הנחיות איך להוציא : Get ID
בסיום הפעולה נא לשלוח ל – Shirleyc@cimatron.co.il
הכנס דיסק סימטרון 9
ובצע התקנת התוכנה:

לאחר גמר התקנה עבור ל:
Start -> All Programs -> CimatronE 9.0 ->CimatronE Control Panel

יש לבחור באופציה
Get Computer IDs

יש למלא את הפרטים , company

. full name

*לגביי הכתובת  E-mailיש למחוק  ,ולהשאיר ריק.
ללחוץ Execute

לאשר Yes

לשמור את הקובץ על ה –
. Desktop
אח"כ לאשר

.ok

הקובץ נשמר
בהצלחה.

את הקובץ שנוצר נא לשלוח ל:

Shirleyc@cimatron.co.il

להמתין לקבלת הרשיון הזמני במייל חוזר

לאחר קבלת קובץ הרישיון  Lic_fileיש לשמור אותו בספריה
כלשהיא במחשב.
מומלץ מתחת לספרית c:\Cimatron
נא להקפיד שקיים קובץ רישיון אחד בלבד באותה ספריה.
לאחר מכן יש להתקינו בהתאם לשלבים הבאים:
הכנס ל:
Start -> All Programs -> CimatronE 9.0 ->Update Registry

הצבע/בחר את קובץ הרשיון
שקיבלת ע"פ מיקומו בספריה
אשר בה שמרת אותו

ו Update
גירסא סימטרון  E9מוכנה לעבודה

בהצלחה.
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שרטוט ועיצוב בסיוע מחשב CADD -
סמסטר א' תש"ע

עדכון דף הוראות ההתקנה על המחשב האישי :GET ID
לסמסטר א' – תש"ע )לגירסה  8.5במקום גירסה : (9.00
נא לשים לב :
א(

ב(

בכל מקום שמופיע בהנחיות של החברה >סימטרון <9
יופיע אצלנו על המסך >סימטרון .<8.5
בכל מקום שמופיע בתמונות בהנחיות של חברת סימטרון
><Cimatron E 9.00
יופיע אצלנו על המסך >.<CimatronE 8.5

במקום תמונת המסך ) גירסה  ( 9המופיעה בראש
ג(
העמוד השני בדף ההנחיות של חברת סימטרון,
יופיע אצלנו ) גירסה  (8.5המסך שבתמונה:

אוניברסיטת תל-אביב
המחלקה ללימודים בינתחומיים

עמוד 1

הפקולטה להנדסה
המחלקה להנדסת תעשיה

שרטוט ועיצוב בסיוע מחשב CADD -
סמסטר א' תש"ע

ד(
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בקורס השנה נשתמש בגירסה > <CIMatron E8.5…270בלבד !

את התוכנה יש להתקין אך ורק מהדיסקים של הקורס,
הניתנים להשאלה בספריית מדעים מדוייקים והנדסה,
מכיוון שלא ניתן לפתוח קבצים שנוצרו בגירסאות שונות.

בהצלחה ! ! !

הערה:
אפשר לבדוק את רשימת הכרטיסים הגרפיים המומלצים ע"י חברת סימטרון )אם אתם
מתכוננים לרכוש מחשב אישי חדש( בקישור:

http://www.cimatron.com/Main/general.aspx?FolderID=1854&lang=en
כידוע ,לתוכנות התיב"ם דרושה חומרה יקרה יותר  ,ככל שהגירסה חדשה יותר.
בגלל אילוצי התקציב  ,כרטיסי המסך בכיתות שלנו טרם עודכנו ,ועל כן לא יכולנו
להתקדם השנה לגירסה הנוכחית של סימטרון עלית ,כמתוכנן.

אוניברסיטת תל-אביב
המחלקה ללימודים בינתחומיים

עמוד 2

הפקולטה להנדסה
המחלקה להנדסת תעשיה

