes.

☞

U kunt licentiecodes downloaden via myWorld. Zie "Download licentie".

☞

Voor het uploaden van een licentiecode, slaat u het licentiecodebestand (bijvoorbeeld L_2500123.key) op in de \SYSTEM-map van het
opslagmedium. Steek het opslagmedium in het apparaat.

1.

Schakel het apparaat in.

2.

SmartWorx Viva: Ga naar Gebruiker\Tools & voorzieningen\Licentie sleutel laden.
Captivate: Ga naar Instellingen\Tools\Licentiesleutels laden.

3.

Selecteer Methode: Sleutel laden
Locatie: Selecteer het opslagmedium dat u gebruikt.
Klik op OK. De licentie is geactiveerd en kan worden gebruikt.

☞

De procedure gaat op voor elke licentie sleutel.

1.

Ga naar www.myworld.leica-geosystems.com en log in.

2.

Ga naar myProducts en selecteer uw product.

☞
3.

Wordt uw product niet vermeld in de lijst, klik Add Product.
In het Overzicht tab, klik Download keys.
In het volgende scherm, klik Save en kies een directorie voor bewaren van de file. Klik Save.
Kopieer de *.key file naar de \SYSTEM directorie van het data geheugen apparaat.

Bijwerken software

1.

Ga naar www.myworld.leica-geosystems.com en log in.

2.

Ga naar myProducts en selecteer uw product.

☞
3.

2

Wordt uw product niet vermeld in de lijst, klik Add Product.
Klik de Software tab en download de software naar uw computer.
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In het geval de activatie mislukt...

4.

Bewaar de noodzakelijke files in de \SYSTEM directorie van het data
geheugen apparaat.

5.

Plaats het geheugen apparaat in uw instrument en zet deze aan.

6.

SmartWorx Viva: Ga naar Gebruiker\Tools & voorzieningen\Laden
firmware & prog..
Captivate: Ga naar Instellingen\Tools\Software update.

7.

Kies:
Object: Firmware
Van: Kies uw data geheugen apparaat in gebruik.
Firmware: Kies de firmware voor uploaden.

8.

Klik OK. Het programma is geupload naar uw instrument.

In het geval de licentie activatie is mislukt:
•
neem contact op met uw lokale Leica Geosystems vestiging.
OF
•
creeer een nieuwe support aanvraag van myWorld.leica-geosystems.com.
Deze wordt beantwoord door een lokaal Leica Geosystems Support Team.
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