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Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 

Yleistä 
Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä.  

Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita kuin palikan vieminen toiselle 

koneelle. 

Osa käyttäjistä on kuitenkin toivonut myös ohjelmistopohjaista lisenssiä. 

Koska näin suureen muutokseen halutaan mennä vain asteittain, on nyt otettu ohjelmistopohjainen lisenssi 

käyttöön Mastercamin testikäytössä.  

Varsinaiseen Mastercamin käyttöön tarvitaan edelleen suojauspalikka, mutta testausjaksolla käytetään 

softalisenssiä. 

Siirtyminen tulee tulevaisuudessakin olemaan asteittaista ja suojauspalikat toimivat edelleen. 

Yksittäinen lisenssi ja verkkolisenssi 
Tässä ohjeessa käsitellään pääasiassa yksittäisen lisenssin asennusta. Verkkoversioon liittyvät kysymykset 

on merkattu erikseen. 

Aktivointikoodi 
Aktivointikoodin saa sähköpostissa, jonka viesti saattaa olla alla olevan kuvan mukainen tai se voi tulla 

pelkkänä koodina. 

 

Aktivointivelho  
Mastercam X9 versiosta alkaen on käytössä uusi ohjelmaryhmä, Mastercam lisensointi.  

Tässä oletetaan, että koneella on Internet-yhteys. Ellei sitä ole, annetaan tässä myös lisäohjeita. 



 

1. Valitaan Aktivointivelho sillä koneella, jolle lisenssi asennetaan. 

Yksittäiskäytössä tämä on se kone, jolla Mastercamia on tarkoitus käyttää. 

Verkkokäytössä valitaan kone, joka toimii lisenssipalvelimena. Sen tulee olla koko ajan käynnissä. 

Lisenssipalvelimella ei tarvitse koko Mastercam olla asennettuna, mutta Aktivointivelho ja Code 

Meter runtime tulee asentaa. Ne saaMastercam.fi sivustolta Aktivointivelho , Code Meter. 

 
 

2. Valitaan Aktivoi uusi lisenssi 

 
3. Paina Seuraava ja hyväksy ehdot. 

4. Paina Seuraava. 

5. Kopio saamasi aktivointikoodi. Valitse menetelmäksi automaattisesti internetin kautta. 

 

http://mastercam.fi/faq/MastercamLicensingSetup.exe
http://mastercam.fi/faq/CodeMeterRuntime64.exe


 Jos käytettävällä koneella ei ole internet-yhteyttä, valitaan offline-tilassa. Tästä enemmän 

alempana. 

 

6. Paina Seuraava. 

Ohjelma ottaa yhteytä aktivointipalvelimeen. 

 

 

 



7. Aktivointipalvelin näyttää aktivoivat tuotteet. 

 

 
 

 
Tässä näkee verkkoversiolla olevat tuotteet 

 

 

Hyväksytään tämä ja tuotteen aktivointi jatkuu. 

Lopuksi tulee seuraava ilmoitus 

 



 

 

 

Lisenssi näkyy Windowsin oikeassa alkulmassa CodeMeter –tiedoissa. 

 
 

 

 

Nyt voidaan käynnistää Mastercam. 

 

 



Internet-yhteyttä ei ole käytössä Mastercam-koneella 
1. Mikäli koneella ei ole internet-yhteyttä, joudutaan ensin tekemään lisenssipyyntöä varten tiedosto. 

Valitaan Aktivointivelho. 

 
 

2. Valitaan Aktivoi uusi lisenssi 

 
3. Paina Seuraava ja hyväksy ehdot. 

4. Nyt valitaan Offline-tilassa tälle tietokoneelle ja painetaan Seuraava. 

 

 
 

5. Tallenna lisenssipyynnön tiedosto .mcReq 

 

 
 

6. Kopioi tämä tiedosto esim. muistitikulle ja siirry koneelle, jossa on internet-yhteys. 



7. Mene osoitteeseen activate.mastercam.com ja valitse Activate a license. 

 

 
8. Valitse ensin Browse for your mnReq file ja osoita toisella koneella luodun tiedpston sijanti (esim. 

muistitikulla) 

Sen jälkeen lisenssi ladataan aktivointisivustolle ja tarkastetaan painamalla Upload and Verify. 

 

 



9. Kun mcReq-tiedosto on ladattu, saadaan seuraava viesti, josta voidaan tarkastaa lisenssi. 

 
10. Klikataan Download your .mcLic File 

11. Tallennetaan saatu tiedosto. 

 
12. Saatu uusi lisenssi viedään sille koneelle, jolla lisenssipyyntökoodi tehtiin. 

13. Käynnistetään Aktivointivelho ja valitaan tällä kertaa Asenna olemassa oleva lisenssitiedosto 

 

 



14. Hae saamasi lisenssitiedosto valitsemalla Avaa… 

 

 
15. Lisenssi asentuu koneelle ja Mastercam on käytettävissä. 

 

Kuinka käytetään ohjelmistopohjaista lisenssiä koneella, jolla on ennestään 

käytössä Hasp- tai NetHasp-suojauspalikka? 
Mastercam Launcherin avulla on helppo määrittää, mitä lisenssiä käytetään. 

Valitaan suojaukseksi Ohjelmisto ja klikataan OK. 

 
 

Mikäli halutaan, että Mastercam käynnistyy seuraavalla kerralla suoraan ohjelmistolisenssiä käyttäen, 

kannatta merkata valinta Tallenna asetukset poistuttaessa. 

Luo pikakuvake –painikkeella voidaan tehdä oma pikakuvake, josta Mastercam käynnistyy ohjelmistolla 

suojattuna. 

Voidaan tehdä vaikka 2 pikakuvaketta; toisella käytetään esim. Nethaspia ja toisella ohjelmistosuojausta 

Toisessa pikakuvakkeessa voi olla /N parametri NHasp-käyttöä osoittamaan ja toisessa /W osoittamaan 

softalisenssin käyttöä. W tulee suojauksen valmistajan Wibu Systems nimestä. 

Lisenssin käyttö on myös määriteltävissä Windows-rekisterissä. 

Se on avaimessa HKEY_CURRENT_USER\Software\CNC Software. 

 

 
Tässä tapauksessa käytössä on Nethasp 

 



 
Ja tässä taas käytössä on ohjelmistolisenssi 

Lisenssi voidaan aktivoida vain kerran 
Mikäli yritetään samalla aktiovointikoodilla uudelleen, tulee seuraava virheilmoitus 

 

Verkkokäyttö 
Varmistu, että Code Meter runtime on asennettu. Sen saa tästä. 

1. Käynnistä Code Meter tehtäväpalkin piilotetuista kuvakkeista 

 
 

 
 

2. Valitse Webadmin. 

 

 
 



3. Valitse Configuration välilehti ja sen jälkeen Server sen alta. 

 

 
 

4. Merkkaa valintaruutu “Run Network Server”. Klikkaa sen jälkeen Apply. Tällä jaetaan lisenssiä koko 

verkon yli. 

 

 
 

5. Lopuksi tulee kirjoittaa muistiin lisenssipalvelimen IP-osoite. Tätä tarvitaan Mastercamia käyttävillä 

työasemilla. 

Verkkolisenssin käyttö työasemilla 

1. Asennetaan Code Meter runtime työasemalle, ellei sitä jo ole. 

Sen saa tästä. 

http://mastercam.fi/faq/CodeMeterRuntime64.exe


2. Käynnistä Code Meter tehtäväpalkin piilotetuista kuvakkeista 

 
 

 
 

 

3. Valitse Configuration välilehti ja sen jälkeen Network sen alta. 

 

 
 

4. Klikkaa add painiketta. 

 
 



5. Anna lisenssipalvelimena toimivan PC:n tai palvelimen IP-osoite ja klikkaa OK. 

 

 
 

6. Klikkaa Apply painiketta sulkeaksesi Code Meter WebAdmin ikkunan. 

 

 
 

7. Nyt Mastercamin tulisi toimia. 


