Rejestracja i logowanie do portalu Vero Software
Opis procedury
1. Aby zarejestrować lub zalogować się na portalu umożliwiającym dostęp do najnowszego oprogramowania
oraz poprawek należy skopiować poniższy link a następnie wkleić go w okno wyszukiwania przeglądarki:

https://customers.verosoftware.com/public/Login.aspx
2. Po przejściu na stronę należy kliknąć Create a new account (jeśli posiadasz konto przejdź do punktu 6
instrukcji):

3. W wyświetlonym formularzu należy wprowadzić: Customer ID (ID użytkownika) oraz Servercode (numer
licencji). Dane te otrzymuje każdy użytkownik po zakupie oprogramowania (znajdują się one na certyfikacie
legalności oprogramowania dostarczonym przy zakupie). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Next:

Rejestracja
4. Kolejnym krokiem jest utworzenie nowego konta. W tym celu należy zaznaczyć opcję New contact,
a następnie kliknąć przycisk Next:

5. Po przejściu na kolejną stronę formularza, podajemy: First Name (Imię), Last Name (Nazwisko), Job Title
(Stanowisko), User Name (Nazwę użytkownika), Email, Password (Hasło), Confirm Password (Powtórz
hasło). Wszystkie dane należy wprowadzić poprawnie. Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie danych
poprzez kliknięcie w okienko Create a new account:
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Rejestracja
6. Po zaakceptowaniu pojawi się nam mapa strony, klikając na zielony przycisk Software przechodzimy do
strony umożliwiającej pobranie najnowszych wersji oraz poprawek oprogramowania:

7. Klikając na „+” znajdujący się z lewej strony nagłówka, rozwijamy zawartość. Znajdują się tam informacje
na temat wersji oraz wielkości pliku do pobrania.
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8. Aby pobrać najnowsze oprogramowanie, rozwijamy nagłówek Edgecam 2016 R2 Language Releases
i wybieramy interesującą nas wersję językową:

9. Ponowne logowanie odbywa się poprzez wprowadzenie User name (Nazwy użytkownika) oraz Password
(Hasła). Dane wprowadzone przez użytkownika w trakcie rejestracji konta:
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10. Po kliknięciu na interesującą nas wersję oprogramowania wyświetli się okienko, w którym należy wybrać
Download:

11. Po pobraniu całego pliku należy go rozpakować. Aby zainstalować oprogramowanie, należy wyświetlić
rozpakowaną zawartość i kliknąć na ikonkę ec2016R2.exe:
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12. W wyświetlonym oknie wybieramy Instaluj Edgecam 2016R2:

Zapraszamy do zapoznania się z opisem nowości oraz przewodnikiem po instalacji.
Oba dokumenty dostępne są w formacie pdf w folderze instalacyjnym:
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