Licentiere Artas SAM V7.0
ARTAS Engineering Software ofera programul pentru Sinteza si Analiza
Mecanismelor SAM 7.0 in trei versiuni cu nivele de complexitate diferite:
-Professional: Cinematica, Cinetostatica si Optimizare
-Standard: Cinematica si Cinetostatica
-Light: Cinematica
si doua optiuni de licentiere:
-Node locked (blocat local)
Programul este licentiat pe un singur calculator identificat si poate rula doar pe
acesta. Cind un produs 'node locked' este instalat pe un calculator se achizitioneaza
unele informatii specifice care permit identificarea unica a acestuia. Aceasta
informatie este numita 'amprenta' si este transmisa la ARTAS pe parcursul
procesului de activare si este generata o licenta unica doar cu aceasta amprenta.
Daca programul trebuie sa fie mutat pe alt calculator va rugam sa ne contactati
pentru ajutor.
- Network sau Floating (Retea sau Flotanta)
Licenta (sau licentele multiple) se afla pe un server central numit server de
licente. Programul se instaleaza pe calculatoare client si cind programul este pornit
solicita o licenta de pe serverul de licente. Cind programul este oprit pe calculatorul
client licenta este returnata si este disponibila pentru un alt client.
Licentele pot fi de trei feluri:
* Permanenta: licenta nu va expira niciodata si programul va putea rula pentru
totdeauna. Programul poate fi upgradat la cea mai recenta versiune cu preturi
reduse parcurgind toti pasii de dezvoltare.
** Anuala: licenta va expira la o anumita data (in mod normal la un an dupa
achizitie, desi si o alta perioada poate fi luata in discutie) si programul nu va mai
putea rula pina nu se va prelungi contractul. La fiecare nou contract se va primi o
cheie de activare pentru cea mai recenta versiune a programului.
*** Pachet educational - pachetul educational este format dintr-un numar de
100 de licente flotante pentru institutie, o licenta 'node locked' pentru profesor plus
100 de licente anuale pentru studenti care pot fi folosite de catre acestia pe
calculatoarele personale (licenta pentru studenti necesita conexiune internet pentru
utilizarea programului).
Upgradarea unei licente 'multi-user' vechi
Modul actual de licentiere nu mai suporta vechea licentiere 'multi-user' care
permitea instalarea acesteia pe un numar nelimitat de calculatoare.
In locul acestei licentieri a fost introdusa o schema in care licentierea
suplimentara devine mai ieftina pe masura ce numarul de utilizatori creste.
Mai mult decit atit, in conformitate cu cerintele utilizatorilor, a fost introdus
conceptul de 'licenta flotanta', din nou cu o reducere semnificativa pe masura
cresterii numarului de licente.
Fara alte costuri suplimentare se poate alege conversia la licente flotante, care
insa au o valoare de prima achizitie mult mai mare.
Aceasta conversie este lipsita de costuri dar trebuie avut in vedere ca o valoare
initiala de achizitie implica si costuri mai ridicate pentru upgrade (acum si in viitor)
avind in vedere ca acestea reprezinta un procent din costul programului instalat.

