
 

מאפשר לך לנהל ביעילות את הרישיון שלך באמצעות  Altium Designerשל  Standaloneרישוי 
 . ניתן לשמור, להעתיק ולגבות קובץ זה כנדרש. Standalone (*.alf)שימוש בקובץ רישוי 

) על ידי העתקת הקובץ EULA -לשימוש חוזר במחשב ביתי (בהתאם ל alf. -ניתן להשתמש בקובץ ה
  .Standaloneרישוי לתיקיה ספציפית באותו מחשב ואז הוספת הקובץ כחלק מתצורת 

עליכם לבצע מחיקה של הרישיון (ניתן או כל מקום אחר,  על מנת לשחרר את הרישיון מהמשרד
 .)Reactivateטיבציה מחדש בבית (להחזרה בכל עת) על מנת שתוכלו לעשות לו אק

על מנת למחוק את הרישיון כל שעליכם לעשות הוא לעמוד על הרישוי, ללחוץ על כפתור ימני וללחוץ 
Delete קובץ ה. באופן זה- ALF תמש בו במיקום אחר.שלא יופעל על מחשבכם ותוכלו לה 

על מנת לשחרר את מספיקה שבו סגירה של התוכנה  On-Demandשבניגוד לרשיון חשוב להדגיש *
 מחיקה היא מחייבת. Standaloneהרישיון, במקרה של 

 

  נפתח את התוכנה. רישיוןתמש בשכעת על מנת לה

 ושימוש בתוכנה.  ALF -קובץ הלהפעלת קיימות שתי אופציות 
 האופציה הראשונה (והקלה יותר) היא כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא של אלטיום.

 של אלטיום והורדה משם. Dashboard -ה היא כניסה להאופציה השניי
 נסביר את שתיהן.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Signing In -אופציה ראשונה 
שלנו  Altiumלהיכנס לחשבון  עלינוולהשתמש בו,  Standaloneלגשת לרישיון  שנוכללפני  ,תחילה

 .Altiumדרך פורטל 
ניהול הרישיונות (ניגשים על ידי לחיצה מטעמי נוחות, הפקדים לגישה לחשבון מוצגים בראש תצוגת 

מהתפריט).   Licensesעליונה של סביבת העבודה ובחירת הפקודה הימניתבפינה           על הפקד
 AltiumLive פרטי המשתמשאת  בתוך חלון זה הזינוכדי לגשת לדיאלוג הכניסה.  Sign inלחץ על 

 על אישור. שלכם (מייל וסיסמא שהגדרתם) ולחצו

 

 הזמיניםהרישיונות כלל לאחר הכניסה, אזור הרישיונות הזמינים של הדף יציג אוטומטית את 
Standalone, לשימוש כםהעומדים לרשות. 

 



 

באזור שמתחת  Reactivateעל  לחצוואז  ברשימהעל רישיון  לחצורישיון זמין, פשוט בכדי להשתמש 
 , כמוצג להלן.לרשימה

לאחר  משום שפעולה זו בוצעה בעת הפעלת הרישון בפעם הראשונה. Activateלבצע  אפשרות* אין 
 בלבד. Reactivate -ה ניתן לראות את אופציית ההפעלה הראשונית

 

 רישיון בשימוש, השינויים הבאים יתרחשו:ה כאשר

 .Used by me -ללרישיון ישתנה  Used -השדה  -
 .Licensed to -ל Unlicensed -מאזור הרישיונות הזמינים ישתנה מעל  העליוןהבאנר  -
 הטקסט בפינה השמאלית תחתונה של האזור יתעדכן כך שישקף את השימוש ברישיון שלך. -

 

 כעת אתם יכולים להשתמש ברישיון ולהמשיך בעבודתכם!



 

 Altium Dashboard - שנייהאופציה 

(שמירה על סביבת עבודה לא מקוונת בלבד).  Altium -להישאר מנותקים מ לכםשיטה זו מאפשרת 
ואז יש להוסיף  Dashboard -מהשלך)  Altium(על ידי מנהל קבוצה עבור חשבון  יורדקובץ הרישיון 

 בדף ניהול רישיונות.  Add standalone license fileאותו להתקנה באמצעות הקישור

  dashboard.live.altium.com נעשית דרך הכתובת הבאה: Dashboard -כניסה ל
 -לכדי לגשת . AltiumLive תבראש כל עמוד בקהיל Dashboard -העל ידי לחיצה על קישור או על ידי 

Dashboard  עליך להיות מחובר לקהילתAltiumLive  באמצעותSign In ב- www.Altium.com. 

 

 

 שיציג לנו את רשימת הרישיונות הזמינים, Licensesנלחץ על  כעת

 

 

 

https://dashboard.live.altium.com/
http://www.altium.com/


 

 הרלוונטי על ידי פעולת אקטיבציה לרשיון הרצוי ALF -נוריד את קובץ ה
 

 

הורדות המוגדר כברירת מחדל הבמיקום יישמר alf . -קובץ ה .OKעל  לחצולאחר שבחרת, פשוט 
 לדפדפן שלך.

מטעמי נוחות, הפקדים לגישה לחשבון מוצגים בראש תצוגת ניהול . את התוכנה כעת נפתח
עליונה של סביבת העבודה ובחירת  הימניתבפינה           הרישיונות (ניגשים על ידי לחיצה על הפקד

 מהתפריט).  Licensesהפקודה
 

 .Add standalone license fileבדף ניהול רישיונות, לחץ על הקישור 

 

 להפעיל. הורדתם קודם לכן ותרצו) שalfאת קובץ הרישיון הרצוי (. ובחר
 כעת אתם יכולים להשתמש ברישיון ולהמשיך בעבודתכם!


