
Модул „Печат на етикети“ използва лиценз, който е обвързан с хардуера на компютъра.  

Ако компютърът, на който има посвавен лиценз за „Печат на етикети“  ще се преинталира или 
ще се прехвърля инсталацията на програмата на друг компютър, или ще се прави промяна по 
хардуера, или повече няма да се работи на това работно място, първото нещо, което е 
необходимо да се направи е да се свали лицензът. 

 
За да се свали лиценз, трябва да се 
влезне в програмата с потребител 
SYSDBA или друг от същата 
група. От Меню/Етикети се отваря 
„Регистрациона форма“. 

Ако не можете да достъпите 
регистрационната форма, значи 
сте влезли в програмата с 
потребител, който няма права. 
Потребителят трябва да е 
SYSDBA или друг от същата 
група. 

 

На мейл request@selmatic.com или 
help@selmatic.com се изпраща 
регистрационният ключ. 

 

 

 

 

 

 

 

Като отговор на изпрения от вас мейл, ще получите  де-регистриращ ключ  

Този ключ трябва да се 
поставати в полето и да 
изберете бутона „3. 
РЕГИСТРАЙ“. 

 

След това трябва да спрете програмата и да я старитирате отново като администратор. 

 

 



Ще се отвори регистрационата форма с вече различен регистрационене ключ.  

За да приключите успешно процедурата по де-регистрация е необходимо да повторите 
следните стъпки: 
 

„1. ИСКАНЕ ЗА КЛЮЧ“/Описание на работното моясто/XML документ/ Ипращане на мейл 

Това се прави с цел потвърждение, че де-регистрацията е успешна. Ако всички стъпки са 
изпълнени коректно, ще получите отговор, че де-регистрацията е успешна и съответният 
лиценз ще се смята  за освободен. Преди това, лицензът на този компютър ще се счита за 
активен.  

Ако компютър, на който има поставен лиценз за „Печат на етикети“ (без значение дали се ползва 
или не) се преинсталира или се направи промяна по хардуера преди да е свален лицензът, то той 
се счита за унищожен. 

Лицензът може да бъде възстановен, ако клиентът успее да докаже, че това е същата машина, на 
която е имало лиценз,  попълни Декларация за изгубен лиценз 
(https://docs.google.com/a/selmatic.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXaR5-XyGWWAjUC9KBzQxil6gXcb3E_3exxKTJ5DpseUnD-g/viewform) 
и заплати такса Реактивация(за клиенти, които не са на абонаментна поддръжка). 

Ако компютърът е откраднат, лицензът може да бъде възстановен, ако клентът предостави копие 
от протокол от полицията, попълни Деклрация за изгубен лиценз и заплати такса Реактивация 
(за клиенти, които не са на абонаментна поддръжка). 

Ако има увредена част, която възпрепятства стартирането на машината, то тя трябва да се замени 
и да се даде достъп за проверка от отдел Поддръжка, който ще даде оценка дали е възможно 
лицензът да бъде възстановен. В противен случай, лицензът(е) се счита(т) за унищожен(и). 

За да се постяви лиценз за „Печат на етикети“  трябва: 

• Да имате инсталиран Firbird2.1; 
• Да стартирате програмта като администратор; 
• Да се влезете в програмта с потребител SYSDBA или друг от същата група.  

Ще се отвори регистрационната форма. Избирате „1. ИСКАНЕ ЗА КЛЮЧ“ и се отваря прозорез, 
в който се въвежда кратко описание на работното място (Пример: store_101).  



От бутона „Във файл“ се избира къде да се запамети XML документ с искането за регистрация. 
Този XML документ се изпраща на request@selmatic.com или help@selmatic.com.  

Като отговор на мейла, ще получите активационен ключ, които трябва да се постави в полето и 
да се натисне „3. РЕГИСТРИРАЙ“.  

 

 

 

  


