
 :התקנתל מדריך למנהל מערכת

IBM SPSS Concurrent Licensing  Tools  9.6 (Sentinel RMS Server Administration 8.6.1) 

 

 מספר דגשים טרם ההתקנה

 (.Subnetיש לוודא כי תוכנת הקליינט ותוכנת השרת מותקנים על מחשבים באותה הרשת ) .1

 על אותה מכונה. אחת בכפיפה אין  מניעה להתקין את הקליינט ומנהל הרישיונות .2

  -יש לוודא תקשורת בין הקליינט והשרת ב .3

שניתן לך על ידי  (authorization code)תווים  20יש לוודא כי ברשותך קוד אקטיבציה בן  .4

 ג'יניוס מערכת, בהתאם להסכם אותו רכשתם.

. ניתן sps_ccu_lit_96-_lm_win_en.zip -יש לוודא כי יש בידכם את תיקיית ההתקנה הדחוסה .5

 .כאןעל ידי לחיצה  WeTransferלהוריד את התיקייה באמצעות שירות 

 .(System administrator)תהליך ההתקנה והרישוי יש לבצע באמצעות חשבון מנהל מערכת  .6

מוסבר תחילה ) 2:30דקה להסרטון לעיל מתאר את תהליך ההתקנה של התוכנה. ניתן לדלג 

דרך  ת תיקיית ההתקנה,כל מקרה, על ידי ג'יניוס מערכות והורדהמסופק ב ,תהליך השגת הקוד

 ., אשר לא זמין לכולם(IBMאתר 

y4-https://www.youtube.com/watch?v=t4p1LB5c 

 

באמצעות לחיצה ימנית  CMDלהפעיל את חלון הפקודה להקפיד מתואר תהליך הרישוי. יש  5:00בדקה 

 ":הפעל כמנהל"ובחירת 

 

  

https://we.tl/qp9CjwIczu
https://we.tl/qp9CjwIczu
https://www.youtube.com/watch?v=t4p1LB5c-y4


ידה ואין חיבור חופשי לאינטרנט )הדרוש לביצוע הרישוי( או החיווי המתקבל מצביע על כך שתהליך במ

 אינו תקין, יש לפעול כדלהלן: licenseactivator הרישוי

 )בנתיב המתואר בסרטון(. CMDבחלון הפקודה  echoidיש להריץ את הפקודה  .1

 .Lock codeמנהל הרישוי יחזיר  .2

 על מנת לקבל רישוי דרך דוא"ל )רישוי שאינו אינטרנטי(. Lock code -יש לפנות לג'יניוס עם ה .3

 

תווים, הייחודית לכל  50 -קוד הרישוי, להבדיל מקוד האקטיבציה, הינו מחרוזאת ארוכה בת כ .4

 , למשל: מכונה

PS9MR473X4AXAWQUJ3DWVFKAS2SJOCE2PSLAPF68YHZGWT738S6HA67XBLWW9N3CHL

KROSWHQVDQ4GUXF488R3T9ZT4DINR7XOX93MTZ 

בכדי לבצע רישוי באמצעות קוד רישוי )בשונה מהרישוי של קוד אקטיבציה המתואר בסרטון( יש לפעול 

 כדלהלן:

 :WLM Admin -יש להפעיל את ה .1

 של מנהל הרישיונות   9.5או בגרסה       



ץ מצד שמאל. שם בע Subnet Serversיש להרחיב את הענף  WLM Admin  -לכשיעלה ה .2

 . לדוגמה:Subnet Serversתחת  השרת עליו מותקן מנהל הרישיונות צריך להופיע

 

 על השרת המיועד יש ללחוץ לחצן ימני ולבחור: .3

Add feature >> From a string >> To Server and its file 

 

 לדוגמה:. Addוללחוץ על קוד הרישוי שנתקבל מג'יניוס, בתיבה שתפתח יש להדביק את 

 



 .View >> Refresh allמן התפריטים של מנהל הרישיונות מומלץ לבחור  .4

  אחרי כן, מתחת לשם השרת יופיע קוד הרישוי: .5

 

 

במידה ומשהו השתבש, אין להסיר את מנהל הרישוי. זה לא בהכרח פותר את הבעיה. נא לפנות 

 לתמיכה הטכנית כדי לקבל סיוע:

 077703608 -מני

זה עבור  1200קוד הרישוי. 

Statistics מתאר  240 ואילו

 .24את גרסה 

סך כל מספר המשתמשים 

ומספר  המורשים לקוד זה

 המשתמשים הנוכחי

תאריך תחילת הקוד ותפוגת 

 הקוד.


