Krok 1.
Pobrać i zainstalować program.
Krok 2.
Kliknąć na przycisk Rejestracja (zakup licencji) na karcie Opcje. Rysunek poniżej.

Wypełnić wymagane dane w wyświetlonym oknie (rysunek poniżej) i wysłać .
Gdy odnawiamy licencję na następny rok zaznaczamy pole Odnowienie licencji.
Gdy na komputerze, gdzie zainstalowana jest aplikacja nie ma dostępu do internetu informacje potrzebne do zakupu
licencji mogą zostać wysłane mailem na adres program@liczygram.pl. Należy przesłać wymagane dane (login, email,
kod, miasto, imię i nazwisko lub nazwa, adres oraz w przypadku firm numer NIP).

Krok 3
Należy dokonać opłaty za licencję – szczegóły dotyczące kwoty opłaty oraz konta, na które należy ją uiścić można
znaleźć na stronie www.liczygram.pl w sekcji Zakup.

Krok 4
Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłany mail na podany adres email, który w załączniku będzie zawierał licencję.
Istnieją dwa sposoby wczytania licencji.
Uwaga: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów proszę zapoznać się z informacjami umieszczonymi na
końcu dokumentu.
Sposób 1 (zalecany , ale możliwy tylko w przypadku gdy komputer posiada dostęp do internetu)
Klikamy w przycisk Wczytaj nową licencję a następnie wybieramy Pobierz z serwera.

W oknie które nam się pojawi podajemy naszego login. Tego, które otrzymaliśmy w wiadomości email –
najprawdopodobniej będzie to taki sam login jaki został podany podczas rejestracji, ale może się zdarzyć, że ktoś inny
już taki login otrzymał i wtedy login, będzie inny.

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlone okno potwierdzające poprawność licencji:

Jeżeli wszystkie dane są poprawne wybieramy Wczytaj. Licencja została wgrana poprawnie.

Sposób 2
Procedura wczytania będzie opisana na podstawie konta pocztowego interia.pl, ale dla innych dostawców wygląda
ona niemal identycznie.

Zapisujemy plik z załącznika w wybranym miejscu (np. na pulpicie).
Następnie klikamy w przycisk Wczytaj nową licencję a następnie wybieramy Wczytaj z pliku.

I wybieramy poprzednio zapisany plik licencja.lgl.

Po kliknięciu w przycisk Otwórz zostanie wyświetlone okno potwierdzające poprawność licencji:

Jeżeli wszystkie dane są poprawne wybieramy Wczytaj. Licencja została wgrana poprawnie.

Odnajdywanie kodu komputera
Kod komputera powinien być podany z komputera, na którym działa lub ma działać program.
Kod komputera jest wyświetlany na zakładce Opcje.

Kod komputera można także znaleźć na ekranie startowym dla wersji demonstracyjnej.

Problem w wgraniem licencji

Jeżeli zostało wyświetlony okno zawierające komunikat Licencja nie jest przeznaczona dla tego komputera, to
przyczyną może być:
1.
2.

Podczas zgłoszenia kod komputera został podany niepoprawnie. Proszę jeszcze raz sprawdzić poprawność
kodu.
Kod komputera został podany gdy program był uruchomiony na innym komputerze niż aktualnie. Proszę
przesłać ponownie kod z programu uruchomionego na aktualnym komputerze.

Jeżeli licencja nie jest już ważna proszę sprawdzić, czy na pewno wybraliśmy odpowiedni plik (i katalog), gdy
wczytujemy licencję z pliku. Jeżeli po sprawdzeniu okazało się, że plik jest poprawny lub wczytujemy licencję z serwera
a dalej pojawia się informacja o nieważności licencji prosimy o kontakt: program@liczygram.pl.

