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Akti vácia 
ekonomického systému 
POHODA

Akti vácia ekonomického systému POHODA slúži na overenie legálnosti  

inštalovanej licencie programu, podobne ako ste zvyknutí  pri systéme MS 

Windows. Akti vácia nevyžaduje žiadne osobné údaje o užívateľoch, jej 

princíp je jednoduchý a k ničomu nezaväzuje. Odporúčaný spôsob akti vácie 

je online akti vácia cez internet, ktorá zaberie minimum času. Po akti vácii 

inštalácie programu budete môcť využívať všetky jeho možnosti , napr. funkciu 

automati ckých aktualizácií programu cez internet, ktorá Vám zaručuje, 

že budete mať vždy nainštalovanú aktuálnu verziu programu.

Inštalácia a použiti e soft ware sa riadi licenčnou zmluvou, ktorá je zobrazená pri 
inštalácii programu alebo ju nájdete v inštalačnom priečinku programu. Soft ware 
je možné inštalovať, akti vovať a používať iba na toľkých počítačoch, koľko Vám 
povoľuje licenčná zmluva, podľa zakúpenej licencie. Program je nutné do 30 dní 
po inštalácii akti vovať. Vo verzii, ktorú nájdete na priloženom CD, po uplynutí  
lehoty program bez akti vácie zobrazí iba upozornenie. Od verzie Jeseň 2007, rel. 
8700 nie je možné bez akti vácie po stanovenej lehote program spusti ť, preto 
venujte akti vácii programu zvýšenú pozornosť. Už raz akti vovaný program môže 
vyžadovať novú akti váciu pri zmene hardware počítača alebo po použití  nového 
inštalačného  čísla pre nový rok, napr. pri aktualizácii Január 2011, rel. 9700. 
Ak je vyžadovaná akti vácia, tak sa sprievodca akti váciou objaví po spustení 
programu alebo je možné ho vyvolať prostredníctvom povelu Akti vovať z ponuky 
Pomocník.

Základná nesieťová licencia programu
Základnú nesieťovú licenciu pre jeden počítač je možné akti vovať na jednom 
počítači, súčasná inštalácia na viac počítačov je v rozpore s licenciou, po akti vácii 
na ďalšom počítači sa pôvodná licencia stane neplatnou. Pre inštaláciu na viac 
počítačov je nutné pre každý ďalší počítač zakúpiť prídavnú MLP licenciu a pri 
inštalácii použiť licenčné číslo tejto licencie.

Deakti vácia inštalácie programu
Ak chcete zvolenú inštaláciu programu používať na inom počítači ako doteraz, je 
nutné vykonať jej deakti váciu prostredníctvom povelu Pomocník/Deakti vovať. 
Potom môžete program nainštalovať a akti vovať na inom počítači.

Sieťová verzia programu
Sieťovú verziu programu môžete akti vovať na príslušnom 
počte počítačov podľa zakúpenej licencie, napr. verziu NET5 
môžete inštalovať na 5 klientských počítačov, počet počítačov 
je možné zvýšiť zakúpením príslušného počtu prídavných 
sieťových licencií CAL. Akti váciu klientských počítačov môžete 
vykonať na každej stanici prostredníctvom internetu alebo 
môžete požiadavky na akti váciu z jednotlivých staníc uložiť 
na Váš server, v rámci inštalácie programu a následne všetky 
požiadavky odoslať hromadne prostredníctvom internetu. 

Deakti váciu nepoužívaných klientských počítačov a akti váciu 
súčasných vykonáte pomocou povelu Reakti vácia siete 
v ponuke Pomocník, použití m tejto funkcie uvoľníte 
licencie priradené k nepoužívaným počítačom. Inštaláciou 
a akti váciou sieťovej verzie (NET) na inom počítači/
serveri sa akti vuje inštalácia v rámci nového sieťového 
umiestnenia a pôvodná inštalácia, vrátane všetkých staníc, 
sa na akti vačnom serveri stane neplatnou. Pre viacnásobnú 
inštaláciu sieťovej verzie je potrebná samostatná  základná 
sieťová licencia, t. j. iné inštalačné číslo. Ak súčasne so 
sieťovou inštaláciou potrebujete používať program na ďalšom 
počítači lokálne, napr. na prenosnom počítači, je nutné 
vybaviť každý počítač licenciou MLP a pri inštalácii použiť 
licenčné číslo tejto licencie.



POPIS JEDNOTLIVÝCH SPÔSOBOV
AKTIVÁCIE PROGRAMU

  Akti vácia prostredníctvom internetu online
Tento spôsob je najpohodlnejší a najrýchlejší, dostupný 24 hodín 
denne.

  Uloženie požiadavky do súboru
a následná akti vácia na inom počítači
Požiadavka bude uložená do súboru a akti vácia bude vykonaná 
pomocou tohto súboru na inom počítači s prístupom na internet.

  Zaslanie akti vačného kľúča poštou
Pre zákazníkov, ktorí nemajú prístup na internet 
(doba vybavenia 15 dní).

  Uloženie požiadavky na sieťový server
Požiadavky z jednotlivých sieťových staníc budú uložené na serveri 
a odoslané neskôr s ďalšími požiadavkami; variant určený pre 
akti váciu sieťovej verzie programu POHODA.

AKTIVÁCIA PROSTREDNÍCTVOM 
INTERNETU ONLINE
Tento spôsob akti vácie je najrýchlejší a najpohodlnejší, dostupný 
takmer 24 hodín denne. Podmienkou je fungujúce pripojenie 
na internet. Po zvolení tejto možnosti  sa zobrazia informácie, ktoré 

budú odoslané pre overenie a pridelenie akti vačného kľúča. V ďalšom 
kroku sa program spojí s akti vačným serverom a vykoná sa samotná 
akti vácia. Ak sa akti vácia neuskutoční, skontrolujte pripojenie 
na internet otvorením akejkoľvek stránky v prehliadači stránok WWW, 
následne akciu zopakujte. Môže sa stať, že akti vačný server môže 
byť dočasne nedostupný, v tomto prípade akti váciu opakujte neskôr. 
Na záver Vás sprievodca bude informovať o výsledku akti vácie. 

Ak už zvolená inštalácia programu bola akti vovaná na inom počítači, 
bude Vás o tejto skutočnosti  program informovať. Ak používate 
produkt v súlade s licenčnou zmluvou, môžete predchádzajúcej 
inštalácii ukončiť platnosť a akti vovať novú na nový počítač. Na to slúži 
voľba „Áno, používam program legálne v súlade s licenčnou zmluvou 
iba na tomto počítači.“ Po stlačení tlačidla Ďalej bude deakti vovaná 
predchádzajúca inštalácia. V opačnom prípade stlačte tlačidlo Storno, 
aby ste zabránili nelegálnemu používaniu programu. 

ULOŽENIE POŽIADAVKY DO SÚBORU 
A NÁSLEDNÁ AKTIVÁCIA 
NA INOM POČÍTAČI
Požiadavka na akti váciu bude uložená do súboru, tento súbor 
prenesiete na iný počítač s prístupom na internet a použijete ho na 
akti váciu na stránke www.stormware.sk/akti vacia. Ako výsledok 
dostanete iný súbor obsahujúci akti vačný kľúč, tento súbor použijete 
opätovne v sprievodcovi na pôvodnom počítači na dokončenie 
akti vácie.

AKTIVÁCIA EKONOMICKÉHO SYSTÉMU POHODA



AKTIVÁCIA EKONOMICKÉHO SYSTÉMU POHODA

Vytvoriť súbor so žiadosťou o akti vačný kľúč
Ak ste zvolili akti váciu prostredníctvom akti vačného súboru, bude 
pomocou tohto sprievodcu vygenerovaný xml súbor so žiadosťou 
o akti váciu. Tento súbor bude uložený v priečinku, ktorý  nastavíte 
v sprievodcovi. Implicitne je prednastavený údajový priečinok 
programu POHODA, súbor je nazvaný Request.xml. Nastavenie i názov 
súboru môžete zmeniť.

Vygenerovaný súbor použijete na akti váciu programu na stránke 
www.stormware.sk/akti vacia, kde zadáte cestu k vygenerovanému 
súboru. Na základe načítaných údajov bude vygenerovaný súbor 
s akti vačným kľúčom Response.xml, ktorý následne použijete na 
akti váciu programu POHODA v sprievodcovi akti váciou.

Už mám akti vačný kľúč (súbor s akti vačným kľúčom)
V ponuke Pomocník vyberte povel Akti vovať, spôsob akti vácie zvoľte 
znova „Uložiť požiadavku do súboru a vykonať akti váciu pomocou 
tohto súboru na inom počítači“, na ďalšej strane sprievodcu následne 
zvoľte možnosť „Už mám akti vačný kľúč“. Potom Vás sprievodca vyzve 
k zadaniu cesty k akti vačnému súboru a po stlačení tlačidla Ďalší bude 
vykonaná akti vácia.

ZASLANIE AKTIVAČNÉHO
KĽÚČA POŠTOU

Ak nemáte prístup na internet, vyberte si možnosť zaslania 
akti vačného kľúča poštou. Na ďalšej strane sprievodcu zvoľte ďalší 
postup akti vácie podľa toho, či už máte akti vačný kľúč alebo chcete 
o akti vačný kľúč len požiadať.

Vytlačiť žiadosť o akti vačný kľúč
Podmienkou tohto spôsobu akti vácie je registrácia programu POHODA. 
Ak ste doteraz nevykonali registráciu, zaregistrujte sa v našom 
Zákazníckom centre na stránke www.stormware.sk/zc. Následne nám 
zašlite žiadosť o akti vačný kľúč. 

Po stlačení tlačidla Ďalší môžete vytlačiť Žiadosť o akti vačný kľúč, ktorú 
zašlete poštou na adresu STORMWARE s. r. o., Matúšova 48, 811 04  
Brati slava. Následne Vám na adresu uvedenú pri registrácii bude 
zaslaný akti vačný kľúč. Zvyčajná doba vybavenia žiadosti  je 15 dní, 
tento spôsob akti vácie odporúčame používať iba v krajnom prípade. 
Ak nemáte prístup na internet na počítači s programom, odporúčame 
použiť predchádzajúci spôsob akti vácie na inom počítači pomocou 
súboru.

Prišla odpoveď na žiadosť a už mám akti vačný kľúč
Na ďalšej strane Vás sprievodca vyzve k zadaniu akti vačného kľúča, 
ktorý Vám bol zaslaný na základe žiadosti  o akti vačný kľúč. Po stlačení 
tlačidla Ďalší budete informovaní o výsledku akti vácie.

ULOŽIŤ POŽIADAVKU NA SIEŤOVÝ 
SERVER = AKTIVÁCIA SIEŤOVEJ 
VERZIE
Požiadavka bude uložená na sever a odoslaná neskôr s ďalšími 
požiadavkami. Na každom počítači zapojenom v sieti  zvoľte uvedenú 
možnosť. Tak budú zobrazené a následne uložené na server 
informácie, ktoré budú neskôr hromadne odoslané na overenie 
a pridelenie akti vačného kľúča. Toto odoslanie vykonáva administrátor 
prostredníctvom voľby Sieťová akti vácia v ponuke Pomocník.

REAKTIVÁCIA SIEŤOVEJ VERZIE 
PROGRAMU POHODA

Reakti vácia sieťovej verzie programu POHODA umožní deakti vovať 
neplatné inštalácie v sieti  a zachovať aktí vne inštalácie (reakti vovať), 
ktoré chcete naďalej používať. Reakti váciu vykonáte pomocou povelu 
Reakti vácia siete v ponuke Pomocník. Po zvolení povelu sa objaví 
Sprievodca reakti váciou, kde vyberiete inštalácie programu, ktoré 
chcete ponechať akti vované. Všetky ostatné počítače v sieti  budú 
deakti vované. Túto funkciu môže použiť iba administrátor. 


