Upgrade na verzi T-ÚČTO SQL 2010
Nárok na upgrade

programu na verzi 2010 mají všichni legální uživatelé starého
programu T-ÚČTO SQL 2009 se zaplacenou službou TechSupport na kalendářní rok 2010.
V tom případě autor programu poskytne licenci k užití programu T-ÚČTO SQL 2010, a to pro
období od 1.1.2010 do 31.12.2010 s tím, že v případě neuhrazení služby do 1.3.2010 bude
licence pozastavena až do uhrazení.
Pokud jste uživateli starších verzí programu, např. T-ÚČTO SQL 2007 nebo T-ÚČTO SQL
2008, je nutno douhradit všechny chybějící upgrade v posloupné řadě. V tom případě nás
prosím kontaktujte.

Po startu programu je potřeba zadat číslo licence a Vaše IČ. Číslo licence na požádání
zašleme mailem, a nebo jej najdete na faktuře pro službu TechSupport k software na
kalendářní rok 2010, a to takto:

Toto číslo licence je naprosto jedinečné a v rámci všech instalací je svázáno s Vaší firmou.
Chraňte jej před zneužitím.

Číslo licence vypadá například takto: SU837S, Vaše IČ zadávejte bez úvodních nul.
Po zdárném zadání je zobrazena hláška:

V okamžiku, kdy provedeme import, provede se zápis do licenčních údajů, a toto bude
zobrazeno zde…

Zobrazí se číslo licence, a její expirace – v tomto případě 1.3.2010. To je z toho důvodu, že
faktura, na které je předepsána úhrada služby TechSupport na rok 2010 ještě není uhrazena.
V praxi to znamená, že v případě, že nebude uhrazena do 1.3.2010, nebude možno program
dále používat (nelze vystavit doklady s DUZP nad 1.3.2010). Toto je ochrana proti
neplatičům. Bohužel jejich množství v posledních letech narůstá 
Po úhradě si do 2-3 pracovních dnů můžete znovu stáhnout licenční soubor, a zde již budete
mít expiraci do 31.12.2010. Zpracování probíhá automatizovaně v návaznosti na výpisy
z banky. V případě, že jste uhradili službu a nemáte nový licenční soubor s plnou lhůtou, tak
se prosím ozvěte, napravíme.

Licenční informace

lze prohlédnout v okně Nápověda/O programu

Pokud nemáte přístup na internet, tak jsme schopni tento licenční soubor poslat mailem, a
potom provedete jeho import pod bodem B) Soubor z mailu, který má název „licence tucto2010 ICO-LIC.txt“ nalistujeme a provedeme import.

V případě, že nemáte číslo licence, a potřebujete začít v roce 2010 pracovat, tak můžete
zvolit variantu C) DEMO na omezenou dobu. Tato možnost odemkne plně program na dobu
do 1.2.2010, do této doby bude potřeba dořešit licenční záležitosti.

Časově omezená verze

V případě, že máte časově omezenou verzi, jste na tento fakt
upozorněni přímo v hlavním okně. Program upozorňuje 30 a méně dní před expirací.

V případě, že máte již po expiraci, je zobrazena hláška jiná:

Dále není možno vystavit jakýkoliv doklad s DUZP nad toto mezní datum

Licenční soubor

je chráněn digitálním podpisem, a jakákoliv jeho změna zapříčiní jeho

neplatnost.
Zde je vidět fiktivní licenční soubor

V případě změny ve Vašem licenčním souboru je zobrazena při importu hláška:

a dále
Takový licenční soubor není možno naimportovat.

V případě problémů s registrací software jsme k dispozici.
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