
 

AxisVM szoftverkulcsos védelme 

 

 
 A Szoftverkulcsos védelem esetén a hardverkulcs helyett egy speciális licensz bejegyzés kerül a 

számítógépre. A licensz rendelhető egyedi vagy hálózati eléréssel is, így ugyanazokkal a 

tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hardverkulcs.  A szoftverkulcs egy speciális programmal 

másik számítógépre átvihető, ennek menetét később részletezzük.  

A szoftverkulcs a gép hardverjéhez kötődik, ezért a hardver módosítása (alaplap, 

processzor, hálózati kártya, merevlemez) a licenc elvesztésével járhat! 

Ennek elkerülése érdekében a licencet a hardver módosítása előtt mindig át kell helyezni egy 

másik gépre, majd az alkatrészcsere után visszahelyezni. Lásd... Sentinel SL szoftverkulcs 

áthelyezése 
  

Sentinel SL 
szoftverkulcsok 

A Sentinel védelmi csomag lehetőséget ad Sentinel SL szoftverkulcs kezelésére is. Itt nem külső fizikai 

kulcs biztosítja a védelmet, hanem számítógéphez rögzített szoftverkulcs, mely a hardver paraméterei 

szerint minden számítógépen eltérő. Közvetlenül nem másolható, nem törölhető, csak a Sentinel védelmi 

csomaghoz tartozó RUS programmal helyezhető át. Ezt később részletesen tárgyaljuk. 

A szoftverkulcs használata olyan esetben lehet indokolt, ha a hardverkulcs megfelelő tárolása, csat-

lakoztatása vagy védelme nem, vagy csak nehezen megoldható. 

Felhívjuk figyelmét, mivel a szoftverkulcs a számítógép merevlemezén tárolódik, vírusok és egyéb kárté-

kony szoftverek vagy egy hibásan lefutó operációs rendszer frissítés is kárt tehet benne. A sérült/elveszett 

szoftverkulcs pótlása csak díj ellenében lehetséges. 
  

Sentinel 

futtatókörnyezet 

telepítése 

A szoftverkulcs működéséhez szükséges a Sentinel-HASP futtató környezet telepítése 

A futtatókörnyezetet letöltheti a www.axisvm.hu weboldalon a letöltések\Sentinel meghajtóprogram 

menüpontban, vagy megtalálhatja az AxisVM feltelepítését követően a Sentinel LDK mappában 

InstallSentinelRuntime.exe néven. 
  

Sentinel Admin 

Control Center 
A futtató környezet működését ellenőrízheti, ha böngészőjébe begépeli a következőt: 

http://localhost:1947 

A parancs hatására megjelenik a Sentinel Admin Control Center. 

  
 

 

http://www.axisvm.hu/
http://localhost:1947/


 Az Admin Control Center segítségével áttekintheti a hálózathoz kapcsolódó Sentinel HL és SL típusú 

kulcsokat, aktuális használatukat valamint kiléptethet felhasználót a licencből. 

Az összes elérhető kulcs megtekintéséhez válassza a baloldali listából a Sentinel Keys elemet. 

Ezt követően egy olyan listát kap amely tartalmazza a hálózathoz kapcsolódó összes Sentinel HL és SL 

típusú kulcsot. 

Amennyiben a rendszerhez több kulcs is csatlakozik és nem tudja melyik az AxisVM-hez tartozó, a 

baloldali listából válassza a Products elemet. Ekkor a listában a védett szoftverek szerint rendezve láthatja 

a kulcsokat. Keresse az AxisVM-hez tartozó kulcsot! 
  

Sentinel SL 
szoftverkulcs 

igénylése 

A szoftverkulcs működéséhez szükséges a Sentinel-HASP futtató környezet telepítése. Ezt végezze el a 

„Sentinel futtatókörnyezet telepítése” pontnál leírtak szerint. 

A futtatókörnyezet telepítését követően keresse majd indítsa el a SentinelRuntime könvtárban található 

RUS_AxisVM_Hu.exe alkalmazást. 

Válassza ki alul az Installation of new protection key opciót és kattintson a Collect information gombra. 

A megjelenő ablakban mentse el a generált c2v kiterjesztésű azonosító-fájlt és küldje el a forgalmazónak 

e-mailben. 
  

Sentinel SL 
szoftverkulcs 

használatba vétele 

Az előzőleg elküldött c2v formátumú fájlra, (mely a számítógép paramétereit tartalmazza) a forgalmazó 

visszaküld egy v2c kiterjesztésű fájlt amely a kulcsot tartalmazza. Ezt a fájlt mentse le a gépére egy tet-

szőleges mappába.  

 

Indítsa el RUS_AxisVM_Hu.exe alkalmazást, amivel a kulcs igénylésekor előállította a c2v fájlt. 

Válassza az Apply License File fület, majd alul az Update File mezőben adja meg a fájl elérési útját vagy 

kattintson a […] gombra és keresse meg a fájlt. 

Ezután az Apply Update gombra kattintva a szoftverkulcs aktiválódik. 

A szoftverkulcs jelenlétét és működését ellenőrízze az előző pontban ismertetett Admin Control Center 

segítségével. Megfelelő működés esetén a Sentinel keys elemet választva a menüből, a listában a Sentinel 

SL kulcs is megjelenik. 
  

Sentinel SL 
szoftverkulcs 

áthelyezése 

A szoftverlicenc másik gépre átvihető, de ezután a program csak azon a gépen fog elindulni (mintha 

hardverkulcsot tennénk át a másik gépbe). A kulcs áthelyezéséhez először azon a gépen indítsa el a 

RUS_AxisVM_Hu.exe alkalmazást, amelyik gépre a kulcsot szeretné áthelyezni. Válassza a Transfer License 

fület és generáljon egy átvitelhez szükséges azonosítót (recipient information file, *.id), és ezt másolja fel 

az első gépre is. Az első gépen is válassza a Transfer License fület, majd a Read the recipient information 

file from mezőnél a […] gombra kattintva töltse be ezt az *.id fájlt, majd töltse ki a Generate the license 

transfer file to mezőt, kattintson a Generate License Transfer File gombra. Ezt a h2h kiterjesztésű fájlt 

másolja át a másik gépre és ott az Apply License File fülön töltse be és kattintson az Apply Update gombra. 

  

 


