
 Witamy w nowym TANK DESIGNER ONLINE z 
online dostawą TAN. Niskonakładowa i elastyczna 

alternatywa dla tych, którzy okazjonalnie 
potrzebują statyk i nie chcą kupować pełnej 

wersji. 

Metoda ta nie ma zastosowania w przypadku korzystania z pełnej wersji Tank Designer! 

1) Aby korzystać z nowej internetowej procedury TAN wymagana jest bieżąca wersja DEMO (od V 

5.120.01) Tank Designer. Mogą ją Państwo pobrać za darmo. Wystarczy kliknąć na odpowiedni link. 

W celu instalacji muszą Państwo być zalogowani na swoim komputerze jako administrator. 

Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w podręczniku, który można pobrać również za 

darmo! Koniecznie zalecamy to przed pobraniem wersji demo. Wersję DEMO względnie podręcznik 

znajdą Państwo tutaj: 

Podręcznik EN: Pobierz wersję demo EN: pobierz DEMO 

Podczas instalacji prosimy o wykonanie wszystkich wytycznych, które proponuje program instalacyjny. 

Jeśli uważają Państwo, że muszą zmienić ustawienia początkowe, prosimy o kontakt z nami. Po 

instalacji należy sprawdzić, czy program działa bez zarzutu jako wersja DEMO. 

2) Po pomyślnym utworzeniu wersji DEMO, prosimy o założenie w Sklepie konta i zakup 

"Jednorazowej rejestracji" (zalecamy przy tym od razu zakup dodatkowo TANu do obliczeń, patrz 4). 

Tworzymy tym Państwa konto klienta a Państwo automatycznie otrzymują niezwłocznie "aktywujący" 

TAN na adres e-mail. 

3) Z jego pomocą jednorazowo odblokowują Państwo program jako wersję ultymatywną. W tym celu 

po otrzymaniu należy przejść w programie do Baza danych / licencja.  

 

http://www.tank-designer.de/programm/Handbuch_EN.pdf
http://tankdesigner.de/wp/?page_id=95


Tam należy wprowadzić w odpowiednie pola dane firmy (są one później zawsze widoczne na Państwa 

wydrukach) i wpisać aktywujący TAN otrzymany ze sklepu mailem w w pole TAN (najłatwiej przy 

pomocy kombinacji skrótów klawiatury "CTRL" "C" kopiuj i "CTRL" "V" wklej). 

Następnie należy kliknąć na OK i Tank Designer zostanie zaktywowany. 

4) Jednocześnie i w każdej dowolnym momencie później mogą Państwo dowolnie zakupić TANy "do 

obliczeń" według Waszych indywidualnych wymagań. Umożliwiają one odpowiednie wykorzystanie 

programu. Sklep Internetowy Tank Designer wysyła Państwu mailem po zapłacie TAN do obliczeń. 

5) Potem należy się udać do Baza danych / TAN ze sklepu internetowego (TAN from 

Onlineshop) 

 

Należy tutaj wpisać swój TAN do obliczeń (najprościej przy pomocy kombinacji skrótów "CTRL" "C" 

kopiuj i "Ctrl" "V" wklej). 

6) Następnie mogą Państwo wykonać wybrane obliczenia. 

Miłej zabawy przy pracy z TANK DESIGNER 5 ONLINE. 
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