Procedura uzyskania numeru licencji do KDIS/DIS.
Po montażu otrzymaliście Państwo od serwisanta montującego aparat
oryginalną płytę z najnowszą wersją oprogramowania Kodak Dental Imaging
Software/Dental Imaging Software.
W przypadku zagubienia/zniszczenia nośnika CD z oprogramowaniem istnieje
możliwość zamówienia kopii oprogramowania (koszt 200zł brutto) w najnowszej
wersji. Zamówienie należy wysłać na adres kcyganek@optident.pl. Powinno ono
zawierać dane gabinetu z uwzględnieniem nr NIP oraz informację o posiadanym
systemie operacyjnym (jaki Windows), modele wszystkich aparatów Kodak/CS
pracujących w gabinecie. Oprogramowanie wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych
kurierem Siódemka jako przesyłka pobraniowa płatna kurierowi przy odbiorze.
Po upływie 30 dni od zainstalowania wygasa ważność numeru licencji. Aby
przedłużyć możliwość korzystania z oprogramowania KDIS/DIS i uzyskać numer
licencji należy wykonać opisane poniżej kroki.

1. Uruchom oprogramowanie Kodak Dental Imaging Software/Dental Imaging
Software.
2. Wyszukaj kartotekę dowolnego pacjenta (jeżeli nie ma jeszcze w bazie żadnego
pacjenta, stwórz pierwszą kartotekę testową, klikając „Nowy”).

3. Z menu kliknij w znak zapytania i wybierz „Licencja” .

4. Wypełnij w oknie pola z danymi gabinetu wg poniższego wzoru:

UWAGA: numer seryjny urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej dla RTG
lub pantomografu, dla RVG na wtyczce USB wpiętej do komputera. Numer seryjny
znajduje się też na gwarancji, protokole zdawczo-odbiorczym lub opakowaniu
urządzenia.
Po wypełnieniu danych gabinetu kliknij przycisk „Zachowaj”. Plik zapisze się we
wskazanym miejscu na dysku.

UWAGA: Wiadomość uzupełnij o informację o modelu aparatu, którego numer
seryjny podajesz.
Mail z wygenerowanym plikiem dodanym do wiadomości jako załącznik wyślij na
adres licencje@optident.pl
Wzór prawidłowego zgłoszenia licencyjnego:

W ciągu 2 dni roboczych na podstawie otrzymanego zgłoszenia mailowego
wygenerujemy dla Państwa numer licencji, który wyślemy w odpowiedzi zwrotnej
na otrzymaną wiadomość. Numer licencji wpisuje się w pole obok klucza licencji. Po
wpisaniu numeru licencji proszę kliknąć przycisk po prawej stronie „Sprawdź
poprawność” („Validate” dla wersji angielskojęzycznej). Okno powinno zniknąć,
oznacza to, że licencja jest zaakceptowana.
Na chwilę obecną usługa otrzymania licencji jest usługą bezpłatną. W przyszłości
opłata za licencję będzie wliczona w opłatę ryczałtową za usługę serwisową
prowadzoną przez stacjonarnych serwisantów.
W razie pytań prosimy o kontakt: Michał Białek nr tel. 71/781-84-62 w.38,
mbialek@optident.pl.

