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OPIEKA TECHNICZNA I KONTO WebKey 

WebKey oraz Sold-To są charakterystyczne dla Państwa firmy i powinny być traktowane jako 
poufne, aby zapobiec wykorzystaniu ich przez osoby niepowołane. Oba numery możecie Państwo 
znaleźć w nagłówku pliku licencji:  

 

 

Klienci posiadający ważną opiekę techniczną mogą wykorzystać WebKey i Sold-To do utworzenia 
specjalnego konta WebKey. Dzięki temu specjalnemu kontu użytkownicy objęci opieką techniczną 
mają między innymi możliwość: 

���� odzyskiwania licencji i generowania licencji ratunkowych, 

���� ściągania uaktualnień (Service Pack’s) oraz najnowszych wersji systemu, 

���� przeglądania rozwiązań różnych problemów technicznych, 

���� bezpośredniej dyskusji z producentem na temat problemów lub funkcjonalności systemu 

���� sieciowego dostępu do profesjonalnych grup dyskusyjnych  

 

Jeżeli posiadasz aktualną opiekę techniczną, koniecznie aktywuj specjalne konto WebKey.  
Aktywacja konta jest procesem jednorazowym. Postępuj zgodnie z procedurą 
przedstawioną poniżej. 

1. Za pomocą przeglądarki internetowej (zalecany Internet Explorer) połącz się ze stroną: 
http://www2.ugs.com/Support/LicenseManagement 

 

2. Kliknij link register zaznaczony czerwoną obwódką na poniższej ilustracji. 
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3. Kliknij przycisk Create Account. 

 

 
 

4. Kliknij link UGS Standard WebKey Creation. 



 

 
 Str. 3/5

Instrukcja założenia konta użytkownika WEB 

 

5. Nie zamykając przeglądarki, otwórz plik licencji (ugs3.lic) w dowolnym edytorze tekstu (np. 
Notatnik) i odczytaj z niego wartości WebKey Access Code oraz Sold-To/Install. 

6. Wpisz w odpowiednie pola odczytane z licencji wartości WebKey Access Code oraz  
Sold-To/Install, następnie kliknij przycisk Continue  

 

7. Wypełnij arkusz rejestracyjny według poniższych wskazówek, następnie kliknij przycisk 
Submit. Na podany w arkuszu adres email zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca 
aktywację konta WebKey.   
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UWAGA! 

� Podając dane nie należy używać polskich znaków (np. w nazwisku, nazwie użytkownika, polu 
hasła itp.) 

� Należy podać firmowy adres email (nie należy podawać adresów utworzonych na popularnych 
portalach polskich i zagranicznych np. ONET, WP, YAHOO itp.) 

� W polu Choose a Username wpisz „wygodną” dla siebie nazwę użytkownika, ponieważ 
będziesz ją wykorzystywał podczas logowania do systemu GTAC 

� Hasło musi zawierać minimum 6 znaków – dobrze jeśli zawiera znaki specjalne, duże i małe 
litery oraz cyfry (hasło jest wtedy bezpieczniejsze) 

 

8. Otwórz odpowiednią wiadomość email i kliknij w link aktywujący twoje konto WebKey (jeśli 
automatycznie nie zostanie otworzone okno przeglądarki internetowej, skopiuj cały adres z 
emaila i wklej go w polu adresu przeglądarki, następnie wciśnij ENTER). 
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9. Twoje konto WebKey jest już aktywne.  

10. http://support.ugs.com/ - adres startowy strony www 

11.  Podczas przeglądania serwisu system zażąda zalogowania. Do logowania używamy 
użytkownika i hasła ustalonego w procesie rejestracji. Wygląd okna logowania:  

 

 

 

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt. 

 

GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. 

ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław 
tel. (+48 71) 791 30 51 - 53 
fax (+48 71) 791 30 51 - 53 wew. 107 
NIP: 895-17-57-959 
www.gmsystem.pl  
 

 


