
 
GstarCAD  

Aktivač ní  manua l 
 

 

 

A. Aktivace nové licence GstarCAD 
 

B. Přesun licence GstarCAD na jiný PC 
- proces zahrnuje: 

1. Deaktivace – vrácení licence 
2. Aktivace licence 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění: 

1. Po aktivaci je licence spravována licenčním manažerem (GstarCAD License Manager). 
 

2. V případě reinstalace programu GstarCAD (opravy instalace, aktualizace), licence 
zůstává v licenčním manažeru zachovaná (není potřebná opakovaná aktivace). 
 

3. V případě výměny, nebo upgradu počítače (výměna PC, výměna anebo doplnění 
hardwarových komponentů do PC, reinstalace nebo změny operačního systému 
Windows apod.) je potřebné licenci nejdřív deaktivovat – vrátit z licenčního manažera 
do registračního centra, aby se sériové číslo uvolnilo pro opakovanou aktivaci na 
novém / upgradovaném počítači. Opakovaná aktivace může být jednorázově 
zpoplatněna podle platného ceníku a VOP (neplatí pro uživatele s abonentní službou 
Subscription). 
 

4. V případě, že původní licenci není možné vyexportovat a vrátit do registračního 
centra (ztráta / odcizení počítače, poškození HDD, zničení licence přeformátováním 
HDD apod.), podléhá žádost o opakovanou aktivaci schválení ze strany autora. V 
případě schválení je žádost zpoplatněná podle platného ceníku a VOP. 

 

 

 

 



Aktivace nové licence GstarCAD  

(dostupné od verze GstarCAD 2018) 

 
Spusťte GstarCAD a v úvodním dialogu zvolte režim Aktivovat  

(dialog lze vyvolat taktéž v programu přes Nápověda → Registrace) 

 

 

V dialogu Aktivace licence GstarCAD:  

1. Zvolte Licenční klíč → Online aktivace 
2. Zkontrolujte, zda se shoduje vybraná verze GstarCADu se zakoupenou verzí 
3. Vložte Vaše sériové číslo (umožňuje také vložení kopírováním) a stiskněte Aktivovat 

 

 
 
 

Zobrazí se informace o úspěšné aktivaci (Activation Success). Po restartování programu (není potřebný restart PC) bude 
licence již aktivovaná. 



Přesun licence 

(dostupné od verze GstarCAD 2018) 

 

1. Deaktivace - vrácení licence (vykonává se na PC, z kterého uživatel odchází)  
Spusťte GstarCAD a v sekci Nápověda spusťte Registrace a zvolte možnost Vrátit(R) 

 

 
 

Klikněte na Online vrácení(O) 
Kliknutím označte licenci (řádek zmodrá), následně stiskněte tlačítko Vrátit a potvrďte 
 

 
 

 

Zobrazí se informace o úspěšném vrácení (Return Success)  



2. Aktivace licence (vykonává se na PC, na kterém chce uživatel licenci využívat) 
 

Spusťte GstarCAD a v úvodním dialogu zvolte režim Aktivovat  

(dialog lze vyvolat taktéž v programu přes Nápověda → Registrace) 

 

 

 
V dialogu Aktivace licence GstarCAD:  

1. Zvolte Licenční klíč → Online aktivace 
2. Zkontrolujte, zda se shoduje vybraná verze GstarCADu se zakoupenou verzí 
3. Vložte Vaše sériové číslo (umožňuje také vložení kopírováním)a stiskněte Aktivovat 

 

 
 
 

Zobrazí se informace o úspěšné aktivaci (Activation Success). Po restartování programu (není potřebný restart PC) bude 
licence již aktivovaná. 


