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Diagnosesoftware voortaan met activering
De laatste tijd is het aantal niet-geautoriseerde softwarekopieën sterk gestegen. Dit leidt tot een
benadeling van WABCO en de klanten, die de software op legale wijze betrekken.
De geldige licentieovereenkomst maakt het volgende mogelijk:
•
•

De installatie van de software (via de diskette of Abo-download) op slechts één
computer.
Het gebruik van deze computer door één of meerdere gebruikers.

Ook tot nu toe moesten gebruikers deze licentieovereenkomst bij de software-installatie bevestigen.
Met de activering van de WABCO diagnosesoftware volgt WABCO de bekende beveiligingsprocedures in de softwaremarkt. Gebruikers van de nieuwe Windows besturingssystemen zijn hiervan al op de hoogte.
De extra procedure ter activering is slechts eenmaal na de software-installie nodig. Zonder activering eindigt de softwarelooptijd na 9 dagen.
Wat verandert er voor de gebruiker?
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Wij zullen de WABCO diagnosesoftware via het diagnoseabonnement en internet download
blijven leveren. Alleen met het abonnement hebt u altijd toegang tot de juiste softwareversie. Zo
vermijdt u onnodige voertuigstilstand
wegens verouderde diagnosesoftware.
Na het downloaden wordt de software
zoals gebruikelijk op de werkplaatscomputer geïnstalleerd.
Hebt u voor uw werk speciale functies
nodig en hebt u de betreffende training
met goed gevolg afgesloten, dan kunt u
zoals voorheen de PIN via onze internetapplicatie onder www.wabco.info/pin
opvragen.

Aansluitend voert u nu de softwareactivering via internet, e-mail, fax of telefoon
uit.
In de afbeelding hiernaast ziet u het programmavenster voor de activering.
Een uitvoerige instructie voor de activering vindt u op:
http://www.wabco-auto.com/de/service_and_support/diagnosis_de/aktivierung
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Vragen en antwoorden
V: Voor welke software is een activering nodig?
A: Activering wordt stap voor stap geïmplementeerd bij nieuwe softwarevarianten of updates
ian bestaande software. De nieuwe softwareversies zullen Windows Vista ™ compatibel zijn.
V: Kan ik mijn reeds geïnstalleerde software verder gebruiken?
A: Het gaat niet om bestaande installaties. Deze kunnen verder worden gebruikt, zolang dit in
overeenstemming is met de licentieovereenkomst.
V: Wat betekent "activering”?
A: Zonder registratie heeft de software een looptijd van 9 dagen. Daarna moet deze voor verder
gebruik bij WABCO worden geactiveerd.
V: Hoe wordt geactiveerd?
A: De eenvoudigste oplossing is een online activering na de software-installatie op de diagnosecomputer, die met het internet is verbonden.
V: Hoe kan ik zonder onlineverbinding een activering uitvoeren?
A: Daarvoor zijn vier extra mogelijkheden: a) via e-mail, b) via data-uitwisseling, c) per telefoon,
d) per fax. Bij “data-uitwisseling” kan de activeringsinformatie bijv. via een USB-stick tussen de
internetcomputer en de werkplaatscomputer worden doorgegeven.
V: Dat klinkt gecompliceerd!
A: De software voor de activering is, zoals gebruikelijk, eenvoudig te bedienen. Selecteer het
type activering die u wilt gebruiken. Meer informatie hierover vindt u op het internet.
V: Zijn er extra kosten aan verbonden?
A: Neen. De activering is gratis en garandeert, dat de software met licentie op één computer
wordt gebruikt.
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V: Wat gebeurt er als ik per ongeluk de internetcomputer i.p.v. de werkplaatscomputer activeer?
A: Voor de werkplaatscomputer zou dan een extra licentie nodig zijn. Een eenmaal uitgevoerde
activering kan helaas niet worden teruggedraaid. Activeer daarom de software alleen op die
computer die voor de diagnose wordt gebruikt.
V: Ik wil op mijn computer diagnosesoftware voor diverse WABCO systemen installeren. Hoe
werkt de activering daarvoor?
A: Natuurlijk kunnen verschillende programma’s worden geïnstalleerd. Elke diagnosesoftware
moet echter apart worden geactiveerd.
V: Hoe kan software op een aantal computers worden geactiveerd?
A: Een bestaand abonnement kan met meerdere licenties worden uitgebreid.
V: Tot wie moet ik mij met mijn vragen wenden?
A: Zoals gebruikelijk kunt u contact opnemen met de WABCO Helpdesk, uw WABCO partner of
via e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer dat in de software wordt genoemd.
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