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Propojení stávající ochrany FlexLM s novou ochranou FlexNet: 

Dotaz: Používám síťovou ochranu a potřebuji, aby mně fungoval Nexis, ESA nebo Scia engineer 2008-

2009 a nová verze Scia engineer 2010, jak to mám udělat?  

Postup:  

1) Nainstalovat  FlexNet z DVD. Cesta na DVD: 

F:\Tools\FlexNetSetup\setup.exe 

2) Dalším krokem je vzít starý soubor s koncovkou dat, který jste používali pro předchozí ochranu a 

nakopírovat ho pod stejnou cestu, kde je nainstalovaná ochrana FlexNet.  

Pozn. Tento krok není nezbytně nutný, je to jen z důvodu, aby bylo vše pohromadě a k usnadněné 

popisu v tomto manuálu. 

Např. c:\Program Files\SCIA\FlexNET 

 

3) Potom otevřít soubor lmtools.exe, ten najdete pod stejnou cestou: c:\Program Files\SCIA\FlexNET 
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4) V lmtools.exe si zkontrolujete, jestli máte dobře nainstalovány ovladače klíče FlexID. Ty by tam 

měly být nainstalovány z předchozí instalace. Jsou-li správně nainstalovány, tak se Vám zde objeví 

číslo.  

 

Pokud se nic neobjeví je potřeba, udělat instalaci těchto ovladačů. Najdete je opět na DVD 

F:\Tools\FlexNet\FLEXidInstaller.exe 

Pozn. Jestliže přistupujete na server přes vzdálenou plochu a službu VPN a ovladače jsou správně 

nainstalované, tak políčko FLEXID může být prázdné. Potom je potřeba přihlásit se na server 

fyzicky nebo se přihlásit přes jinou službu, než VPN.  

5) Následujícím krokem je jít do Config Services a nastavit správně cesty k původnímu souboru 

s koncovkou dat. 
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Nastavení si uložíte a zavřete lmtools.exe 

 

6) Upravíte si soubor s koncovkou dat, otevřete ho v nějakém textovém editoru 

  

První úprava = změna jména serveru např.: 

 

Jméno serveru = jméno počítače (serveru), na kterém běží síťová ochrana. Příklad, viz obrázky: 
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Druhá úprava = změna čísla portu na 27000 

 

Třetí úprava = nastavení cesty k novému souboru scia.exe, pokud je cesta dlouhá, musí být 

v uvozovkách. 

 

7) Znovu zapnout lmtools.exe a udělat následující kroky: 
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Potom jít do záložky Config Services a zjistit si zpětný port, který Scia používá, viz obrázek níže. 

Pozn. je to z důvodu nastavení Firewall a aby Scia po restartování serveru (počítače) nepoužívala jiný port, 

který si náhodně vybere.  
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8) Zavřít lmtools.exe a jít znovu do souboru s koncovkou dat a udělat poslední úpravu. Napsat číslo 

zjištěného portu. 

 

9) Naposledy jdete do lmtools.exe a uděláme následující kroky dle obrázků. 
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10) Jděte do c:\Program Files\SCIA\FlexNET\ActivationUtility\ActivationUtility.exe, aktivujete si 

ochranu na verzi 2010. Klikněte na tlačítko Read Lock ID a najdete na DVD 

(F:\Tools\Protect\FlexNet\) soubor s koncovkou lid a číslem Vašeho klíče  

  

Aktivujete klíč: 
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11) Dalším krokem je nastavit Scia engineer 2010 

 

Číslo portu a jméno serveru: 27000@radim-PC  

 

12) Vypněte Scia engineer 2010 a jdete např. do Nexisu nebo Scia engineer 2009 a nastavte si číslo 

portu a jméno serveru: 27000@radim-PC 
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