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UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA LICENCJAMI WONDERWARE 2017 

1. Jeżeli dotychczasowy komputer ma zostać zastąpionym innym komputerem, to w pierwszej 

kolejności należy licencję deaktywować, aby licencja mogła być ponownie aktywowana na 

innym komputerze. 

2. W przypadku planowanego usunięcia (skasowania) systemu wirtualnego należy 

deaktywować licencję, aby była możliwa jej ponowna aktywacja w innym systemie. 

3. Gdy planowana jest zmiana nazwy komputera to w pierwszej kolejności należy licencję 

deaktywować, aby mogła być ponownie aktywowana na komputerze ze zmienioną nazwą. 

4. W przypadku rozbudowy lub zmiany konfiguracji sprzętowej komputera np. dodanie lub 

usunięcie karty sieciowej itp. przed wykonaniem działań modernizacyjnych w komputerze 

należy licencję deaktywować, potem wykonać prace modernizacyjne, a następnie licencję 

aktywować. 

5. W przypadku posiadania dzierżawy oprogramowania Wonderware przez firmy wdrażające 

tzw. integratorów, dzierżawione licencje Development mogę być aktywowane 5 unikatowych 

razy i w przypadku konieczności wykonania szóstej aktywacji musi zostać deaktywowana 

jedna z wcześniej aktywowanych licencji. 

 

PROCEDURA AKTYWACJI LICENCJI ONLINE 

1. Zainstalowanie oprogramowania Wonderware 

 

2. Uruchomienie aplikacji License Manager 

Z menu start z grupy Schneider Electric wybierz Schneider Electric License Manager 

3. Wskazanie serwera licencyjnego 

W aplikacji License Manager należy wskazać serwer, który będzie pełnił rolę serwera 

zarządzającego licencjami Wonderware. 
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4. Import pliku licencyjnego 

 

Plik licencyjny dostarczony drogą elektroniczną lub na nośniku USB ma postać .xml.zip. Plik 

należy rozpakować i zaimportować w aplikacji License Manager. W tym celu kliknij Add License. 

 

 
 

W następnym kroku kliknij na symbol trzech kropek.  

 



 
 
 
 

 3 

 
 

Wskaż lokalizację licencji o rozszerzeniu XML i wybierz Open.  

 

5. Aktywacja licencji 

W celu aktywowania posiadanej licencji należy wybrać jedną z metod aktywacji: 

a. Aktywacja online (domyślna) 

• Może zostać przeprowadzona na serwerze licencji z dostępem do Internetu 

• Domyślnie aplikacja License Manager łączy się z serwerem Schneider Electric 

przez Internet celu aktywacji wskazanych licencji na lokalnym Serwerze 

Licencyjnym 

 

Zaznacz licencję, którą chcesz aktywować, a następnie kliknij Activate.  
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Po poprawnej aktywacji, licencja pokaże się w oknie wybranego serwera. 

 

 

b. Aktywacja offline 

W sytuacji, gdy serwer licencyjny nie ma dostępu do Internetu na czas aktywacji 

licencji możliwe jest przeprowadzenie aktywacji w trybie offline. W tym celu należy 

wykonać poniższe kroki: 

• W aplikacji License Manager na serwerze licencyjnym należy wybrać w menu 

Activation Settings 

 

• W Activation Settings należy zaznaczyć Offline Activation 
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• W kolejnym kroku należy rozwinąć listę i wybrać Request Activation / 

Deactivation.  

 

• W oknie Confirmation wybierz Yes 
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• Skopiować z serwera licencyjnego wygenerowany plik w formacie: [send-

nazwa_serwera-data_czas.sync] 

• Na komputerze z dostępem do Internetu wejść na stronę 

http://licenseactivation.wonderware.com/ i wgrać skopiowany plik na końcu 

wciskając przycisk Upload File 

 

• Po chwili pojawi się okno z opcją zapisania wygenerowanego pliku z 

aktywowaną licencją w formacie: [recv-nazwa_serwera-data_czas.sync] 

• Wygenerowany plik należy przenieść na serwer licencyjny i zaimportować go 

w aplikacji License Manager 
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• Po poprawnej aktywacji, licencja pokaże się w oknie wybranego serwera ze 

statusem Activated. 

 

 

6. Zarządzanie licencjami 

Po aktywacji możliwe jest zarządzanie licencjami zgodnie z ich przeznaczeniem. Możliwe jest: 

• Aktywowanie nowych licencji 

• Deaktywowanie istniejących licencji 

• Rezerwacja i anulowanie rezerwacji wybranych licencji dla wskazanych 

użytkowników lub urządzeń 


