
 
 

ACAD-BAU NAVODILA ZA LICENCO 
UVOD 

Za uporabo programa ACAD-BAU potrebujemo licenco 
proizvajalca Computertechnik Buchholz (CTB). Licenca 
preprečuje zlorabo programske opreme in izdelavo njenih 
nezakonitih kopij. S tem je zaščitena vaša naložba v 
program. Vsaka licenca je izdelana za vsako stranko 
posebej in je na voljo le v njenem delovnem okolju. 
 
Različni modeli licenc vam omogočajo prilagodljivo 
konfiguracijo. Tako so poleg enouporabniške licence na 
voljo tudi večuporabniške mrežne licence. Licence se lahko 
kot časovno omejene (do 30 dni) izposodijo tretji osebi in se 

po preteku omejitve samodejno de-aktivirajo in vrnejo na originalno mesto. Možna pa je seveda tudi 
predčasna vrnitev licence. 
 
Sistem temelji na datoteki (*.lim), ki je odvisna od verzije programa. Vsaka licenčna datoteka je vezana 
na računalnik, za katerega je bila izdelana. Licenčno datoteko imamo lahko shranjeno na lokalnem disku 
ali pa na USB ključku, kar olajša prenos licence npr. na prenosnik. 
 
Licenčna datoteka se izdela na podlagi poslanih podatkov ob zagonu programa. Ker je delovanje 
licenčne datoteke vezano na pravilen zapis vseh znakov, vas naprošamo, da pri avtorizaciji slovenske 
verzije NE UPORABLJATE posebnih slovenskih znakov (ČŠŽčšž). Na različnih sistemih in različnih 
nastavitvah kodnih strani v Windowsih, lahko prihaja do različnih interpretacij naših znakov in s tem 
posledično do nedelovanja licence. 

 

ZAHTEVEK ZA LICENCO 

Ob prvem zagonu programske opreme se pojavi poziv 
za pridobitev licence. Brez licence lahko program 
zaženemo in uporabljamo do 30 dni brezplačno, kot 
demo verzijo. 
 
 
 
 
Pri naročanju licence je potrebno izpolniti vse podatke v 
pogovornem oknu (pri tem ne uporabljajte slovenskih 
znakov ČŠŽčšž). Ko so izpolnjena vsa polja, lahko 
izvozimo datoteko z zahtevkom (*.req) preko gumba 
Izvoz datoteke. Pojavi se potrditveno okno o zapisu 
zahtevka z opcijo samodejnega pošiljanja prek gumba 
Pošlji. Z instaliranim odjemalcem elektronske pošte (npr. 
Outlook) bo šlo vse samodejno. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Če uporabljate Gmail ali kak drug sistem elektronske pošte, potem sami pošljete E-pošto na naslov 
reg@ctb.de . Priložite datoteko zahtevka za licenco. Najdete jo prek ikone Informacijski center (na 
Windows namizju) / Upravljanje licence / Administracija / Odpri mapo. Zahtevek za licenco ima končnico 
REQ (request) 
 

CTB odgovori in pošlje licenčno datoteko LIM (.lim). 
Prejeto datoteko v priponki dvokliknemo in samodejno 
se odpre okno za licenciranje. Tam stisnemo gumb 
Licenciraj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJE O LICENCI 

Ogledamo si lahko vse informacije o licenčni datoteki v lokalni ali mrežni 
mapi. Uporabimo ikono na namizju - Informacijski center 17 / Upravljanje 
z licenco / Info 
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PREMIKANJE LICENCE 

Licenčno datoteko lahko prenesemo na drug zapisljiv spominski modul - npr. na USB ključek. Tako 
prenašamo licenco med prenosnim in stacionarnim računalnikom. 
Licenčna datoteka se nahaja v mapi C:\<Programdata>\CTB\License. (lokacija mape <ProgramData> je 
lahko različna glede na operacijski sistem!) 
 
STACIONARNI RAČUNALNIK: 
 

 Informacijski center 17 (ikona na namizju) / Upravljanje licence / Premakni 

 V oknu izberemo pogon in mapo, kamor želimo licenco prenesti. (premikanje ali kopiranje z 
raziskovalcem - Explorer ni mogoče!) 

 Uspešen prenos se potrdi v pogovornem oknu. 
 

  
Kadar imam USB ključek v stacionarnem računalniku 
moramo določiti še novo pot do licence, ki se sedaj 
nahaja na ključku: 

 Informacijski center 17 (ikona na namizju) / 
Upravljanje licence / Pot 

 V oknu izberemo pogon in mapo kjer je licenca 
 
PRENOSNIK: 

 
 

Če želimo sedaj licenco uporabiti na prenosniku, moramo 
instalirati program ACAD-BAU tudi tu z enako serijsko 
številko. Serijsko številko vpišemo po instalaciji prek 
Informacijski center 17 (ikona na namizju) / Upravljanje 
licence / Administracija / Spremeni serijsko številko 
 
 
 
 
 

Kadar imam USB ključek v prenosniku moramo določiti še pot do licence, ki se sedaj nahaja na ključku: 

 Informacijski center 17 (ikona na namizju) / Upravljanje licence / Pot 

 V oknu izberemo pogon in mapo kjer je licenca 
 
Isto licenco lahko torej sedaj uporabljamo na obeh računalnikih – program bo deloval tam, kjer bomo 
imeli USB ključek. 



 
 

IZPOSOJA LICENCE 

Odpremo računalnik, na katerega bi si radi licenco izposodili. Program mora biti seveda na tem 
računalniku instaliran z enako serijsko številko. Uporabimo Informacijski center 17 (ikona na namizju) / 
Upravljanje licence / Izposodi 

 
  
 

Obstoječo licenco preberemo iz mreže ali USB ključka. 
 
V pogovornem oknu izberemo gumb Odpri licenčno 
datoteko in poiščemo mapo kjer se nahaja naša licenca 
(*.lim) – v mreži ali na USB ključku. Vpišemo število dni 
izposoje kliknemo gumb Licenco izposodi. 
 
Najdaljša doba izposoje je 30 dni. Potem se izposojena 
licenca izniči in se vrne nazaj v originalno licenčno 
datoteko. 
 
Predčasno vračanje izposojene licence je možno prek 
Informacijski center 17 (ikona na namizju): 
Info Center / Upravljanje licence / Vrni 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

MREŽNE LICENCE 

Zahtevek za mrežno licenco mora biti pripravljen na serverju. Postopek izvedemo preko 
Informacijskega centra 17 (ikona na namizju) na enak način kot za klasično licenco. Enako tudi 
uvozimo dobljeno LIC datoteko. 
 
Mapi z licenco je potrebno v mreži dodeliti vse pravice za vse uporabnike (tudi pravico pisanja). 
Za vsakega uporabnika je potrebno urediti dostop do licenčne mape na strežniku, tako da je mapa vidna 
kot lokalna (Map Network drive). 

 
Izbor mrežne licenčne mape za vsakega uporabnika poteka preko Informacijski center 17 (ikona na 
namizju) / Upravljanje licence / Pot 
 
 

ZAMENJAVA NAVADNE LICENCE ZA MREŽNO 

Lokalne licence lahko spremenimo v mrežne licence, če nadomestimo doslej enouporabniški licenčni 
model z mrežnim. Spremembe kasneje ne moremo vrniti v prejšnje stanje!  
Da ob tej spremembi ni potrebna ponovna instalacija, je na voljo funkcija Izdelaj mrežno licenco v 
Informacijskem centru  
 
Program mora biti zagnan z administratorskimi pravicami. 
V pogovornem oknu izberemo licenčno datoteko in serijsko številko licence za prenos. Licenca se 
zamenja za mrežno. Prejšnja lokalna licenca izgubi veljavnost in licenčna mapa se nastavi na mreži. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO S PROGRAMOM! 


