
Çevrimiçi TAN Teslimatı içeren yeni TANK 
DESIGNER ONLINE'a hoş geldiniz. Sadece 

ara sıra statik kullanması gereken ve tam 
sürümü almak istemeyenler için ucuz ve 

esnek seçenek. 

Bu yöntem eksiksiz bir Tank Designer sürümüyle birlikte kullanılamaz! 

1) Yeni Online TAN yöntemini kullanabilmek için, Tank Designer'ın mevcut DEMO Sürümüne (V 

5.120.01 ve sonrası) gerek vardır. Bu sürümü ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun için ilgili Linki izlemeniz 

yeterli olacaktır. 

Kurulum için bilgisayarınızda yönetici olarak kaydedilmiş olmanız gerekir. Ayrıntılı kurulum 

talimatını yine ücretsiz olarak indirebileceğiniz El Kitabında bulacaksınız! Bunu demo sürümünün 

indirilmesinden önce, özellikle rica ediyoruz. DEMO sürümü ve ilgili el kitabını indirmek için adres: 

El Kitabı EN: El Kitabı İndir Demo Sürümü EN: Demo İndir 

Kurulum sırasında, lütfen kurulum programının önerdiği bütün değerleri kabul edin. Varsayılan 

kurulumu değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle temas kurun. Kurulumu 

tamamladıktan sonra, DEMO sürümün sorunsuzca çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

2) DEMO sürümünün başarıyla kurulmasından sonra lütfen burada, dükkanda bir hesap oluşturun 

ve bir "tek seferlik kayıt" satın alın (bunun için size hemen bir Hesap-TAN satın almanızı tavsiye 

ediyoruz, bkz. 4). Böylelikle müşteri hesabınızı oluşturacak ve hemen ardından otomatik e-postayla 

"TAN Etkinleştirme" mesajınızı göndereceğiz. 

3) Bu mesajla yazılımı bir kez ve Ultimate sürüm olarak etkinleştireceksiniz. Bu bağlamda, 

etkinleştirmeden sonra programda Veri Bankası / Lisans bölümüne girin. 

 

http://www.tank-designer.de/programm/Handbuch_EN.pdf
http://tankdesigner.de/wp/?page_id=4527


Orada şirket bilgilerinizi ve ilgili alanları girin (Bu veriler daha sonra tüm veri çıkışlarınızda yer 

alacaktır) ve size dükkan sisteminden e-mail yoluyla gönderilen TAN Etkinleştirme bilgisini girin (en 

kolayı "CRTL" "C" ile kopyalamak ve "CTRL" "V" ile yapıştırmaktır). 

Ardından OK düğmesini tıklayın; Tank Designer etkinleşecektir. 

4) Daha sonra istediğiniz zaman burada dükkanda "Hesap-TAN" vasıtasıyla istediğiniz hesap 

isteklerinize göre alımda bulunabilirsiniz. Bunlar programı isteğinize uygun olarak kullanmanızı 

sağlayacaktır. Tank Designer Çevrimiçi Dükkanı ödemenizden sonra Hesap-TAN'ı e-postayla otomatik 

olarak gönderecektir. 

5) Ardından Çevrimiçi Dükkandan Veri Bankası / TAN bölümüne geçeceksiniz. 

 

Burada Hesap-TAN'ınızı girin (en kolayı "CTRL" "C" ile kopyalamak ve "CTRL" "V" ile yapıştırmaktır). 

6) Bundan sonra istediğiniz hesapları gerçekleştirebilirsiniz. 

TANK DESIGNER 5 ONLINE ile çalışırken iyi eğlenceler. 
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