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S-Card dla Smart Clip

S-Card dla Smart-Clip jest nowym produktem grupy Smart-Clip zmieniającym formę zabezpieczenia i licencjonowania

oprogramowania pracującego pod kontrolą Smart-Clipa. Używając S-Card będziesz mógł bezproblemowo korzystać z

przyszłych aktualizacji, uruchamiać Smart-Moto na każdym komputerze (znika konieczność generowania licencji i ich

odnawiania co 5 rejestracji) oraz dostęp do najnowszych formatów flashy nie wymagających TestPointa.

Możliwośći:

możliwość uruchamiana przyszłych aktualizacji SmartMoto oraz aktualziacji SmartClipa (bez S-Card nie ma możliwośći

korzystania z przyszłych aktualizacji)

możliwość korzystania z Smart-Moto na każdym komputerze (nie ma przypisania do komputera)

dostęp do supportu bogatego w specjalne flashe (Direct Mode) umożliwiające flashowanie bez potrzeby używania TestPointów

Aby móc pobierać pliki, konieczne jest posiadanie dostępu do strony boot-loader.com Jeśli Twój dostęp wygasł -

skontaktuj się z nami w celu nabycia przedłużenia.

Najczęściej zadawane pytania:

Pyt: Czy posiadając klona mogę zakupić SCard i korzystać z nowych aktualizacji ?

Odp: Nie - aby korzystać z SCard w chwili dokonywania parowania urządzeń (przypisania SCard do SmartClipa) obydwa

urządzenia muszą być w pełni sprawne. Klip nie może być uszkodzony (np. Firmware not found) oraz oczywiście musi to być

oryginał.

Pyt: Zakupiłem klucz, ale nie mam dostępu do plików flash...

Odp: Aby mieć dostęp do nowego formatu flashy, należy posiadać dostęp do boot-loader.com - jeżeli Twój dostęp

gwarantowany przy zakupie klipa wygasł, możesz przedłużyć go w naszej firmie (patrz produkty polecane na dole strony)

Pyt: Czy to prawda, że po zakupie SCard nie będę mógł używać starych formatów flashy, których wcześniej zrobiłem kopie ?

Odp: Tak - począwszy od wersji SmartMoto v2.0 został wprowadzony nowy format flashy i stare formaty nie są już

obsługiwane.

Komplet zawiera:

klucz S-Card

gwarancja
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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