
   

 3D-Win -ohjeet  
  

 25.1.2021

   

 

Novatron Oy | Jasperintie 312, 33960 Pirkkala | Palolantie 11, 90620 Oulu | Linnoitustie 11, 02600 Espoo | 

 3D-Win-tuki p. 09 2532 4411 | 3dwin@novatron.fi | www.novatron.fi 

Koekäyttölisenssin käyttöönottaminen 

Koekäyttöön ja koulutukseen liittyviä lisenssejä on mahdollista saada perinteisen MicroUSB-lukituksen 

lisäksi myös tietokoneeseen kovalevylukittuna. Kovalevylukitusta käytettäessä 3D-Win lisenssi ajetaan 

sisään erillisellä tiedostolla, ja se poistuu koneesta automaattisesti ennalta määritellyn ajanjakson 

päätteeksi. Useimmissa tapauksissa laina-aika on joistakin viikoista kuukauteen, mutta asiasta 

kannattaa tapauskohtaisesti keskustella yhteyshenkilönne kanssa. 

Ohjelmiston käyttöönotto suoritetaan seuraavasti. 

Asenna uusin 3D-Win ohjelmiston kotisivuilta www.3d-system.fi/ladattavat-tiedostot/. Huomaathan, 

että ohjelmisto tukee ainoastaan Windows 10 käyttöjärjestelmää. Mikäli käytössänne on vanhempi 

Windows 7 / 8-järjestelmä, olettehan erikseen yhteydessä asiakastukeemme. Voimme tapauskohtaisesti 

lähettää teille erillisellä linkillä vanhemman ohjelmistoversion. Applen tuotteita emme valitettavasti 

toistaiseksi tue. 

Kun ohjelmisto on ladattu ja asennettu, avatkaa ohjelmisto. Tässä vaiheessa pitäisi tulla ilmoitus ”ei 

käyttöoikeutta”, mutta oikeasta yläkulmasta ruksittamalla pääsette kuitenkin ohjelmistoon sisään. Kun 

ohjelmisto on aukaistu käyttöoikeudetta, pitäisi yläpalkissa olla käyttöoikeuden kohdalla kolme tähteä 

(***). Seuraavaksi voitte mennä ylävalikosta kohtaan Ohje, ja sieltä edelleen kohtaan Sentinel hallinta. 

Tämän jälkeen pitäisi avautua internet-selaimessa Gemalton Admin Control Center eli tuttavallisemmin 

ACC. 

Menkää seuraavaksi selaimen vasemmasta laidasta löytyvästä valikosta kohtaan ”Diagnostics”. Tässä 

valikossa on tietokoneesi tietoja, ja pystyt oikeasta yläkulmasta luomaan tietokoneestasi yksilöllisen 

fingerprintin, eli sormenjäljen kohdasta ”Create ID file”. Painakaa tuota nappia, ja 

nimetkää syntyvä ID-file uudelleen selkeäksi (oma nimi, yrityksen nimi tms). 

Lähettäkää tuon jälkeen tiedosto 3D-Win yhteyshenkilöllemme sähköpostitse, joka 

luo tuohon sormenjälkeen kytketyn lisenssitiedoston.  

Kun saatte yhteyshenkilöltä lisenssitiedoston (h2r) menkään takaisin Gemalton 

ACC sivustolle, ja valitkaa vasemmasta valikosta kohta ”Update / Attach”. Lukekaa 

lähettämämme tiedosto sisään ja painakaa ”Apply File”. Seuraavaksi pitäisi tulla 

hyväksyntä tiedoston onnistuneesta sisään luvusta. 

Voitte sulkea seuraavaksi avoinna olevan selaimen, sekä mahdollisesti taustalla 

olevan 3D-Win ohjelmiston. Uudelleen 3D-Win ohjelmiston aukaisun myötä lisenssi 

astuu voimaan, ja se on voimassa ennalta määrätyn ajan. Lisenssi kuoleutuu 

automaattisesti, ja ohjelmisto alkaa myös antamaan noin viikkoa ennen laina-ajan päättymistä 

päivittäin ilmoituksen aikamääreen loppumisesta. 

Lisätietoja lisensseistä sekä niiden lainaamisesta saatte tekniseltä tueltamme sähköpostitse 
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