Instrukce ke zprovoznění a používání
Programu Agenda PAM v Expertním režimu
Zákazník obdrží CD-ROM se souborem SETUP.EXE, na CD jsou i další adresáře o kterých budeme
hovořit později, nebo je o nich zmínka v příručce k programu.
Především pro zprovoznění po instalaci je nutné vygenerovat hardwarový klíč (otisk vašeho hardware).
Tento soubor je nutné poslat e-mailem do firmy 2MSoft, kde dojde k vygenerování jiného klíče, který
se zkopíruje do adresáře Agendy. Pak teprve Agenda v Expertním režimu může pracovat na tomto PC.
Vygenerování klíče se provede spuštěním programu „Hardware KeyGen“, který je v nabídce spolu

s programem Agenda a má tuto ikonu
kliknout na tlačítko „Save HW key“ a poté

. Po spuštění se objeví následující okno, kde stačí

se objeví hlášení oznamující uložení klíče, následně program uzavřete.

Tento generátor provedl otisk Vašeho hardware (sestavy PC). To je proto, aby pomocí zpětně
zaslaného klíče (soubor 2M_HW_Key.key) nebylo možné spustit Agendu na jiném počítači než je ten
ze kterého pochází původní klíč. Je to proto, že docházelo ke kopírování programu v rámci jedné
organizace a tudíž porušování licenčních podmínek. Tento typ ochrany byl nasazen pouze u nejdražší
varianty Agendy a tou je Expert verze.
Než ale získáte soubor 2M_HW_Key.key musíte vygenerovaný soubor 2M_HW_PubKey.dat zaslat emailem společnosti 2MSoft : 2msoft@2msoft.net jenž se po vygenerování nachází v adresáři
C:\CSPAgenda\HWKey
Zmíněný soubor s příponou *.key obdržíte cca do 48 hodin (obvykle mnohem dříve) zpět
prostřednictvím elektronické pošty. Ten pak uložíte do adresáře C:\CSPAgenda, teprve pak začne
Agenda pracovat na příslušném počítači, pokud ovšem jste zároveň uložily příslušný certifikát (lic.dat)
do stejného adresáře. Viz. dokument „První kroky po instalaci“.

Expertní verze může být nasazena na síti na více stanicích pokud mají jednotlivé stanice
licenci a hardwarový certifikát, ale NESMÍ se v jeden okamžik spustit a ani běžet na obou či více
některá z následujících funkcí:
Import smluv z Agendy part. externisty (modul Externisté)
Import z ISICu (modul Externisté)
Aktualizace údajů smluv (modul Smlouvy)
Import provizí a kalkulace provizí (modul Provize)
U těchto funkcí není technicky možné zaručit 100% funkčnost za výše uvedených podmínek.

