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Aktivace zkušební verze T-Flex CAD

Obsah
1. Jak začít.............................................................................................................................................1
2. Instalace T-FLEX Prerequisities.........................................................................................................1
3. Instalace T-FLEX CAD.........................................................................................................................2
4. Aktivace zkušební verze....................................................................................................................2
5. Spuštění aktivačního okna z T-FLEX CAD..........................................................................................5

1. Jak začít

Ze stránek http://solicad.com/c/t-flex-ke-stazeni si stáhněte T-FLEX CAD a Prerequisites.
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2. Instalace T-FLEX Prerequisities

Před vlastní instalací T-FLEX CAD je nutné nainstalovat T-Flex Prerequisities.
1. Rozbalte stažený soubor t-flex-prerequisities-15.zip na lokálním disku Vašeho PC.
2. Otevřete složku T-Flex Prerequisities a spusťte zástupce Setup.exe.
3. Instalace souborů proběhne automaticky pomocí tlačítka Install.

Po úspěšné instalaci se zobrazí okno, kde kliknete na OK a pak zavřete i okno T-FLEX Prerequisities 
XX Setup pomocí tlačítka Exit.

3. Instalace T-FLEX CAD

1. Uložte si stažený soubor tf??x64.msi na lokální disk Vašeho PC.
2. Spusťte dvojklikem tento soubor.
3. Postupujte podle instalačních pokynů až do úspěšné instalace programu.

4. Aktivace zkušební verze

Pro T-FLEX je dostupná 30-ti denní zkušební verze.
Pro spuštění zkušební verze musíte postupovat podle návodu níže:

1. Klikněte na „Aktivovat nový softwarový klíč / Aktualizovat stávající hardwarový nebo 
softwarový klíč“.
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2. Dále klikněte na „Požaduji nový nebo aktualizovaný ochranný klíč“.

www.solicad.com ↑  Z  pět na obsah↑  10.08.2022

SoliCAD, s.r.o. 3/5 ver.: 02

http://www.solicad.com/


Instalační manuál

T-Flex

3. V dialogu, který se Vám otevře, vyplňte požadované údaje a klikněte na „Požadavek na 
licenci e-mailem ihned (doporučeno)“.

4. Pokud máte nainstalovaného e-mailového klienta (Outlook, Thunderbird, …), tak se Vám 
otevře e-mailová zpráva, kterou zašlete na tflex@solicad.com.

5. Pokud nemáte e-mailového klienta, tak klikněte na „Uložit soubor pro licenci a zaslat 
emailem později“. Vygenerovaný soubor nám zašlete buď z jiného PC, kde máte e-
mailového klienta nebo přes internetovou aplikaci e-mailového klienta.
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5. Spuštění aktivačního okna z T-FLEX CAD

Pokud potřebujete vygenerovat licenční soubor a máte platnou licenci pro T-FLEX CAD tak je 
potřeba spustit aktivační okno přímo z prostředí T-FLEX CAD. To uděláte tak, že v pravém horním 
rohu kliknete na malou šipku vedle otazníku a z rozbalovacího menu vyberete Aktivace licence … .
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