ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА КОНТО
Лицензирането се извършва чрез системата за онлайн
лицензиране на КОНТО. Чрез нея можете да заявите плащане,
да получите проформа и фактура, а след като плащането Ви
бъде получено в dWare – да видите своите лицензи пароли.
Ако заявявате актуализация на КОНТО 5, замяната на
версията може да стане след заявяването на плащането и
извършването на плащането.
Последователността на работа е дадена в следващите редове.
1. Влезте на сайта https://portal.konto.bg.

2. Изберете бутона Регистриране на нов потребител.

Въведете Вашите данни и натиснете бутона Регистрирай.

3. На входния екран на портала (показният в точка 1) се
впишете с БУЛСТАТ-а и паролата, които сте задали при
регистрацията. Натиснете бутона Вход.
4. На появилия се екран изберете бутона Нова заявка за
плащане и след това – дали искате да лицензирате нова
инсталация или актуализация на версията. Натиснете
бутона Продължи.

5. Посочете версията на КОНТО, която искате да лицензирате,
и натиснете бутона Продължи.

Ако заявявате лицензиране на актуализация на версията и
не знаете каква е версията, която използвате, отворете
меню Помощ/За авторите в КОНТО 5. Там ще видите
номера на версията, за колко фирми е и какъв тип е: L –
локална еднофирмена, +L – локална многофирмена, N –
мрежова еднофирмена, +N – мрежова многофирмена.
6. На следващия екран въведете Вашите данни – за издаване
на проформа и за последващ контакт.

Натиснете бутона Поръчай.
7. На посочения в точка 6 e-mail ще получите проформа.
8. След като плащането Ви бъде получено в dWare, на същия
e-mail адрес ще получите фактура.
9. Заменете версията на КОНТО 5 с по-новата
инсталирайте КОНТО 5, ако сте нов клиент.

или

10. В системата за онлайн лицензиране на КОНТО направете
заявка за лицензна парола. Това става от бутон Заявка за
парола, който се показва, след като се впишете.

11. На следващия екран въведете серийните номера и
контролните стрингове, които се показват в КОНТО 5 на
всяка от работните станции. Натиснете бутона Поръчай.

Можете да видите серийния номер и контролния стринг,
като натиснете бутона Преглед или бутона Печат на
екрана Лицензионна парола за ПП КОНТО, който се
извежда, след като сте преминали към версия 5.99.

12. След като данните бъдат обработени в dWare, в системата
за онлайн лицензиране на КОНТО ще се покажат
лицензните пароли, които трябва да въведете на всяка от
работните станции в КОНТО 5. Ще получите паролите и на
посочения в екрана от точка 6 e-mail адрес.

