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Zmiany licencjonowania w Solid Edge 2020 FAQ 

 

 
 

Q: Czy plik licencji v220 umożliwia uruchomienie poprzednich wersji Solid Edge? 

 

A: Nie, plik licencji do Solid Edge 2020 został dostosowany do platformy licencjonowania  „Common License 

Toolkit” w celu zjednolicenia licencjonowania dla produktów SPLMS (tj. NX, Teamcenter, ect.). Przejście na nową 

platformę licencjonowania spowodowało zmianę demona oraz szyfrowania, co jest przyczyną braku możliwości 

uruchamiania wcześniejszych wersji Solid Edge. 

 

 

Q: Czy użytkownicy mogą używać równolegle licencji v220 oraz v219 lub wcześniejszych? 

 

A: Tak, podczas okresu przejściowego użytkownicy będą mogli używać równolegle pliki licencji do v220 oraz v219 

i wcześniejszych. Po wydaniu wersji v221 ponownie zostaną przywrócone narzędzia do wykrywania piractwa i 

nadużywania licencji. 

 

 

Q: Czy zabezpieczający klucz USB dla licencji pływających v220  jest nadal potrzebny? 

 

A: Nie, ze względu na zmianę platformy licencjonowania na CTL, klucz USB nie będę już potrzebny Wszystkie 

pliki licencji pływających będą oparte o Composite ID oraz Host Name tak jak inne produkty na platformie CTL. 

Klucz USB jest potrzebny tylko w przypadku równoległego korzystana z Solid Edge-a 2019 i 2020. 

 

 

Q: Czy klient może samodzielnie zarejestrować numer Composite ID i Host name na stronie zarzadzania 

licencjami  „Licencse Management”? 

 

A:.Tak, jeśli do tej pory klient nie zarejestrował numeru Composite ID i Host name. Aby zarejestrować Composite 

ID i Host Name, należy przejść na stronę License Management i zalogować się za pomocą konta WebKey, 

następnie wybrać pozycję Composite Host ID, wprowadzić wymagane dane i kliknąć Submit. Szczegółowa 

instrukcja rejestracji ->”Aktywacja licencji pływającej Solid edge 2020” 

 

 

Q: Czy pracownicy GM System mogą zarejestrować numer Composite ID i Host name na stronie 

zarzadzania licencjami „Licencse Management”? 

  

A: Nie, pracownicy GM System nie mają możliwości zarejestrowania numeru Composite ID i Host Name w imieniu 

klienta. 

 

 

Q: Ile czasu ma klient na rejestracje numeru Composie ID i Host Name dla posiadanych licencji 

pływających? 

 

A: Wszyscy klienci powinni najszybciej jak to możliwe zarejestrować Composite ID i Host Name, lecz nie później 

niż data wygaśnięcia Opieki Technicznej. 

 

 

 

ftp://download:download@download.gmsystem.pl/COD/Aktywacja_licencji_plywajacej_Solid_Edge_2020.pdf
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Q: Co się stanie jeśli klient nie zarejestruje numeru Composiete ID i Host Name?  

 

A: Klienci którzy nie zarejestrują numeru Composite ID i Host Name na stronie License Management nie otrzymają 

permanentnego pliku licencji do v220.  

 

 

Q: Jak odczytać numer Composite ID i Host Name? 

 

A: Pobierz generator GetCID.exe lub wyszukaj go w folderze Program w lokalizacji instalacji Solid Edge 2020 i 

uruchom go na stacji pełniącej rolę serwera licencji. Proszę pamiętać, aby rejestrować numer Composite ID 

powiązany z kartą Enhernet Connection. W przypadku podania numeru Composite ID powiązanego z kartą Wi-

Fi i późniejszego jej wyłączenia SOLID EDGE 2020 nie uruchomi się. 

 
 

 

Q: Czy produkty przypisane do stanowiska (Node-Locked) i produkty pływające (Folating) mogą  

być na tym samym Sold-To? 

 

A: Nie, produkty przypisane do stanowiska (Node-Locked), muszą pozostać na osobnym Sold-To.  

 

 

Q: Czy po przejściu na wersję v220 klienci będą musieli zwrócić klucz USB? 

 

A: Nie, klienci mogą zachować klucz USB, lub mogą go odesłać do firmy GM system na adres: 

GM System Sp. Z o.o., ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław. 

 

 

Q: Czy klient który posiada licencje pływającą Solid Edge oraz NX & Teamcenter na jednym numerze Sold-

To otrzyma licencje permanentną? 

 

A: Tak, numer Composite ID zarejestrowany dla licencji NX & Teamcenter zostanie wykorzystany do 

wygenerowania pojedynczego pliku licencji na wszystkie zakupione produkty. 

 

 

Q: Jak wygląda proces połączenia plików licencji na Solid Edge & NX na oddzielnych numerach Sold-To 

do jednego Sold-To?: 

 

A: Klient powinien zwrócić się do firmy GM System z  zapytaniem, czy połączenie posiadanych przez niego 

produktów jest możliwe. W informacji zawrotnej zostaną przekazane dalsze kroki związane procedurą transferu.  

ftp://download:download@download.gmsystem.pl/COD/getcid.exe
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Q: Czy po przejściu na platforma CTL, użytkownicy licencji pływających będą mieli możliwość 

wypożyczenia licencji? 

 

A: Tak, lecz wypożyczanie licencji będzie się odbywało za pomocą narzędzia „Wypożyczanie licencji” tak samo 

jak w przypadku NX. 

 

 

Q: W jaki sposób klienci po rejestracji Composite ID i Host Name otrzymują plik licencji permanentnej? 

 

A: Klienci po rejestracji Compisite ID i Host Name są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie firmy GM 

System poprzez wysłanie wiadomości z numerami Sold-To zarejestrowanych licencji  na adres 

cod@gmsystem.pl. Po otrzymaniu ww. informacji klienci otrzymają mailowo permanentny plik licencji od firmy GM 

System. 

 

 

Q: Co w przypadku gdy klient zarejestruje niewłaściwy numer Composite ID?  

 

A: W takim przypadku klient musi wypełnić Certyfikat zaprzestania korzystania z licencji w którym wpisze właściwy 

numer Compisite ID. Po otrzymaniu dokumentu firma GM System dostarczy nowy plik licencji wygenerowany na 

nowe dane. 

 

 

Q: Czym różni się numer Composite ID  od numeru Composite2 ID? 

 

A: Composite ID i Composite2 (dawniej Solid Edge CID) są to dwa różne numery generowane według innego 

algorytmu. Numer Composite ID używany jest w przypadku licencji pływającej. Composite2 ID znajduje 

zastosowanie w przypadku licencji przypisanej do stanowiska (Node-Lock) oraz licencji domowej. Numer 

Composite ID można odczytać z aplikacji GetCID.exe, natomiast numer Composite2 z aplikacji „Licencjonowanie” 

uruchamianej na stacji roboczej (komputerze Konstruktora). 

 
Licencja pływająca charakteryzuje się występowaniem linii tekstu zaczynającej się od słowa „SERVER” oraz 

„VENDOR” 

Przykład: 

SERVER YourHostname …… 28000 (w miejscu kropek mogą występować różne wertośći) 

VENDOR ugslmd 

mailto:cod@gmsystem.pl
https://gmsystem.pl/certyfikat-zaprzestania-korzystania-z-licencji/
ftp://download:download@download.gmsystem.pl/COD/getcid.exe

