
ENGINEER 
OCHRANA SCIA ENGINEER SA 

PRESÚVA DO CLOUDU 

PRECHOD JE JEDNODUCHÝ A PRINÁŠA CELÝ RAD VÝHOD! 

Čo to znamená pre vás? 
1. Aby sme mohli vašu ochranu previesť do SCIA cloudu, je

nutné aktualizovať vašu zmluvu.
2. Oznámite nám emailovú adresu a meno osoby zodpovednej za

softvérovú ochranu vo vašej organizácii.
3. Zodpovedná osoba obdrží email s inštrukciami, ako aktivovať účet

na Licenčnom portáli "SCIA Cloud License Portal".
4. Následne zašlete váš hardvérový kľúč na našu adresu.
5. Teraz môžete naplno využiť výhody cloudovej ochrany!

Čo je dobré vedieť 
• SCIA Engineer 19 & 20 podporuje existujúcu i novú ochranu.
• S prevodom vašej licencie na novú cloudovú ochranu máte čas až do 

predstavenia verzie SCIA Engineer 21.
• Každá licencia bude mať v prvom kroku jedného "správcu licencie". Tento správca 

administrátor potom môže pridávať ďalších správcov, alebo ich odoberať.

Viac podrobností nájdete v sekcii často kladených 
otázok na našom webe www.scia.net/sk/support/faq 



VÝHODY CLOUDOVEJ OCHRANY 
 
 
Jednoduché používanie 

• Ako správca licencie môžete ľahko spravovať svoje 
licencie online a udeľovať svojim zamestnancom prístup. 

• Nepotrebujete už hardvérové kľúče a neriskujete tým ich stratu. 
• Nepotrebujete virtualizovať starý licenčný server a nepotrebujete toľko podpory od vášho IT oddelenia. 
• Nebudete už na vašom počítači riešiť konflikty medzi ovládačmi pre SCIA Engineer a pre iný softvér. 

 

Mobilita 
• S cloudovou ochranou môžete pracovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. 
• Potrebujete iba prístup k internetu a už nemusíte byť pripojení k licenčnému serveru SCIA. 

 
Ďalšie možnosti 
• Teraz tiež môžete inštalovať SCIA Engineer v cloude, ako napr. Azure, Amazon a pod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAUJAL VÁS SCIA ENGINEER? 
KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES 

 
 

SCIA SK s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01  Žilina 
SCIA Support: e-mail - support@scia.net 
SCIA Support: tel.: 041 3216281, (+420) 226205600 www.scia.net 
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