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Instalace a registrace 3DCreate 2014
1) Otevřete si stránky http://www.visualcomponents.com/Downloads a stáhněte si 

zakoupenou verzi programu a doplňků (Add-ons). Pro doplněk importu CAD formátů není 
zvláštní instalační soubor. Licence se aktivuje přímo v softwaru pod Menu Tools-Options-
Licenses. Vyberte „Add product key“ k vložení licence pro import CAD formátů a aktivujte ji 
automaticky (viz postup níže v návodu).

2) Spusťte stažený soubor 3DCreateSetup2014.exe.
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3) Klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle instrukcí instalátoru:

4) Po přečtení licenčních podmínek zaškrtněte, že s nimi souhlasíte (I accept the terms in the 
License Agreement) a klikněte na Install:
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5) Objeví se Vám níže uvedené okno. Nic nedělejte, počkejte až samo zmizí.
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6) Nakonec klikněte na Finish pro dokončení instalace.

7)  Po spuštění programu budete požádáni o výběr licence. Vyberte licenci, kterou jste 
zakoupili a klikněte na Next:
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8) Vložte produktový klíč, který jste obdrželi a klikněte na Next:

9) Vyberte způsob aktivace produktového klíče v závislosti na připojení na internetu a kliknětě 
na Next. V tomto případě řešíme pouze PC připojené k internetu.
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10) V dalším okně se rozhodněte, zda chcete registrovat software hned anebo až později. 
Doporučujeme vybrat registraci hned Yes, registr now:

11) Vypňte svůj e-mail a heslo k Vašemu účtu na stránkách Visual Components. Pokud ho ještě 
nemáte vytvořený, tak si ho vytvořte podle návodu níže:
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12) Po úspěšné aktivaci již stačí kliknout pouze na tlačítko Finish a tím ukončit registraci.

Registrace na stránkách Visual Components

1) Jděte na stránky https://community.visualcomponents.net/ a klikněte na Register here:
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2) Vyplňte registrační formulář a klikněte na Create Account:

3) Pokud jste vyplnili správně e-mailovou adresu, tak Vám přijde během chvilky e-mail, s 
přístupovým heslem, které vyplníte do políčka Confirmation Code. Kliknutím na Confirm 
ukončíte registraci. Nyní již můžete vyplnit Password z bodu 11 předchozí kapitoly.
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Postup registrace importování CAD souborů

1) Spusťte program a klikněte na Options v záložce Tools:

2) V okně, které se objeví, klikněte na přidat produktový klíč „Add product key“:
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3) Vyberte typ zakoupené licence a klikněte na Next:

4) Zadejte produktový klíč.
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5) A klikněte na „Activate“:

6) Poté již vidíte, že i importér CAD formátu je aktivní (v tomto případě Step Reader):
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Postup instalace a registrace doplňku Staubli Controler

1) Spusťtě doplněk Staubli Controler.

2) Klikněte na Spustit.

3) Klikněte na Next a spusťte instalátor.

SoliCAD, s.r.o. ↑  zpět na obsah  ↑ 4.11.2013
12/14



Instalační manuál
Visual Components

4) Počkejte, až skončí instalace, a klikněte na Finish pro její dokončení.

5) Po spuštění 3DCreate po Vás bude chtít zadat produktový klíč  pro doplněk Staubli Contoler.
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6) Aktivujte produktový klíč automaticky (je vyžadováno připojení na internet) nebo manuálně
(musíte se připojit na internet z jiného počítače a vyžádat si licenci).

7) Dokončete registraci kliknutím na Finish.
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