
Felhő-alapú (cloud) védelem 
 

Sentinel CL licenc Az új AxisVM programjaink az X7 verziótól kezdődően alapértelmezés szerint felhő-alapú védelemmel 

ellátva kerülnek kiszállításra. 

A felhő alapú licenc nem egy számítógépre vagy fizikai szerverre van telepítve, hanem a felhőbe, egy 

úgynevezett logikai szerverre. 

 

 A felhő-alapú licenc előnyei: 

• A licenc bárhonnan elérhető, ahol internet kapcsolat van, ezért nem szükséges átvinni, ha egy 

másik számítógépen szeretnénk futtatni a programot 

• Nem kell tartani a kulcs elvesztésétől, fizikai sérülésétől, mint hardverkulcsok esetén 

• A licenc nem illeszkedik a saját számítógép hardverelemeihez, mint SL licenc esetén, így azok 

cseréje nem okoz fennakadást a program használata során  

• A telepítés nem igényel speciális felhasználói beavatkozást 

 

A felhő-alapú licenc hátránya: 

• A licenc eléréséhez internet kapcsolat szükséges, így internet elérési probléma esetén a 

program nem indítható. Az ilyen helyzetek kivédésére lehetőség van a licencet a felhőből 

ideiglenesen a saját számítógépre helyezni. Ennek részleteiről a kézikönyvben az AxisVM Licenc 

menüpont leírásánál olvashat. 

 

A felhő-alapú licencek kezelése és tárolása a szoftver fejlesztői által bérelt szerveren történik. A szerver 

üzemeltetését azonban nem a szoftver fejlesztői biztosítják, így az esetleges üzemszünetből, vagy egyéb 

szerver működési hibákból eredő szolgáltatás kiesésért felelősséget nem vállalnak, de mindent 

megtesznek a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében.  

Ha olyan helyen szeretné a programot futtatni, ahol az internet elérése nem lehetséges vagy bizonytalan, 

esetleg nagyon fontos, hogy egy adott időszakban bármilyen szolgáltatás kiesés esetén a program 

használható legyen, gondoskodjon előre a licenc ideiglenes áthelyezéséről a saját számítógépére. Erről 

bővebb információt a Licenc fejezetben olvashat. 

 

A programot telepítheti több számítógépre, de egyszerre annyi számítógépen tudja használni ahány 

licencet megvásárolt. A licencek foglaltságáról a Licenc kezelőben tájékozódhat a Licenc menüpontban. 

 

Sentinel Admin 
Control Center 

(ACC) 

A licenc eléréséhez a Sentinel Admin Control Center (ACC) szolgáltatás szükséges, melynek telepítése a 

program telepítésével együtt automatikusan megtörténik, ha a telepített összetevők között a Sentinel 

meghajtóprogram is bekapcsolt (alapértelmezésben mindig bekapcsolt). 

A program futtatásához szüksége lesz még egy AxisVM kulcsfájlra is, amit a forgalmazó juttat el az Ön 

részére. Ez a fájl tartalmazza a regisztrált felhasználó nevét, a megvásárolt modulokat, valamint egy 

egyedi azonosítót, amivel a program eléri a licencet. 

A program az első indításkor a kulcsfájlban talált információk alapján elvégzi a szükséges beállításokat 

és megkeresi a felhőben a licencet. Amennyiben a licenc elérhető, akkor azonnal elindul. 

 

Hibaelhárítás Ha a licenc elérésében hibát tapasztal, ellenőrizze a tűzfal, valamint az ACC beállításait.  

 

Tűzfal ellenőrzése Az ACC az 1947-es porton keresztül kommunikál a szerverrel, amit telepítéskor automatikusan megnyit. 

Vizsgálja meg, hogy ez a port a tűzfalon engedélyezett-e TCP és UDP protokollok számára is. A Windows 

rendszer vagy az Antivirus szoftver frissítésekor előfordulhat, hogy a tűzfal beállításai megváltoztak, ezért 

vissza kell állítani a korábbi beállítást. A kézi beállítás helyett elvégezheti a Sentinel futtatókörnyezet 

ismételt telepítését is, ami elvégzi a tűzfal beállítását is, amennyiben rendszergazdai jogokkal 

rendelkezik. A Sentinel futtatókörnyezetet telepítőjét az AxisVM program mappa alatt a Sentinel LDK 

mappában találja InstallSentinelRuntime.exe néven. 

 

  



ACC ellenőrzése Gépelje be böngészőjébe a localhost:1947 kifejezést. Ekkor megjelenik az ACC felülete. Itt válassza 

baloldalon a Configuration menüpontot majd utána a felső sorban váltson az Access to Remote License 

Managers oldalra. A Remote License Serach Parameters mezőben meg kell jelenni az Ön egyedi 

azonosítójának, ami az AxisVM kulcsfájlban található. 

 

Ha ez a mező üres, akkor a program nem tudta automatikusan kitölteni vagy ez az információ hiányzik 

a kulcsfájlból.  

Kérje egyedi azonosítóját a forgalmazótól, majd másolja be ide és nyomja a Submit gombot: 

• ha a beírás sikeres, a submit gomb megnyomását követően az azonosítója továbbra is látható 

• ha eltűnik, akkor valamilyen hiba van a megadott azonosítóban. 

 

Ha az egyedi azonosító már szerepel a mezőben, de a program nem indul, akkor vagy a felhős szerver 

nem érhető el valamilyen szolgáltatási hiba miatt, vagy az Ön licence le van tiltva. 

Kérjen további információt a forgalmazótól a hiba elhárításához. 

 

 
 

Licenc 
 

 

 

  

 Ez a menüpont csak felhő alapú (CL), szoftverlicenszes (SL) vagy Sentinel HL típusú hardverkulcsos 

védelem esetén jelenik meg. SuperPro típusú kulcsok esetén nincs lehetőség az alábbi szolgáltatások 

igénybevételére. Amennyiben az itt felsorolt szolgáltatásokra van szüksége, kérje forgalmazójánál régi 

kulcsának cseréjét valamelyik újabb típusra. 
  

Licenc leválasztása Ha felhő alapú (CL) vagy hálózati kiépítésű szoftverlicenccel (SL) rendelkezik, a licencet ideiglenesen 

letöltheti a saját számítógépére. A leválasztásnál megadhatja, hány napig szeretné a licencet a gépen 

lokálisan használni.  Vegye figyelembe, hogy a leválasztás után ez a licenc csak ezen a gépen lesz elér-

hető, más felhasználók nem látják, így hálózatos kulcs esetén eggyel csökken az elérhető licencek száma. 

A licenc a beállított határidőnél automatikusan lejár, lokálisan nem használhatja, de felhőben vagy a 

hálózatban, ahonnan leválasztotta, újra automatikusan elérhető lesz. 

A licencet a lejárati határidő előtt is visszahelyezheti a hálózatba/felhőbe a Licenc visszaadása menü-

pontban, így az mások számára ismét elérhető lesz. 



A program az Ön által éppen használt licencet csatolja a számítógépéhez. Amennyiben az AxisVM-et 

több konfigurációban, eltérő licencszámokkal használja, leválasztás előtt ellenőrizze a Súgó / A prog-

ramról menüpontban, hogy a megfelelő konfigurációt futtatja-e. A program az adatvesztés elkerülése 

érdekében a licenc leválasztása előtt a modellt automatikusan menti. A funkció sikeres végrehajtása után 

a program már a leválasztott lokális licenchez kapcsolódik. Ezután a licenc eléréséhez szükséges hálózati 

kapcsolatot megszakíthatja. 

SL típusú licencek esetén a licencek leválasztásának engedélyezését és módját a Licenckezelő Confi-

guration menüpontjában a Detachable Licenses ablakban szabályozhatja. 

Vegye figyelembe, hogy a leválasztás után a licenc lokális SL szoftverlicenszként működik, így a szá-

mítógép sérülése vagy a hardver változása a licenc elvesztését okozhatja. Ha valamilyen hardver változást 

tervez, ahol a leválasztott licencet használja, olvassa el a következő bekezdésben (Sentinel SL szoftverkulcs 

áthelyezése) leírtakat és azok szerint járjon el. 
  

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. 
  

 Hálózati hardverkulcs esetén a licencek nem leválaszthatók a szerverről. 

  

Licenc visszaadása Ebben a menüpontban a korábban a számítógépére leválasztott licencet töltheti vissza a szerverre. A 

visszaadást csak akkor kérheti, ha a szerver a hálózaton keresztül elérhető. A visszaadás előtt a program 

az adatvesztés elkerülése érdekében menti a modellt, majd a funkció végrehajtása után már a hálózaton 

keresztül kapcsolódik a visszaadott licenchez. 
  

Elérhető licencek A menüpont megnyitja a Sentinel Admin Control Centert (ACC) a számítógépéről elérhető licencek listá-

jánál. A táblázat tartalmazza a lokális és hálózaton keresztül elérhető licenceket is. A hálózati licencek 

csak akkor jelennek meg, ha a hálózati kapcsolat aktív és a licencet tartalmazó szerver elérhető. 

A licenc sorában a táblázat utolsó oszlopában található Session gomb megnyomásával ellenőrizheti, 

hogy a licencet éppen melyik felhasználó foglalja. Itt szükség esetén kiléptetheti a jelenlegi felhasználót, 

hogy a licenc másik felhasználó számára felszabaduljon. 

Ha egy licencet nem talál a táblázatban, ellenőrizze a licenc kezelő beállításait az ACC Configuration 

menüjében. 
  

Licenckezelő 
beállítása 

A menüpont a Sentinel Admin Control Center (ACC) szolgáltatás Configuration funkcióját indítja. 

Itt áttekintheti vagy módosíthatja a licenckezelő beállításait. 

A licenckezelő összes beállítási lehetősége közül itt csak a leggyakrabban használtakat mutatjuk be: 
  

Access To Remote 
License Managers 

 

Itt állítsa be a távoli szerver eléréséhez szükséges paramétereket. Amennyiben hálózati HL hardver-

kulccsal vagy SL szoftverlicenccel rendelkezik, a Remote License Search Parameters táblába írja be a 

licencet tároló szerver nevét vagy IP címét és nyomja meg a Submit gombot. 

Kapcsolja be a Allow Access to Remote Licenses és Broadcast Search for Remote Licenses funkciókat. 

Felhőalapú (CL) licenc esetén ez a mező tartalmazza az Ön egyedi azonosítóját is. 
  

Detachable Licenses 

 

Beállíthatja a licencek leválasztására vonatkozó szabályokat. Az On-Demand Detaching of Licenses pont-

ban általánosan engedélyezheti vagy tilthatja a licencek leválasztását. Engedélyezés esetén megadhat 

egy maximális leválasztási időt is. 

Az Automatic Detaching of Licenses pontban beállíthatja, hogy hálózati licenc esetén a licencet a rendszer 

a használat idejére automatikusan válassza le a hálózatról, így a licenc elérésében a hálózati kapcsolat 

megszakadása se okozzon gondot. 

A Common Detach Settings pontban szabályozhatja, hogy az összes licencből legfeljebb hányat lehet 

egyidőben leválasztani, azaz legalább hány licencnek kell a szerveren mindig elérhetőnek maradni. 
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