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Warunki licencjonowania oprogramowania C-GEO dla Windows 7/8/10/11, 32/64-bit.

1. Wieczysta licencja C-GEO

a) licencja C-GEO jest wieczysta - nie jest ograniczona czasowo.

b) w  zależności  od  ilości  zakupionych  licencji,  możliwe  jest  jednoczesne  działanie
programu na maksymalnie tylu stanowiskach komputerowych, ile licencji zakupiono.

c) program działa  w środowisku MS Windows jako aplikacja  32-bitowa,  instalowana
poprzez program instalacyjny (https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/setup.exe).

2. Plik licencji C-GEO

a) użytkownik  otrzymuje  plik  licencji  c-geo.dat  do  zapisu  w  katalogu  programu
(najczęściej C-GEO).

b) plik ten zawiera informacje o licencji, jej konfiguracji i dacie dostępu do pobierania
aktualizacji programu przez Internet,

c) dla  jednej  konfiguracji  programu (w zakresie  wyposażenia  w moduły dodatkowe),
przekazujemy jeden plik licencji, który może być umieszczony na tych komputerach,
na których ta konfiguracja programu będzie użytkowana. 

d) jeśli  w katalogu programu nie będzie powyższego pliku,  program będzie działał  w
trybie demo.

3. Licencja rejestrowana online - zabezpieczenie przez serwer licencji.

a) po  pierwszym  uruchomieniu  C-GEO  niezbędna  jest  rejestracja  licencji  w
internetowym serwerze licencji C-GEO. 

b) rejestracja  generuje  dla  konkretnego  komputera  unikalny  kod  identyfikacyjny
powiązany z konfiguracją tego komputera (id procesora,  ilość pamięci  RAM, dysk
twardy, itp.). Procedura ta jest związana z ochroną praw autorskich Softline Plus do C-
GEO.

c) w  przypadku  konieczności  wymiany  komputera  lub  jego  konfiguracji,  należy
wcześniej  wyrejestrować  licencję  programu  (Pomoc-Rejestracja-Anuluj  licencję).
Wówczas na serwerze licencji  jest  odnotowane zwolnienie konkretnej licencji  oraz
istnieje możliwość jej późniejszej ponownej rejestracji przez użytkownika.

d) jeśli  nie  jest  możliwe  wyrejestrowanie  przed  zmianą  konfiguracji  lub  wymianą
komputera,  można  zgłosić  to  po  fakcie  w  serwisie  softline  (serwis@geo.pl lub
telefonicznie). Wówczas proces ten jest realizowany przez softline - czas realizacji -
max. 24 godz, a w godzinach pracy (pon-pt, 8-16) - na bieżąco.

e) jeżeli  z  pewnych  względów nie  jest  możliwe  samodzielne  zarejestrowanie  licencji
przez użytkownika (np. stała blokada komunikacji przez Internet), można zrealizować
ją poprzez e-mail  do serwisu softline - podając w identyfikator  komputera z menu
Pomoc-Rejestracja.  Zwrotną  pocztą  e-mail  odsyłany  jest  kod  rejestracyjny  do
wklejenia w oknie rejestracji programu.

4. Licencja wyposażona w sprzętowy klucz licencji HASP USB.
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a)  w tej  wersji  zabezpieczenia  licencji,  do jednej  licencji  programu może  być  zakupiony
wyłącznie jeden klucz HASP, który umożliwia działanie C-GEO podczas obecności klucza w
porcie USB komputera. 

b)  klucz  wymaga  instalacji  sterowników  dostępnych  na  naszej  www
(https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/HASP_Setup.msi). 

c) w licencji związanej z kluczem HASP nie jest wymagany dostęp do Internetu na żadnym
etapie działania programu.

d) zagubienie klucza oznacza konieczność zakupu nowego klucza wraz z nową licencją C-
GEO,  kradzież  (potwierdzona  przez  policję)  lub  uszkodzenie  i  zwrot  klucza  do  softline
umożliwia ponowny zakup samego klucza HASP.

5. Licencja "pływająca" 

Tryb działania,  gdy lokalizacja  programu jest  zmienna (np. komputer  biurowy i  domowy,
przenośny lub użytkowanie przez różnych użytkowników na ich komputerach).

a) należy zainstalować program i zapisać w katalogu programu plik licencji c-geo.dat na tych
komputerach, na których będzie C-GEO użytkowane (nie ma ograniczeń ilości instalacji).

b) dotyczy to zarówno licencji rejestrowanych online jak i z kluczem HASP.

c) sposoby przenoszenia licencji pływającej:

- rejestracja online licencji pływającej przy aktywnym dostępie do Internetu:

Należy w Opcje-Parametry programu-Inne włączyć opcję trybu mobilnego C-GEO (warianty
z potwierdzeniem lub w trybie "cichym"). Umożliwia to zwalnianie dostępności licencji na
serwerze internetowym przy wyłączaniu programu i pobieranie wolnej licencji z serwera przy
włączaniu programu.

- licencja z kluczem HASP: 

Przed włączeniem programu na konkretnym komputerze, należy umieścić w jego porcie USB
klucz HASP (wcześniej ewentualnie przeprowadzić instalację jego sterowników). Klucz musi
znajdować się w porcie USB podczas całej sesji działania C-GEO.

6. Aktualizacja C-GEO.

a) przy zakupie C-GEO uzyskuje się prawo do bezpłatnego pobierania aktualizacji programu
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu programu.

b)  aktualizację  można  pobrać  z  dowolnego  komputera  z  naszej  www
(https://softline.geo.pl/index.php/aktualizacje), następnie skopiować do komputera z C-GEO,
uruchomić i przeprowadzić instalację aktualizacji. 

c) nie jest wówczas wymagany dostęp do Internetu i serwera licencji, a także obecność klucza
HASP w porcie USB. 

d)  dostęp  do  aktualizacji  programu  można  przedłużyć  w  dowolnym  momencie  jego
użytkowania.

e) przedłużenie dostępu do aktualizacji jednej licencji C-GEO o jeden rok, zapewnia dostęp
do aktualizacji programu przez 12 miesięcy od daty wygaśnięcia dotychczasowego dostępu
do aktualizacji C-GEO.
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