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Aktualizacja kluczy zabezpieczających program ArchiCAD 
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Ze względu na rozwój technologiczny, klucze WIBU (zielone, plastikowe) zostały zastąpione kluczami 
CodeMeter (srebrne, metalowe). Kolejna wersja ArchiCADa będzie działałać wyłącznie z kluczami 
CodeMeter. 
Klucz sprzętowy ArchiCADa, zarówno WIBU jak i CodeMeter, jest nośnikiem licencji oprogramowania 
(zawiera licencję) i powinien być zabezpieczony i ubezpieczony do pełnej wartości tak, jak każde inne 
wartościowe mienie. Zgubiony klucz sprzętowy nie może zostać odtworzony.

Po zainstalowaniu programu GS License Manager Tool i jego uruchomieniu 
pojawi się informacyjne okno dialogowe. W zależności od tego czy nasz klucz 
zabezpieczający jest wymieniany czy tylko aktualizowany, postępujemy 
następująco:

1. jeśli aktualizujemy posidaną licencję do nowej wersji bez wymiany 
klucza: wkładamy posiadany klucz zabezpieczający do portu USB 
i naciskamy przycisk Continue. Nasza licencja zapisana na kluczu 
zostanie zaktualizowana o nową wersję ArchiCADa.

2. jeśli aktualizujemy posiadaną licencję wraz z wymianą klucza WIBU 
na nowy klucz CodeMeter: wkładamy najpierw do portu USB poprzedni 
klucz WIBU i go deaktywujemy. Następnie wkładamy nowy klucz 
zabezpieczający CodeMeter i go aktywujemy. Ważna jest kolejność: 
najpierw deaktywujemy stary klucz, potem aktywujemy nowy. Licencja 
oprogramowania została w ten sposób przeniesiona ze starego klucza 
WIBU na nowy CodeMeter. Stary klucz WIBU jest od tego momentu 
bezużyteczny i możemy go zutylizować. Jeżeli nasz komputera posiada 
dwa porty USB, możemy włożyć obydwa klucze zabezpieczające 
jednocześnie.

Po zakupie aktualizacji do nowej wersji ArchiCADa lub po wymianie klucza zabezpieczającego 
konieczne jest przeprogramowanie klucza.  
Aby przeprogramować klucz zabezpieczający dostarczony z komercyjną wersją programu 
ArchiCAD należy skorzystać z aplikacji "GRAPHISOFT License Manager Tool", dostępnej na 
stronach producenta ArchiCADa - firmy Graphisoft w zakładce Downloads,  podstrona Licence 
Management (link Download the License Manager Tool). 

Adres dla komputerów PC: 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/INT/pc.html 

Adres dla komputerów MAC: 
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/INT/mac.html

Okno dialogowe w sytuacji, 
w której aktualizujemy posiadaną 
licencję do nowej wersji bez 
wymiany klucza.

Okno dialogowe w sytuacji, w której aktualizujemy posiadaną licencję 
wraz z wymianą klucza na nowy.
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