
 
 

 
 

Certified SOLIDWORKS Advanced Technical Support, Analysis and Services Provider 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и затруднените възможности за 

пътуване и работа от работното ви място, екипът на ДиТра има готовност да съдейства, за да осигури 

непрекъсваемост на работния процес, като даде препоръки и съвети на всички клиенти в 

абонамент, така че да получат облекчен достъп до лицензираните версии на SOLIDWORKS 

продуктите, които притежават. 

НЕОБХОДИМА Е ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПИСАНИТЕ ОПЕРАЦИИ. 

SOLIDWORKS NETWORK LICENSING 

За клиенти, притежаващи мрежови лицензи на SOLIDWORKS, стъпките са следните: 

 При наличие на VPN свързаност между офиса/предприятието и текущото ви местоположение. 

На служебен мобилен или домашен компютър можем да съдействаме да се инсталира 

лицензирана версия, която да използва вашия лицензен сървър през VPN мрежата. 

 При липса на VPN свързаност между офиса/предприятието и текущото ви местоположение. 

На служебен мобилен или домашен компютър можем да съдействаме да се инсталира 

лицензирана версия. За да може да се използва програмата след това, е необходима еднократна 

връзка до лицензния сървър, намиращ се в офиса ви и извършването на т.нар. заемане на 

лиценз. При наличието на такава връзка и при изключен SOLIDWORKS продукт, на вашия 

компютър трябва да отворите приложението, намиращо се на този път: Start > Programs > 

SOLIDWORKS версия > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager. В секция 

License Borrowing избирате първо дата в полето Borrow until, избирате след това желания 

продукт, след това бутона Borrow и Yes, за да потвърдите операцията. 
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SOLIDWORKS STANDALONE LICENSING 

За клиенти, притежаващи самостоятелни лицензи на SOLIDWORKS и в случаите, в които не 

използвате мобилен служебен компютър, стъпките са следните: 

 Машинна активация (лиценз, свързан към конкретен компютър). Необходимо е първо да 

деактивирате SOLIDWORKS продукт от служебен компютър в офиса (като следвате стъпките от 

менюто Help > Licenses > Deactivate при версия 2020 и от менюто Help > Deactivate/Transfer 

Licenses при по-стари версии). След това е необходимо да инсталирате SOLIDWORKS продукт със 

същия сериен номер на компютър, намиращ се на текущото ви местоположение. След 

инсталацията, при първоначалното стартиране на програмата, системата ще поиска активация и 

в рамките на няколко стъпки активацията ще бъде осъществена. 
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 Онлайн активация (лиценз, свързан към конкретен потребител/имейл). Необходимо е първо 

да създадете/имате потребителски акаунт в портала www.MySolidWorks.com, като използвате 

серийния номер, с който разполагате. След това е необходимо от панела с вашия профил да 

изберете Admin Portal. Само в случай, че сте първият потребител, който влиза в портала, ще 

бъдете назначен автоматично за администратор. Ако ваш колега вече е назначен за 

администратор в този портал, свържете се с него за допълнителна информация. Ако вече имате 

инсталиран продукт на SOLIDWORKS, първо трябва да го деактивирате по описания по-горе 

начин. След като лицензът е деактивиран, ще можете да промените типа на активация от 

машинна на онлайн директно от Admin Portal от секция Product, когато изберете желания 

продукт. След като сте променили типа на лицензиране, можете да поканите потребители и да 

зададете кой от тях да използва продукта с командата Assign Product. Възможно е след 

направените стъпки да се наложи промяна на инсталацията на SOLIDWORKS от Control Panel > 

SOLIDWORKS > Change/Modify. В появилия се прозорец на SOLIDWORKS Installation Manager на 

стъпката със серийните номера е необходимо да използвате бутона Log in. При този тип 

лицензиране без значение от това къде се намирате и на колко места имате инсталиран 

SOLIDWORKS продукт, ще можете да стартирате програмата само с вашия имейл и парола, като 

само една сесия може да бъде активна по едно и също време. 

 

 

http://www.mysolidworks.com/
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Допълнителна информация можете да получите и на нашата интернет страница в раздел Полезна 

информация. 

https://www.ditra.bg/support-documents
https://www.ditra.bg/support-documents

