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Sistem Gereksinimi

®Microsoft  Windows XP SP2 ve sonrası

®Microsoft  Windows 2003 Server 

®Microsoft  Windows 2008 Server 

®Microsoft  Windows Vista 

®Microsoft  Windows 7  

®Microsoft  Windows 8 

®Microsoft  Windows XP SP2 ve sonrası

®Microsoft  Windows 2003 Server 

®Microsoft  Windows 2008 Server 

®Microsoft  Windows Vista 

®Microsoft  Windows 7  

®Microsoft  Windows 8 

®Intel  Pentium™ 4 1.5GHz veya eşdeğer

®AMD  işlemci

®Intel  Core™2 D ®uo veya AMD  Athlon™ X2 CPU 

veya yukarısı

2GB veya fazlası1GB

128M 1GB veya fazlası

İşletim sistemi diskinde 2GB 

diskte 1GB boş alan

İşletim sistemi diskinde 4GB 

diskte 2GB boş alan

1024*768 VGA, Gerçek Renk 1440*900 NVidia 8 serisi veya Radeon HD 

serisi veya sonrası

Fare veya diğer aygıtlarFare veya diğer aygıtlar

Herhangi hızda (sadece yükleme için)

İşlemci

RAM

Ekran Kartı

Sabit disk

Çözünürlük

İşaretleme

DVD ROM

İşletim

sistemi

Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri

Herhangi hızda (sadece yükleme için)



Genel

Yüzer Lisans

Ağ Lisanslaması

Lisans

Lisans Lisans Lisans Lisans
Tekli Lisanslama

ZWCAD için iki lisanslama seçeneği var.

Tekli lisanslamada, herbir bilgisayarı ayrı lisans kodlarıyla tek tek etkinleştirmelisiniz. 

Ağ lisanslamasında, sunucu bilgisayarı etkinleştirdikten sonra, lisansları ağ 

bağlantısı üzerinden kullanıcı bilgisayarlarına dağıtmalısınız.

ZWCAD programını bir başka bilgisayara yüklemek istiyorsanız, bilgisayarda sistemsel veya 
donanımsal bir değişiklik yapacaksanız veya bilgisayarı diskini formatlayacaksanız, öncesinde 
lisansları iade etmelisiniz. İade prosedürlerini inceleyin.

Bu kılavuzda kullanılan biçimlendirme yöntemi:

- -  Koyu karakterler düğme gibi tıklanabilir arayüz öğelerini belirtmektedir.

--  Eğik karakterler bu prosedürlerdeki gerçek isimleri belirtir.

-             açıklama notlarında, genellikle ilgili içeriğe yönlendiren bir yıldız (*) işareti kullanılır.NOT



Tekli Lisans
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Tekli lisanslar küçük ofisler ve üretime odaklı kullanıcılar için idealdir, çünkü bir ağ bağlantısı 

gerektirmezler. 

Tekli lisans aldıysanız bu bölümdeki adımları inceleyin.



1.1. Tekli Yükleme

CD takıldığında otomatik olarak yükleme penceresi açılır.

Aşağıdaki adımları takip edin

1. İşletim sisteminize göre 32 bit veya 64 bit sürümünü 

seçin.

2. Install (Yükle) düğmesine tıklayın.

3. ZWCAD onay kutusunu işaretleyin.

4. Network License Manager (Ağ Lisans Yöneticisi) 
onay kutusunun işaretini kaldırın.

5. Next (İleri) düğmesine tıklayarak devam edin.

6. Onay kutusunu işaretleyerek lisans sözleşmesini 

onaylayın ve düğmesine tıklayın. Next (İleri) 
7.  belirtin ve Next (İleri) Yükleme konumunu
düğmesine tıklayın.

8. Yükleme başlar ve tamamlama sayfasına 

yönlendirilirsiniz. Favori kullanıcı arayüzünü seçin 

Ribbon/Classic (Şerit/Klasik).

9.  Finish (Tamamla) düğmesine İşlem tamamlandığında

tıklayın.

10. Bilgisayarı kapatıp açmanız önerilir. 

Artık ZWCAD programını yüklediniz. Lisansların 

etkinleştirilmesi için sadece birkaç adım kaldı.

Detaylar için Tekli Lisans Etkinleştirme bölümünü inceleyin.



Tekli lisans için ZWCAD programını etkinleştirmenin iki yolu vardır.

Lisans Kodu Etkinleştirme ve Dongle Etkinleştirme

Dongle Etkinleştirme

Dongle etkinleştirmesi için bir güvenlik aygıtı 

bir de 8 karakterli lisans kodu gerekir.

Lisans Kodu Etkinleştirme

Lisans kodu etkinleştirmesi için 24-karakterli 

bir lisans kodu gerekir.
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  1.2. Tekli Lisans Etkinleştirme (Dongle Etkinleştirme)

Dongle lisansı satın aldıysanız, ZWCAD programını etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki adımları 

takip edin.

1. ZWCAD programını yükledikten sonra 

dongle aygıtını bilgisayara takın, dongle 

aygıtındaki ışığın yanıp sönmesinin 

bitmesini bekleyin.

2. Windows Başlat menüsünde ZWCAD 

License Manager programını çalıştırın.

3. Açılan pencerede Activate License 

(Lisansı aktifleştir) düğmesine tıklayın.

4. Dongle Activation (Dongle 

Etkinleştirme) düğmesine tıklayın.

5. Product ID (Ürün ID) alanında bir sayı 

göreceksiniz. Lisans Kodu alanına ilgili lisans kodunu girin.

6. Gerekli kullanıcı bilgilerini girin.

7. İşiniz bitince OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Lisans bilgilerinizle birlikte başarıyla 

tamamlandı mesajı ekrana gelir.

Lisansı bir başka bilgisayara aktarmak için, dongle'ı diğer bilgisayara aktarın ve yukarıdaki 

işlemi tekrarlayın.
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Lisans kodu lisansı aldıysanız bu bölümdeki adımları inceleyin.

1.3. Tekli Lisans Etkinleştirme 

(Lisans Kodu Etkinleştirme)
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İnternet bağlantısı durumuna göre ZWCAD programını etkinleştirmenin iki yolu var. (Dongle 

sürümü satın almadıysanız*). Aşağıdaki iki yöntemden birini takip edin.

1.3.1. Otomatik Etkinleştirme (İnternet üzerinden)

ZWCAD 24 karakterli bir lisans koduyla geldiyse, ZWCAD programını etkinleştirmek için bunu 

kullanmalısınız.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlangıç menüsünden 

ZWCAD License Manager programını 

çalıştırın.

2. Açılan pencerede Activate License 

(Lisansı aktifleştir) düğmesine tıklayın.

3. Soft-Key Activation (Yazılımsal 

Etkinleştirme) düğmesine tıklayın.

4. Online Activation (Çevrimiçi 

Aktivasyon) düğmesine tıklayın.

5. Lisans kodunu girin ve Verify 

(Onayla) düğmesine tıklayın.

6. Kullanıcı bilgilerini girin.

7. İşiniz bitince OK (Tamam) 

düğmesine tıklayın. Başarıyla 

tamamlandı mesajı ekrana gelir.



1.3.2. Elle Etkinleştirme (İnternet bağlantısı yoksa)

ZWCAD 24 karakterli bir kodla geldiyse, ZWCAD programını etkinleştirmek için bunu 

kullanmalısınız.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlangıç menüsünden ZWCAD License Manager programını çalıştırın.

2. Açılan pencerede Activate License (Lisansı aktifleştir) düğmesine tıklayın.

3. Soft-Key Activation (Yazılımsal Etkinleştirme) düğmesine tıklayın.

4. Manual Activation (El ile Etkinleştirme) düğmesine tıklayın.

5. Lisans kodunu girin.

6. Etkinleştirme talep dosyası (ismi lisans kodunuzla aynı olan bir .xml dosyası) oluşturmak 

için Generate (Oluşturma) linkine tıklayın.

7. Etkinleştirme talep dosyasını İnternet bağlantısı olan bir başka bilgisayara aktarın.

8. Web tarayıcısını çalıştırın ve www.zwsoft.com/en/license adresine bağlanın.

9. Lisans kodunu ve kullanıcı bilgilerini girin.

10. Submit düğmesine tıklayın, Manage Entitlements sayfasına yönlendirileceksiniz.

11. Açılan pencerede Manual Activation düğmesine tıklayın.

12. Talep XML dosyanızı karşıya aktarın ve Submit düğmesine tıklayın.

13. Ekrana gelen sayfada Save To File düğmesine tıklayın ve responseXML isimli dosyayı 

kaydedin.

14. Kaydettiğiniz responseXML dosyasını tekrar ZWCAD yüklü olan bilgisayara aktarın.

15. Aktivasyon talep dosyasını oluşturduğunuz sayfaya gidin ve Locate linkine tıklayarak 

responseXML dosyasını gösterin.

16. İşiniz bitince OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Lisans bilgilerinizle birlikte başarıyla 

tamamlandı mesajı ekrana gelir.
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*Not: Lisansın fonksiyonlarına devam etmesi için bu işlemleri yapmadan önce lisansı iade etmeniz çok 

önemlidir: sabit diski değiştirme, sabit diski formatlama, işletim sistemini yeniden yükleme. Eğer beklenmeyen 

bir yazılım veya donanım bozulması yüzünden RETURN (İADE) prosedürünü gerçekleştiremediyseniz, 

destek@eti.com.tr adresine e-posta atarak irtibata geçin.

1.4. Tekli Lisans Etkinleştirme (Lisans Kodu)
Lisansı bir başka bilgisayara aktarmadan önce aktivasyonunu iade etmelisiniz.
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ZWCAD programınız normal çalışıyorsa, aynı veya bir başka bilgisayara yeniden yüklemeyi 

düşünüyorsanız, tüm prosedürü tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

Aşağıdaki iki yöntemden birini takip edin.

1.4.1. Lisansı otomatik olarak 

iade etme (İnternet üzerinden)

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlat menüsünden 

ZWCAD License Manager programını 

çalıştırın.

2. Açılan pencerede Return 

License (Lisans Yanıtı) 

düğmesine tıklayın.

3. Online Return (Online Cevap) 

düğmesine tıklayın.

4. Sayfada görüntülenen lisans 

kodunu inceleyin.

5. Onaylamak için OK (Tamam) düğmesine tıklayın. 

İade işleminin başarıldığı mesajı ekrana gelir.

ZWCAD programının aktivasyonu iade edildi.

Artık yeni sistemde yeniden aktive edilebilir.



1.4.2. Lisansı elle iade etme (İnternet bağlantısı yoksa)

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlangıç menüsünden ZWCAD License Manager programını çalıştırın.

2. Açılan pencerede Return License (Lisansı İade Et) düğmesine tıklayın.

3. Manual Return (Elle İade) düğmesine tıklayın.

4. Sayfada görüntülenen lisans kodunu inceleyin.

5. İade talep dosyası (FID_xxxxx isimli bir .xml dosyası) oluşturmak için Generate (Oluşturma) linkine 

tıklayın.

6. İade talep dosyasını İnternet bağlantısı olan bir başka bilgisayara aktarın.

7. Web tarayıcısını çalıştırın ve www.zwsoft.com/en/license adresine bağlanın.

8. Lisans kodunu girin.

9. Submit düğmesine tıklayın, Manage Licenses sayfasına yönlendirileceksiniz.

10. Açılan pencerede Manage Licenses düğmesine tıklayın.

11. Manual Return (Elle İade) düğmesine tıklayın.

12. İade talep XML dosyanızı karşıya aktarın ve Submit düğmesine tıklayın.

13. Ekrana gelen sayfada Save To File düğmesine tıklayın ve responseXML isimli dosyayı kaydedin.

14. Kaydettiğiniz responseXML dosyasını tekrar ZWCAD yüklü olan bilgisayara aktarın.

15. Aktivasyon talep dosyasını oluşturduğunuz sayfaya gidin ve Locate (Konum) linkine tıklayarak 

responseXML dosyasını gösterin.

16. İşiniz bitince OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Başarıyla tamamlandı mesajı ekrana gelir.

ZWCAD programının aktivasyonu iade edildi.

Artık yeni sistemde yeniden aktive edilebilir.
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Yüzer Lisans

Lisans

Ağ
Ağ lisanslamasında, kullanıcılar lisanslarını ZWCAD lisansları 

etkinleştirilmiş bir ağ sunucusundan alıyor demektir. Ağ lisansı, 

düşük maliyetli ve kontrolü kolay olduğu için, çok sayıda kullanıcısı 

olan orta ve büyük ölçekli firmalar için idealdir. Yönetici, belirli 

kullanıcılar veya gruplar için yetki verme, kısıtlama veya rezerve 

etme şeklinde lisans yönetimi yapabilir. Ağ Lisans Yöneticisi 

sunucuya yüklenmelidir, lisansın geçerli olması için hem sunucu 

hem de kullanıcı bilgisayarı yapılandırılmalıdır.

Bir ağ lisansı satın aldıysanız, ZWCAD+ programını kullanıma hazır 

hale getirmek için hem sunucuda hem de kullanıcılardaki yükleme, 

etkinleştirme ve yapılandırma prosedürleri boyunca size eşlik 

edecek olan, aşağıdaki bölümün takip edin.
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Lisans Sunucusu
Bir lisans sunucusu, etkinleştirilen lisansları kullanıcılara sunar. Aşağıdaki bölüm, yükleme, 

etkinleştirme, yapılandırma başlama süresince size kılavuzluk edecek.

Ek olarak, yüklemeyi değiştirmeniz gerektiğinde Tekli Kullanıcı Lisans İadesinin nasıl yapılacağını 

bilmeniz gerekecek.



2.1. Sunucu Yüklemesi

Bir ağ lisansı satın aldıysanız (çoğunlukla çoklu lisans), ZWCAD programını kullanıma hazır hale 

getirmek için sunucuya ZWCAD Network License Manager yüklenmelidir.

CD takıldığında otomatik olarak yükleme penceresi açılır.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. İşletim sisteminize göre 32 bit veya 64 bit sürümünü 

seçin

2. Install (Yükle) düğmesine tıklayın.

3. Network License Manager onay kutusunu işaretleyin.

4. Next (İleri) düğmesine tıklayarak devam edin.

5. Onay kutusunu işaretleyerek lisans sözleşmesini 

onaylayın ve Next (İleri) düğmesine tıklayın.

6. Yükleme konumunu belirtin ve Next (İleri) düğmesine 

tıklayın.

7. Yükleme başlar ve tamamlama sayfasına 

yönlendirilirsiniz. İşlem tamamlandığında Finish 

(Tamamla) düğmesine tıklayın.

8. Bilgisayarı kapatıp açmanız önerilir.

Artık Network License Manager programını yüklediniz. 

Lisansların başlatılması detayları için Sunucu Etkinleştirme 

bölümünü inceleyin.



Sunucuya ZWCAD Network License Manager yüklendikten sonra, lisans servisinin çalışması için 

lisansların etkinleştirilmesi gerekiyor.

Aşağıdaki iki yöntemden birini takip edin:

2.2.1. Otomatik Etkinleştirme (İnternet 

üzerinden)

Aşağıdaki adımları takip edin

1. Windows Başlat menüsünden ZWCAD 

Network License Manager programını çalıştırın.

2. Açılan pencerede Activate (Aktifleştir) 

düğmesine tıklayın.

3. Lisans kodunu ve kullanılacak lisans sayısını 

girin.

4. Verify (Onayla) düğmesine tıklayın.

5. Gerekli kullanıcı bilgilerini girin.

6. İşiniz bitince Activate (Etkinleştir) düğmesine tıklayın. 

Başarıldığı mesajı ekrana gelir.

Lisansların başlatılması için birkaç adım daha kaldı. Detaylar 

için Sunucu Yapılandırma bölümünü inceleyin.
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2.2. Sunucu Etkinleştirme



2.2.1. Elle Etkinleştirme (İnternet bağlantısı yoksa)

Aşağıdaki adımları takip edin

1. Windows Başlangıç menüsünden ZWCAD Network License Manager programını çalıştırın.

2. Açılan pencerede Activate (Aktifleştir) düğmesine tıklayın.

3. Buraya linkine tıklayın.

4. Lisans kodunu ve kullanılacak lisans sayısını girin.

5. Etkinleştirme talep dosyası (ismi lisans kodunuzla aynı olan bir .xml dosyası) oluşturmak için 

Generate (Oluşturma) linkine tıklayın.

6. Etkinleştirme talep dosyasını İnternet bağlantısı olan bir başka bilgisayara aktarın.

7. Web tarayıcısını çalıştırın ve www.zwsoft.com/en/license adresine bağlanın.

8. Lisans kodunu ve kullanıcı bilgilerini girin.

9. Submit düğmesine tıklayın, Manage Entitlements sayfasına yönlendirileceksiniz.

10. Açılan pencerede Manual Activation düğmesine tıklayın.

11. Talep XML dosyanızı karşıya aktarın ve Submit düğmesine tıklayın.

12. Ekrana gelen sayfada Save To File düğmesine tıklayın ve responseXML isimli dosyayı kaydedin.

13. Kaydettiğiniz responseXML dosyasını tekrar ZWCAD yüklü olan bilgisayara aktarın.

14. Aktivasyon talep dosyasını oluşturduğunuz sayfaya gidin ve Browse (Gözat) linkine tıklayarak 

responseXML dosyasını gösterin.

15. İşiniz bitince Activate (Etkinleştir) düğmesine tıklayın. Başarıyla tamamlandı mesajı ekrana 

gelir.

Lisansların başlatılması için birkaç adım daha kaldı. Detaylar için Sunucu Yapılandırma bölümünü 

inceleyin.
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2.3. Sunucu Yapılandırması

Devam etmek için üç önemli dosyayı da bulmalısınız. Varsayılan olarak ZWCAD Network License Manager

yükleme klasöründedirler

Etkinleştirme sonrası lisansların başlatılması için birkaç yapılandırma adımı daha kaldı.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlangıç menüsünden ZWCAD Network License Configuration programını çalıştırın.

2. Config Services sekmesini açın.

3. Ağ lisans servisi için bir isim seçin veya yazın.

4. Bu üç gerekli* dosyanın yollarını bulun ve belirtin: lmgrd.exe, LicenseFlle.lic, debug.log.

5. Sekmedeki iki onay kutusunu işaretleyin.

6. Girdiğiniz ayarları yeni bir yapılandırma olarak kaydetmek için Save Service düğmesine tıklayın.

7. İlk Service/License File sekmesini açın.

8. Configuration using Services seçeneğini işaretleyin.

9. Biraz önce belirttiğiniz ismi seçin.

10. LMTOOLS ignores license file path environment variables seçeneğini işaretleyin.

Lisans sunucusu artık lisansı kullanıcılara dağıtmaya hazırdır.

Lisansı kullanıcılara aktarmak için Lisansı Başlatma bölümünü inceleyin.
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2.4. Lisansı Başlatma

Yapılandırmayı tamamladığınızda, lisans sunucusu artık lisansı kullanıcılara dağıtmaya hazırdır.

Aşağıdaki adımları takip edin

1. Start/Stop/Reread sekmesini açın.

2. Yapılandırıp kaydettiğiniz servisi inceleyin. İletişim kutusunda vurgulanmıştır.

3. Start Server düğmesine tıklayın. Normal olarak lisans artık kullanılmaya başlar.

4. Sunucunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Server Status sekmesini açın.

5. Perform Status Enquiry* düğmesine tıklayın.

6. Durumu kontrol etmek için aşağıdaki metin kutusunu inceleyin. Toplam geçerli lisans sayısı 

görüntülenecektir.

Lisans sunucusu artık lisansı kullanıcılara dağıtmaya başlamıştır.

Kullanıcı bilgisayarı ayarları için Kullanıcı Yükleme ve Kullanıcı Etkinleştirme bölümlerini inceleyin.

Lütfen yapılandırmadan sonra sunucu durumu sorgulaması yaparak sunucunun doğru bir şekilde 

yapılandırıldığından ve çalışmaya başladığından emin olun.
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2.5. Sunucu Lisans İadesi

Lisansı İade Edin

Eğer sunucu değiştirecekseniz, geçerli sunucudaki lisansı iade ettikten sonra yeni sunucuda 

etkinleştirebilirsiniz. Sunucu lisansını iade etmeden önce, ödünç alınan tüm lisanslar geri dönmüş 

olmalı (ödünç alınan lisansın iade edilmesi konusu için 37. sayfayı inceleyebilirsiniz).

Lisansın fonksiyonlarına devam etmesi için bu işlemleri yapmadan önce lisansı iade etmeniz çok önemlidir: 
sabit diski değiştirme, sabit diski formatlama, işletim sistemini yeniden yükleme. Eğer beklenmeyen bir 
yazılım veya donanım bozulması yüzünden RETURN (İADE)prosedürünü gerçekleştiremediyseniz, 
destek@eti.com.tr adresine e-posta atarak irtibata geçin.
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Sunucu lisansının iadesi için aşağıdaki iki yöntemden birini takip edin.

2.5.1. Lisansı otomatik olarak iade etme (İnternet üzerinden)

Aşağıdaki adımları takip edin

1. Windows Başlat menüsünden ZWCAD 

Network License Manager programını 

çalıştırın.

2. Ekranda Return (Dönüş) linkine tıklayın.

3. Online (Çevrimiçi) düğmesine tıklayın.

4. OK (Tamam) düğmesine tıklayarak 

onaylayın. Lisansınız iade edildiyse, 

başarıyla tamamlandı mesajı ekrana gelir.

5. Tamamlamak için OK (Tamam) 

düğmesine tıklayın.

ZWCAD+ programının aktivasyonu iade edildi. 

Artık yeni sunucuda aktive edilebilir



2.5.2. Lisansı elle iade etme (İnternet bağlantısı yoksa)

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlangıç menüsünden ZWCAD Network License Manager programını çalıştırın.

2. Ekranda Return (Dönüş) linkine tıklayın.

3. Offline (Çevrimdışı) linkine tıklayın.

4. OK (Tamam) düğmesine tıklayarak onaylayın.

5. İade talep dosyası (FID_xxxxx isimli bir .xml dosyası) oluşturmak için Generate (Oluşturma) 

linkine tıklayın.

6. İade talep dosyasını İnternet bağlantısı olan bir başka bilgisayara aktarın.

7. Web tarayıcısını çalıştırın ve www.zwsoft.com/en/license adresine bağlanın.

8. Lisans kodunu girin.

9. Submit düğmesine tıklayın, Manage Licenses sayfasına yönlendirileceksiniz.

10. Açılan pencerede Manage Licenses düğmesine tıklayın.

11. Manual Return (Elle İade) düğmesine tıklayın.

12. İade talep XML dosyanızı karşıya aktarın ve Submit düğmesine tıklayın.

13. Ekrana gelen sayfada Save To File düğmesine tıklayın ve responseXML isimli dosyayı kaydedin.

14. Kaydettiğiniz responseXML dosyasını tekrar ZWCAD Network License Manager yüklü olan 

bilgisayara aktarın.

15. Aktivasyon talep dosyasını oluşturduğunuz sayfaya gidin ve Browse linkine tıklayarak 

responseXML dosyasını gösterin.

16. İşiniz bitince Return (Dönüş) düğmesine tıklayın. Başarıyla tamamlandı mesajı ekrana gelir. 

ZWCAD+ programının aktivasyonu iade edildi.

Artık yeni sunucuda aktive edilebilir.
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Kullanıcı

Bir kullanıcı, lokal alan ağ bağlantısı üzerinden lisans sunucusundan bir lisans talep eder. Aşağıdaki 

bölüm, yükleme ve aktivasyon süresince size kılavuzluk edecek.

Ek olarak, yüklemeyi değiştirmeniz gerektiğinde Tekli Kullanıcı Lisans İadesinin nasıl yapılacağını 

bilmeniz gerekecek.



3.1. Kullanıcı Yükleme
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CD takıldığında otomatik olarak yükleme penceresi açılır.

Aşağıdaki adımları takip edin

1. İşletim sisteminize göre 32 bit veya 64 bit sürümünü seçin

2. Install (Yükle) düğmesine tıklayın.

3. ZWCAD onay kutusunu işaretleyin.

4. Network License Manager (Ağ Lisans Yöneticisi) onay 

kutusunun işaretini kaldırın.

5. Next (İleri) düğmesine tıklayarak devam edin.

6. Onay kutusunu işaretleyerek lisans sözleşmesini onaylayın 

ve Next (İleri) düğmesine tıklayın.

7. Yükleme konumunu belirtin ve

Next (İleri) düğmesine tıklayın.

8. Yükleme başlar ve tamamlama sayfasına yönlendirilirsiniz. 

Favori kullanıcı arayüzünü seçin Ribbon/Classic (Şerit/Klasik).

9. İşlem tamamlandığında Finish (Tamamla) düğmesine 

tıklayın.

10. Bilgisayarı kapatıp açmanız önerilir. 

Artık ZWCAD programını yüklediniz. Lisansların etkinleştirilmesi 

için birkaç adım daha kaldı.

Detaylar için Kullanıcı Etkinleştirme bölümünü inceleyin.



3.2. Kullanıcı Etkinleştirme

Kullanıcı bilgisayarında ZWCAD kullanmaya başlamak için, lokal ağ üzerinden lisans sunucusundan bir 

lisans almanız gerekiyor. Lütfen öncelikle sunucuya bağlı olduğunuzdan emin olun.



ZWCAD kullanımı için aşağıdaki iki yöntemden birini takip edin

3.2.1. Yüzer Lisans talebi

Önce bilgisayarınızdan sunucuya bağlanın ve ZWCAD programınızı etkinleştirmek için aşağıdaki 

adımları takip edin.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlangıç menüsünden ZWCAD 

License Manager (ZWCAD Lisans Yöneticisi) 

programını çalıştırın.

2. Açılan pencerede Activate License 

(Lisansı Aktifleştir) düğmesine tıklayın.

3. Soft-Key Activation (Yazılımsal 

Etkinleştirme) düğmesine tıklayın.

4. Bir Request a Floating License (Yüzer 

Lisans Talep Et) düğmesine tıklayın.

5. Sunucunun IP adresini veya ismini yazın. 

Alternatif sunucunuz varsa, Enable 

Alternative Server (Alternatif Sunucuyu 

Etkinleştir) onay kutusunu işaretleyin ve 

ikinci metin alanına ikinci sunucunun IP adresini veya ismini girin.

6. İşiniz bitince OK (Tamam) düğmesine tıklayın.

7. ZWCAD License Manager programını kapatın ve ZWCAD programını çalıştırın.

ZWCAD programını çalıştırarak başarıyla etkinleştirildiğinden emin olun.
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3.2.2. Lisans Ödünç Alma

Eğer ZWCAD programını tekli kullanıcı lisansı gibi kullanmak istiyorsanız (ağa bağlı olmadan), devam 

etmek için lisans koduna ihtiyacınız olacak.

Lisans kodu elinizdeyse, aşağıdaki adımları takip ederek tekli kullanıcı lisansı gibi kullanmak için bir 

lisans ödünç alın.

1. Windows Başlangıç menüsünden ZWCAD License Manager programını çalıştırın.

2. Açılan pencerede Activate License (Lisansı aktifleştir) düğmesine tıklayın.

3. Soft-Key Activation (Yazılımsal Etkinleştirme) düğmesine tıklayın.

4. Bir Borrow a License (Lisans Ödünç Al) düğmesine tıklayın.

5. Lisans sunucusunun IP adresini veya ismini girin.

6. Varsayılan Port değerini (27000) aksi belirtilmediği sürece değiştirmeyin.

7. “Query (Sorgula)” düğmesine tıklayın, Sunucudaki geçerli lisans sürümlerini görüntülediğinizde, 

ihtiyaç duyduğunuz sürümün seçin.

8. Bilgisayarınızda ZWCAD programını ağdan bağımsız olarak kullanacağınız süreyi belirtin.

9. İşiniz bitince OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Lisans bilgilerinizle birlikte başarıyla tamamlandı 

mesajı ekrana gelir.

10. ZWCAD License Manager (ZWCAD Lisans Yöneticisi) programını kapatın ve ZWCAD programını 

çalıştırın. Artık ZWCAD programı tekli kullanıcı modunda çalışabilir.

Belirttiğiniz ödünç alma süresi bitmeden lisansı iade etmek istiyorsanız, Ödünç Alınan Lisans İadesi 
prosedürlerini takip etmelisiniz, detaylar için 37. sayfayı inceleyin.



K
u

lla
n

ıc
ıA

ğ



3.3. Kullanıcı Lisans İadesi

Tüm ağ lisansları kullanılıyorsa, lisanslardan biri sunucuya iade edilmeden başka bir kullanıcı bir lisans 

alamaz. ZWCAD programını sisteminizde kullanmanız gerekmiyorsa, lisansınızı iade etmek için iki 

yöntemden birini kullanabilirsiniz.

3.3.1. Ödünç alınan lisans iadesi

Bir kullanıcı ZWCAD programını kapattığında, yüzer lisansı da iade eder. ZWCAD programını 

çalıştırdığınızda, sunucudaki yüzer lisanslardan birini kullanmasını istemiyorsanız, aşağıdaki adımları 

takip edin.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Başlat menüsünden ZWCAD 

License Manager programını çalıştırın.

2. Enable network floating license (Yüzer ağ 

lisansını kullanılır yap) onay kutusundaki 

işareti kaldırın.

3. Kapatmak için X ikonuna tıklayın.

ZWCAD programının aktivasyonu iade edilir.

Detaylar için Tekli Kullanıcı Etkinleştirme / Kullanıcı 

Etkinleştirme bölümünü inceleyin.
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3.3.2. Ödünç alınan lisans iadesi

Ödünç alma süresi geçtikten sonra, ödünç alınan lisanslar otomatik olarak sunucuya döner. Ödünç 

alınan lisansı ödünç süresi bitmeden iade etmek için, ödünç alınan lisansı elle iade etmelisiniz.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Windows Baştal menüsünden ZWCAD 

License Manager programını çalıştırın.

2. Açılan pencerede Return License (Lisansı 

İade Et) düğmesine tıklayın.

3. Return Borrowed License (Ödünç 

Alınan Lisansı İade et) düğmesine tıklayın.

4. Sayfada görünen bilgiyi inceleyin (lisans 

kodu, server IP ve port).

5. Tamamlamak için OK (Tamam) 

düğmesine tıklayın.

ZWCAD programının aktivasyonu iade edilir. 

Kullanıcının iade sırasında sunucuya bağlı 

olduğundan emin olun.

Tekli Kullanıcı Etkinleştirme / Kullanıcı Etkinleştirme 

bölümünü inceleyin.



ETİ Bilgisayar Ltd. Şti.

Büyükdere Cd. Kuğu İş Merkezi

No: 81 K:3 D:5 34387 Mecidiyeköy - İstanbul 

Tel: +90 (212) 212 9802 Faks: +90 (212) 212 9804

Email: zwcad@eti.com.tr / destek@eti.com.tr
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