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Instrukcja wprowadzenia informacji licencyjnych  

STATISTICA do systemu - 
wersja jednostanowiskowa  

W załączniku do wiadomości będącej odpowiedzią na przesłane przez Państwa do StatSoft 
informacje rejestracyjne, przesłano plik licencyjny (z rozszerzeniem .txt). Zawiera on 
wszystkie informacje dotyczące Państwa licencji na produkt STATISTICA. 

W celu wprowadzenia do systemu informacji zawartych w tym pliku licencyjnym naleŜy 
postępować następująco (w przypadku systemów operacyjnych Windows 2000 lub nowszych, 
aby proces aktualizowania pliku licencji przebiegł pomyślnie naleŜy go przeprowadzić na 
koncie z uprawnieniami administratora): 

1. Zapisujemy załączony plik w jakiejś znanej lokalizacji (np. w katalogu Moje 
dokumenty), nazywając go „stat.lic". 

2. Uruchamiamy program STATISTICA i z menu Pomoc wybieramy „STATISTICA 
-informacje...". 

3. W zakładce Licencja klikamy przycisk Zarządzanie licencjami. 
4. W  przywołanym  oknie  dialogowym  Zarządzanie  licencją  klikamy  przycisk 

Aktualizuj licencją. 
5. Wskazujemy lokalizację przesłanego pliku, który zapisaliśmy pod nazwą „stat.lic" 

i klikamy przycisk Otwórz (jeśli przesłany plik został przez przypadek zapisany na 
dysku z rozszerzeniem innym niŜ .lic, to naleŜy w oknie Otwórz opcję , 
"Pliki typu''   zmienić   na   "Wszystkie   pliki   (*.*)"   ).   Zostanie   przywołane 

                 okno informujące o zaktualizowaniu pliku licencji. Klikamy przycisk OK. 

Jeśli plik licencyjny nie został dostarczony do Państwa jako załącznik, ale jako część 
treści wiadomości e-mail, to naleŜy wyciąć treść pliku licencyjnego i wkleić go do edytora 
tekstu, zachowując go następnie jako plik tekstowy o nazwie „stat.lic". Proszę postępować 
według poniŜszych wskazówek: 

a. Otwieramy Notatnik lub inny edytor tekstu. 

b. Zaznaczamy tekst w otrzymanej wiadomości e-mail od linii zaczynającej się 
znakiem # (# STATISTICA Licensing File) aŜ do ostatniej linii, która zaczyna się 
od słowa „FEATURE" włącznie (naleŜy upewnić się, Ŝe ta ostatnia linia nie ma 
kontynuacji w następnej linii, a jeśli tak to tę kontynuację teŜ naleŜy zaznaczyć). 

c. Kopiujemy zaznaczony tekst i wklejamy go do Notatnika. 
d. Zachowujemy plik w jakiejś znanej lokalizacji (np. w katalogu Moje dokumenty) 

pod nazwą „stat.lic" i zamykamy Notatnik. 
e. Wracamy do kroku 2 powyŜej. 

                       


