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1. Bevezetés
Az ecscad egy komplett elektromos tervezőrendszer, amely a mechatronikai, folyamatmérnöki,
gépészeti, automatizálási és gépészmérnöki, vagy a hagyományos villamosmérnöki feladatokban
alkalmazható. Az elektromos projekteket már az első lépéstől, a logikai tervezéstől kezdődően segíti
egészen a tervdokumentációig, beleértve a darabjegyzék, a szerelési időráfordítások és a
költségtervek elkészítését, összeállítását.
Két kiépítésben létezik:
Add On:
Stand Alone:

kiegészítő alkalmazásként meglévő AutoCAD szoftver mellé
önálló kiépítés integrált AutoCAD maggal

Az Add On kiépítéshez egy teljesértékű AutoCAD szükséges.
A Stand Alone kiépítéshez Windows operációs rendszerrel (Windows 7 / 8 / 10) ellátott számítógépre
szükséges.

2. Licenc típusai
Az ecscad kétfajta licencelést támogat: egy felhasználósat, illetve több felhasználósat.
Az egy felhasználós licenc csak egy munkaállomásra, míg a több felhasználós licenc több
számítógépre telepíthető. Az ecscad megvásárlása előtt szükséges dönteni a licencelés típusát
illetően, mivel a sorozatszám határozza meg a licenc típusát.
2.1. Egy felhasználós licenc
A licenc kizárólag azon a munkaállomáson használható, amelyen aktiválásra került. A licencfájl ezen a
számítógépen helyileg tárolódik, adott útvonalon elérhető (pl. „C:\ProgramData\Mensch und
Maschine\FLEXlm\ecsProfessional_V2019.lic“). A licencfájl aktiválás során jön létre.

2.2.Több felhasználós licenc
A több felhasználós licencek hálózaton keresztül érhetők el, és egyszerre több munkaállomáson is
használhatók.
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3. Az ecscad telepítése
Az ecscad programot 64 bites operációs rendszerre telepíthetjük.
A telepítés előtt minden futó alkalmazásból ki kell lépnünk!
DVD-ről telepítés:
A telepítés elindításához helyezzük be a DVD-t a DVD meghajtóba. Rövid idő elteltével, ha az
automatikus indítás be van kapcsolva, a telepítő elindul. Amennyiben az automatikus indítás
ki van kapcsolva, úgy DVD lemezen található setup.exe fájlra történő duplakattintással
indíthatjuk el a telepítést.
Letöltött verzió telepítése:
A letöltött fájl egy önkicsomagoló fájl. Duplakattintással indítsuk el és kövessük a telepítési
útmutatót.
Fontos:

A telepítési problémák elkerülése érdekében olyan rövid telepítési útvonalat adjunk
meg, amilyen rövidet csak lehet (legfeljebb 128 karakterből állhat az útvonal).
Ellenkező esetben az OEM mag nem lesz megfelelően telepítve a Stand Alone verziók
esetén!

Telepítés közben:
Fontos:

Amennyiben már az ecscad egy régebbi verziója korábban telepítésre került, az új
verziót ne telepítsük a régi ecscad mappájába! Ez végzetes hibához vezethet!

Megjegyzés:

Megosztott mappákat is lehet használni, de a telepítésnél használjunk mindig lokális
mappákat. Az útvonalakat a későbbiekben módosíthatjuk.
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Az első ablakban megtaláljuk a „telepítési útmutatót”, az „olvass el” dokumentációt, illetve a
„rendszerkövetelményeket”. A folytatáshoz kattintsunk a „Next” nyomógombra.

A folytatáshoz fogadjuk el a licencfeltételeket.
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Az ablakban válasszuk ki nyelvet.

Ebben az ablakban változtathatjuk meg az alapértelmezett telepítési könyvtárat. Ajánlott az
alapértelmezett útvonal megtartása.
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Itt állíthatjuk be a felhasználói fiókot. Az ecscad felhasználónak teljes hozzáférési jogosultsággal kell
rendelkeznie (olvasás, írás, módosítás) a mappára, ellenkező esetben a telepítés után a program nem
indul el megfelelően.

Az „Install” gombra való kattintással indítjuk el a beállított paraméterekkel a telepítést.
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A telepítés folyamatát látjuk.
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Ha a telepítés befejeződött, megjelenik az utolsó párbeszédablak:

Kattintsunk a „Finish” nyomógombra. Most már el tudjuk indítani az ecscad programot!
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4. Első ecscad indítás
4.1 Adatbázis elkészítése
Abban az esetben, ha „Microsoft Access Runtime 2016” programmal kerül telepítésre az ecscad,
akkor a MS Office ablak jelenik meg. Válasszuk ki az egyik válaszlehetőséget:

Az ecscad első indításakor az MS Access program is elindul, létrehozza az ecscad-hez szükséges helyi
adatbázist.

Az ecscad első indításkor jelenik meg ez az ablak. Az adatbázis létrehozása több ideig is eltarthat.
Az adatbázis létrehozása után, az első induláskor az alábbi figyelmeztetés jelenik meg:

Ha „No” nyomgombra kattintunk, akkor a próbaverziót indítjuk el.
Ha a „Yes” nyomógombra kattintunk, akkor a licencaktiválási folyamatot indítjuk el.
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5. Licencelés
5.1 Egy felhasználós licenc konfigurálása és aktiválása
5.1.1 E-mail cím megadása
Ne aktiváljuk a „Network License – Connect license server to workstation” nyomógombot.
Egyszerűen adjuk meg e-mail címet, majd kattintsunk a „Next” nyomógombra. Az aktiválási kérelem
lezártával az aktiválási kód erre az e-mail címre fog megérkezni. Az e-mailben kapott aktiválási kód
megadása után aktivált ecscad használatra kész.
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5.1.2 Személyes és számítógépadatok megadása
Adjuk meg az adatokat. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A számítógép a részben
automatikusan felismert és az általunk megadott adatokat megjegyzi egy későbbi aktiválási
folyamathoz.

5.1.3 Sorozatszám megadása
Adjuk meg a megvásárolt ecscad sorozatszámát. A szériaszám kizárólag erre a számítógépre lesz
érvényes; nem lehetséges más számítógépen ugyanezzel a szériaszámmal aktiválni. A sorozatszámot
kötőjelekkel ellátott formátumban szükséges megadni, a más formátumban megadott sorozatszám
nem kerül elfogadásra. A helyes formátumban megadott sorozatszám bevitele után kattintsunk a
„Next” nyomógombra. Ezzel az aktiválási kód kérelem leadásra került. Az aktiválási kód az 5.1.1-es
pontban megadott e-mail címre fog megérkezni.
5.1.4 Aktiválási ID megadása
Az 5.1.1-es pontban megadott e-mail címre a következő tartalmú e-mail fog érkezni:
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Másoljuk be az e-mailben kapott aktiváló kódot az aktiválási párbeszédablakba! Az aktiválási kódot is
kötőjeles formátumban szükséges megadni. Ezt követően kattintsunk a „Next” nyomógombra.

5.1.5 Befejezés
Amennyiben az aktiválás sikeres volt, egy sikeres licencelésről szóló értesítés jelenik meg a bal alsó
sarokban. Bezárhatjuk a licencelési párbeszédablakot a „Complete” nyomógombra kattintva.
Előfordulhat, hogy az aktiválás még nem fejeződött be. Ebben az esetben hagyjuk figyelmen kívül a
kapott hibaüzenetet, és egyszerűen indítsuk újra az ecscadet.
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5.2 Több felhasználós licenc konfigurálása
5.2.1 A licencmenedzser beállítása
A licencek rendelésének folyamatáról és a licencmenedzser konfigurációinak lépéseiről lesz szó a
következőkben.
Megjegyzés: amennyiben a licencelés elsőre nem működik, pl. mivel a gép nem rendelkezik internet
kapcsolattal, a licenc rendelésére lehetőség van az ecscadlizenzierung@mum.de e-mail címen
keresztül. Küldjük el a létrehozott XML fájlt a fenti e-mail címre és érkezni fog a licencfájl. Az ehhez
szükséges segédprogramot az „<ecscad path>\WORK\TOOLS” mappában találjuk.
5.2.2 Licencelés licencszerveren keresztül
A licencszerver több termék és gyártó kiszolgálására lépes. Abban az esetben, ha Autodesk vagy
Mensch und Maschine termékek már futnak licencszerveren keresztül történő licencelési módban,
használhatjuk továbbra is a beállított, meglévő licencszervert. A következőkben ismertetjük az ehhez
megfelelő portbeállításokat.
A licencszerver beállítása
Szükséges egy érvényes sorozatszám egy meglévő, működő licencszerverhez.
Minden
ehhez
szükséges
fájlt
megtalálunk
a
következő
mappában:
“<ecscad
path>\WORK\TOOLS\Lmtools\x64”. Másoljuk ezeket a fájlokat a licencszerverre és bizonyosodjunk
meg, hogy felhasználóként adminisztrátori (rendszergazdai) jogokkal rendelkezünk a következő
lépések végrehajtásához.
Megjegyzés:

Amennyiben egy licencszerver már használatban van, elegendő csupán a „MuM.exe”
fájl átmásolása a könyvtárból a licencszerver könyvtárába. (Az lmgrd.exe-nek
megfelelően.)

Portok szabaddá tétele
Annak érdekében, hogy a licencszervert elérjék a számítógépek az intraneten keresztül, bizonyos
portokat a szerveren szabaddá kell tenni. Engedélyezzük a domain-nel való elérést két új bejövő
szabály segítségével az alábbi TCP portokra: 1180 és 27000-27009. A portok szabaddá tételét a
Vezérlőpult → Minden vezérlőpultelem → Windows Tűzfal → Speciális beállítások → Bejövő
szabályok panelen állíthatjuk be.
Licencfájl igénylése
Futtassuk a „NetLicenseRequester” almappában megtalálható „MuM.NetlicensRequester.exe”
programot! Egy e-mailban kapott aktiválókóddal történt sikeres aktiválás után a szerveren létrejött
egy licencfájl az alábbi mappában: „C:\ProgramData\Mensch und Maschine\FLEXlm”.
Licenckiszolgáló konfiguráció
Indítsuk el az „Lmtools” eszközt, majd kattintsunk a megjelenő párbeszédablak „Config Services”
fülére!

14

A „Service Name” neve szabadon választható (’1’). Abban az esetben, ha ezen a licencszerveren
keresztül több Mensch und Maschine terméket is licencelni szeretnénk, elégséges megmutatni
egyetlen licencfájlt, mely az összes terméklicencet magába foglalja.

Kattintsunk a ’2’-es számmal jelzett tallózó gombra, és válasszuk ki az „lmgrd.exe” fájlt:

Mostanra megjelent a megfelelő elérési útvonal és fájlnév. A licencfájl megmutatásához kattintsunk
az ’1’-es nyomógombon, és jelöljük ki dupla kattintással a licencfájlt (a licencfájlt a számítógépen
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tetszőleges helyre menthetjük):

A licencfájl megmutatása után frissül az elérési útvonallal a párbeszédablak:

Hozzunk létre egy LOG fájlt az ’1’-es nyomógombra kattintva (a log fájlt bárhova elmenthetjük):

Gépeljük be az „ecscad.log” címszót a felugró párbeszédablak „Fájlnév” sorába és zárjuk be a
párbeszédablakot az „Open” nyomógombra kattintva.
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Kattintsunk az ’1’, ’2’ és ’3’ nyomógombokra:

Végül a felugró párbeszédablakban kattintsunk a ’Yes’ nyomógombra a mentéshez:

Ezek után indítsuk el a kiszolgálót! Kattintsunk a ’Start/Stop/Reread’ fülre:
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Állítsuk le a nemrégiben létrehozott kiszolgálót! Ne feledjük el aktiválni a „Force Server Shutdown”
kapcsolót:

Várjunk néhány másodpercet, majd indítsuk el újra a kiszolgálót:
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Ellenőrzésként kattintsunk a „Server Status” fülre, majd a „Perform Status Enquire” nyomógombra!
Amennyiben a státusz az alábbi képen láthatóhoz hasonló módon jelenik meg, a kiszolgáló hiba
nélkül fut:

5.2.3 Kliens oldali licenc konfigurálása
A kliens oldali licencnek kizárólag információkra és biztonsági beállításokra van szüksége ahhoz, hogy
a licencszerverrel az 1180-as porton keresztül megfelelően tudjon kommunikálni.
Portok szabaddá tétele
Annak érdekében, hogy a licencszervert a számítógép az intraneten belül elérhesse, szabaddá kell
tenni a számítógép egyes portjait. Ezért egy új kimenő szabály segítségével tegyük szabaddá az 1180
és 27000-27009 portokat. A portok szabaddá tételét a Vezérlőpult → Minden vezérlőpultelem →
Windows Tűzfal → Speciális beállítások → Kimenő szabályok panelen állíthatjuk be.
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Megjegyzés: Add On kiépítés esetén a 2080-as port szabaddá tétele is szükséges lehet (az 1180-as
portnak megfelelően).
Licencszerver kijelölése
Az ecscad indítását követően, a próbaidős párbeszédablak „Yes” opcióját választva (lásd 4. fejezet), a
szoftver aktiválásra vonatkozó felhasználói párbeszédablak jelenik meg.
A párbeszédablakon jelöljük be a „Network Licence – Connect license server to workstation” opciót,
majd kattintsunk a „Next” gombra:

Abban az esetben, ha a licencszerveren szeretnénk használni az ecscad programot, megadhatjuk a
127.0.0.1 IP címet (localhost) a „License server hostname” kérésre. Ez az IP cím a számítógép
integrált hálózati kártyájára mutat.
Adjuk meg a licencszerver nevét, majd kattintsunk a „Next” gombra:
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A „License file has been created” üzenet jelenik meg a bal alsó sarokban. Kattintsunk a „Finish”
gombra az ecscadhez való visszatéréshez! Amennyiben a kívánt licenc a licencszerverről betöltődik,
az ecscad teljes funkcionalitásában készen áll a használatra.
5.2.4 Licenc kikölcsönzése
A licenckölcsönzés több példányú, több felhasználós licenc esetén alkalmazható. A licencszerverről
egy licencet kikölcsönözve a licenckulcsot egy helyi számítógépre exportálhatjuk (helyszíni vagy
otthoni használat).
Licenc kikölcsönzéséhez az ecscad menüjében válasszuk az „About” parancsot!
A párbeszédablakon belül válasszuk a „Licensing” nyomógombot:

Kattintsunk a „Borrow” gombra:
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Ezután válasszuk ki, milyen hosszú időre szeretné a licencet kikölcsönözni! A licenc áthelyezésre kerül
a számítógépre. A kölcsönzési idő lejártával a licenc automatikusan eltávolításra kerül a
számítógépről, és ezzel egyidőben megjelenik a licencszerveren.
Van lehetőség arra is, hogy a kölcsönbe adott licencet még a kölcsönzési idő lejárta előtt
visszaszolgáltassuk. Ebben az esetben csatlakoztassuk a számítógépet a vállalati hálózathoz, és a
visszaszolgáltatáshoz kattintsunk a „Return” gombra!
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