İstemci bilgisayardaki Fiery seçenekleri için
lisansları yönetme
İstemci bilgisayara yüklenen Fiery seçeneğini kullanılabilir hale getirmek için lisansını etkinleştirmeniz gerekir.
Fiery seçeneği benzersiz Lisans aktivasyon kodu (LAC) gerektirir. LAC kodunu Fiery satıcınızdan veya yazıcı
üreticisinden edinebilirsiniz.
Lisans aktivasyonu penceresinde, etkinleştirilen Fiery seçeneklerinin yanı sıra etkinleştirilebilecek olan seçenekler
görüntülenir. Şunları yapmak için Lisans aktivasyonu penceresini kullanabilirsiniz:

• Fiery seçeneklerini etkinleştirme.
Aktif bir Fiery seçeneğinin sona erme tarihi varsa bu tarih Lisans aktivasyonu penceresinde gösterilir.

• Fiery seçeneklerini devre dışı bırakma.
Farklı bir bilgisayara lisansı aktarmak için, öncelikle mevcut bilgisayardaki seçeneği devre dışı bırakmanız gerekir.
Devre dışı bırakma, seçenek için Lisans aktivasyon kodunu (LAC) tekrar kullanılabilir hale getirir.

• Bozuk lisansı onararak Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme.
Bir Fiery seçeneği için lisans bozuksa, seçenek etkin olarak görünse dahi işlevini yerine getirmez. Bilgisayarı
başlattığınızda bu, lisanslama sunucusuna bağlanarak bozuk lisansı yeniden etkinleştirmeyi dener. Yeniden
aktivasyon başarısız olursa (örneğin, ağ kesintisi nedeniyle) seçeneği yeniden etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
LAC kodunu girmeniz gerekmez.

• Daha önce etkinleştirilmiş seçenekleri tekrar kullanıma hazır hale getirmek için etkinleştirilmiş Fiery
seçeneklerini geri yükleme.

Fiery seçenekleri için lisanslama kaydı kullanılamazsa (örneğin, sistem yazılımını bilgisayarınıza yeniden
yüklemeniz nedeniyle) daha önce etkinleştirilmiş seçenekler, etkinleştirilmiş olarak görünmez. Bilgisayarınızı
başlattığınızda bu, lisanslama sunucusuna bağlanarak lisanslama kaydını geri yüklemeyi dener. Geri yükleme
başarısız olursa (örneğin, ağ kesintisi nedeniyle) seçenekleri geri yüklemeyi deneyebilirsiniz.
EFI lisanslama sunucusu
EFI lisanslama sunucusu LAC kodlarını yönetir. EFI lisanslama sunucusuna bağlanarak Fiery seçeneklerini
etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir, yeniden etkinleştirebilir ve geri yükleyebilirsiniz.
Bir lisansı yönetirken prosedür, bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olmasına göre değişir.

• Bilgisayar İnternet'e bağlıysa bilgiler bilgisayardan EFI lisanslama sunucusuna otomatik olarak aktarılır.
• Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse bilgileri bilgisayarınızdan EFI lisanslama sunucusuna elle aktarmanız gerekir.
Şirketiniz İnternet'e proxy sunucusuyla bağlanıyorsa, proxy sunucusunun ayarlarını yapılandırmanız gerekir.
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Seçenekleri etkinleştirme
Bir Fiery seçeneğini etkinleştirdiğinizde aşağıdakileri kaydettiğinizden emin olun:

• Fiery sunucusu kimliği. Yapılandırma sayfasındaki BIOS Kurulumu altında kimliği bulabilirsiniz. Command

WorkStation'daki Genel sekmesinden Sunucu yapılandırması altında Cihaz merkezi içinde kimliği bulabilirsiniz.
RIP öğesini tıklatın ve sağ tarafta BIOS Kurulumu altında kimliği arayın.

• Seçeneğin adı
• Lisans aktivasyon kodu (LAC)

Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme
Seçenekleri etkinleştirdiğiniz bilgisayarın (Fiery Server veya istemci bilgisayar) İnternet'e bağlı olup olmamasına göre
seçenekleri otomatik veya elle etkinleştirebilirsiniz.

• Bilgisayar İnternet'e bağlıysa, Fiery seçeneklerini otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.
• Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız
gerekir.

Bir Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirme
Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.
1 Lisans aktivasyonu penceresinde Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
2 Lisans sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kabul etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
3 Lisans aktivasyon kodu alanına LAC'ı yazın ve Devam et seçeneğini tıklatın.
4 Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
5 Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için Yeniden çalıştır seçeneğini tıklatın
veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek istiyorsanız Sonlandır seçeneğini tıklatın.
Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektirmiyorsa Sonlandır seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Bir Fiery seçeneğini elle etkinleştirme
Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse, verileri bilgisayardan EFI lisanslama web sitesine elle aktarmanız gerekir. Bir istek
dosyası oluşturun, bir lisans dosyası almak için EFI lisanslama web sitesine gönderin ve ardından seçeneği
etkinleştirmek için lisans dosyasını kullanın.
1 Lisans aktivasyon penceresinden Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
2 Lisans sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kabul etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
3 Lisans aktivasyon kodu alanına LAC'ı yazın ve Devam et seçeneğini tıklatın.
4 Elle işlemeye devam etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
5 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
6 İnternet'e bağlı bir bilgisayara istek dosyasını kopyalayın.
7 Bir tarayıcı açın ve efi.com lisanslama adresine gidin.
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8 Gözat seçeneğini tıklatın, istek dosyasını seçin ve ardından Yükle seçeneğini tıklatın.
9 Devam et seçeneğini tıklatın.
10 Lisans dosyasını indir seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
11 Lisans aktivasyon kodunu ilk girdiğiniz bilgisayara lisans dosyasını kopyalayın.
12 Lisans oluşturma penceresine dönün ve Evet seçeneğini tıklatın.
13 Gözat seçeneğini tıklatın, lisans dosyasını açın ve ardından Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
14 Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için Yeniden çalıştır seçeneğini tıklatın
veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek istiyorsanız Sonlandır seçeneğini tıklatın.
Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektirmiyorsa Sonlandır seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Bir Fiery seçeneğini yükseltme
Fiery JobMaster'ı destekleyen bir Fiery sunucusu'a sahip Fiery Compose müşterileri, bir yükseltme lisansı satın alarak
Fiery Compose'dan Fiery JobMaster'a yükseltebilirler.
Fiery Compose'dan Fiery JobMaster'a yükseltmek için, önce Fiery Compose lisansınızı etkinleştirmeli ve ardından
Fiery JobMaster yükseltme lisansınızı etkinleştirmelisiniz. Fiery JobMaster'a yükselttikten sonra Fiery Compose
lisansınızı devre dışı bırakmayın. Fiery Compose lisansınızı devre dışı bırakıp Fiery JobMaster'ı kullanmaya
kalkarsanız, Fiery Compose lisansınızı yeniden etkinleştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Bir Fiery seçeneğini devre dışı bırakma
Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olmasına göre seçenekleri otomatik olarak veya elle devre dışı bırakabilirsiniz.

• Bilgisayar İnternet'e bağlıysa Fiery seçeneklerini otomatik olarak devre dışı bırakabilirsiniz.
• Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız
gerekir.

Bir Fiery seçeneğini otomatik olarak devre dışı bırakma
Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse bir Fiery seçeneğini otomatik olarak devre dışı bırakabilirsiniz.
1 Lisans aktivasyon penceresinden Etkinleştirilmiş seçenekler altında devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneğin
yanındaki Devre dışı bırak öğesini tıklatın.
Not: Seçeneğin yanında Devre dışı bırak düğmesi yoksa seçenek donanım kilidi tarafından etkinleştirilmiştir.
2 Devre dışı bırakmayı onaylamak için Devam et seçeneğini tıklatın.
Fiery seçeneği devre dışı bırakılır ve LAC mesajda görüntülenir.
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Bir Fiery seçeneğini elle devre dışı bırakma
Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse, verileri bilgisayardan EFI lisanslama web sitesine elle aktarmanız gerekir. Bir istek
dosyası oluşturun ve başka bir bilgisayarda etkinleştirmek üzere LAC kodunu kullanılabilir yapmak için EFI
lisanslama web sitesine gönderin.
1 Lisans aktivasyon penceresinden Etkinleştirilmiş seçenekler altında devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneğin
yanındaki Devre dışı bırak öğesini tıklatın.
Not: Seçeneğin yanında Devre dışı bırak düğmesi yoksa seçenek donanım kilidi tarafından etkinleştirilmiştir.
2 Devre dışı bırakmayı onaylamak için Devre dışı bırak seçeneğini tıklatın.
3 Elle işlemeye devam etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
4 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
Fiery seçeneği devre dışı bırakılır ve LAC mesajda görüntülenir.
5 İnternet'e bağlı bir bilgisayara istek dosyasını kopyalayın.
6 Bir tarayıcı açın ve efi.com lisanslama adresine gidin.
7 Gözat seçeneğini tıklatın, istek dosyasını seçin ve ardından Yükle seçeneğini tıklatın.
LAC yeniden kullanılabilir.

Devre dışı bırakma durumu ve LAC kodunu görüntüleme
Geçmiş, devre dışı bırakılan veya süresi dolan seçenekler ile bunların LAC'lerini görüntüler. Belirli bir seçeneğin
devre dışı bırakılması için düğme varsa devre dışı bırakma işlemi tamamlanmamış olabilir.
1 Lisans aktivasyonu penceresini açıp Geçmiş simgesini tıklatın.

2 Devre dışı bırakma işlemini tamamlamak için söz konusu seçeneğin yanındaki Devre dışı bırak seçeneğini tıklatıp
devre dışı bırakma işlemini el ile tamamlayın.

Bir Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme
Etkinleştirilen lisans bozulursa bilgisayar lisanslama sunucusuna bağlanarak bunu yeniden etkinleştiremez. Seçeneği
yeniden etkinleştirmek için Lisans aktivasyon penceresini kullanabilirsiniz.
Seçeneği nasıl yeniden etkinleştireceğiniz, bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olmasına göre değişir:

• Bilgisayar İnternet'e bağlıysa Fiery seçeneklerini otomatik olarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.
• Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız
gerekir.
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Bir Fiery seçeneğini otomatik olarak yeniden etkinleştirme
Bilgisayar İnternet'e bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.
1 Lisans aktivasyon penceresini açın.
2 Etkinleştirilmiş Seçenekler altından, yeniden etkinleştirmek istediğiniz seçeneğin yanındaki Yeniden etkinleştir
öğesini tıklatın.

Fiery seçeneğini el ile yeniden etkinleştirme
Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa, bilgisayarınız ve EFI lisanslama web sitesi arasında verileri el ile aktarabilirsiniz.
Lisans dosyası almak için bir talep dosyası oluşturun ve bunu, EFI lisanslama web sitesine gönderin, ardından
seçeneği yeniden etkinleştirmek için lisans dosyasını kullanın.
1 Lisans aktivasyonu penceresinde Etkinleştirilen seçenekler altından yeniden etkinleştirmek istediğiniz seçeneğin
yanındaki Yeniden etkinleştir öğesini tıklatın.
2 El ile işleme devam etmek için Devam edin seçeneğini tıklatın.
3 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
4 Talep dosyasını İnternet'e bağlı bilgisayara kopyalayın.
5 Bir tarayıcı açın ve licensing.efi.com adresine gidin.
6 Gözat seçeneğini tıklatın ve talep dosyası seçin ve Yükle öğesini tıklatın.
Lisans dosyası oluşturulur.
7 Lisans dosyasını indir öğesini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
8 Seçeneği yeniden etkinleştirdiğiniz bilgisayara lisans dosyasını kopyalayın.
9 Lisans oluştur penceresine dönün ve Evet seçeneğini tıklatın.
10 Gözat seçeneğini tıklatın ve lisans dosyasını açın ve ardından Etkinleştir seçeneğini tıklatın.

Etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini geri yükleme
Daha önce etkinleştirilmiş seçenekler kullanılamazsa ve bilgisayar bunları lisanslama sunucusuna bağlanarak geri
yükleyemezse, seçenekleri geri yüklemek için Lisans aktivasyonu penceresini kullanabilirsiniz.
Seçenekleri nasıl geri yüklediğiniz, bilgisayarın İnternet'e bağlı olmasına göre değişir:

• Bilgisayar İnternet'e bağlıysa, Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.
• Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız
gerekir.

Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleme
Bilgisayar İnternet'e bağlıysa daha önce etkinleştirilen Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.
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1 Lisans aktivasyon penceresinden lisansları geri yüklemeyle ilgili mesajdaki bağlantıyı tıklatın.
Fiery seçenekleri geri yüklendi.
2 Aşağıdakilerden birini yapın:

• Geri yüklenecek ek seçenekleriniz varsa Devam et seçeneğini tıklatın.
• Geri yüklenecek başka seçenek yoksa Tamam seçeneğini tıklatın.

Fiery seçeneklerini elle geri yükleme
Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse verileri bilgisayardan EFI lisanslama web sitesine elle aktarmanız gerekir. İstek
dosyasını oluşturun, lisans dosyası almak için EFI lisanslama web sitesine gönderin ve ardından seçenekleri geri
yüklemek için lisans dosyasını kullanın.
1 Lisans aktivasyonu penceresinde, lisansları geri yüklemeyle ilgili mesajdaki bağlantıyı tıklatın.
2 Elle işlemeye devam etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
3 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
4 İnternet'e bağlı bir bilgisayara istek dosyasını kopyalayın.
5 Bir tarayıcı açın ve efi.com lisanslama adresine gidin.
6 Gözat seçeneğini tıklatın, istek dosyasını seçin ve ardından Yükle seçeneğini tıklatın.
Lisans dosyası oluşturulur.
7 Lisans dosyasını indir seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
8 Seçenekleri geri yüklediğiniz bilgisayara lisans dosyasını kopyalayın.
9 Lisans oluşturma penceresine dönün ve Evet seçeneğini tıklatın.
10 Gözat seçeneğini tıklatın, lisans dosyasını açın ve ardından Geri yükle seçeneğini tıklatın.

Proxy sunucusunu yapılandırma
Bilgisayar lisanslama sunucusuna bağlanmayı denediğinde İnternet bağlantısı bulamıyorsa şirketiniz İnternet'e
bağlanmak için proxy sunucusu kullanıyor olabilir. Proxy sunucusu ayarlarını yapılandırabilir ve lisanslamaya devam
edebilirsiniz.
1 İnternet bağlantısının algılanmamasına ilişkin bir mesaj aldığınızda Ağ ayarını yapılandır seçeneğini tıklatın.
2 İstenen değerleri girin ve ardından Uygula seçeneğini tıklatın.

Fiery seçeneklerinde sorun giderme
Fiery seçeneklerini yönetirken bir sorunla karşılaşırsanız, sorun gidermeyi kullanabilirsiniz.
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Aktivasyon, hata mesajı veriyor
Hata mesajları hatalara ilişkin ayrıntıları sağlar ve bu konuda uygulayabileceğiniz eylemler konusunda size öneride
bulunur.
1 Hata hakkında daha fazla bilgi için Hata mesajları sayfa no 7 öğesine bakın.
2 Mesajda teknik destek ile irtibata geçilmesi belirtiliyorsa Lisans aktivasyonu penceresinde Gelişmiş ayarlar
simgesini, ardından Tanılama aracı günlüğü seçeneğini tıklatarak tanılama aracı günlüğü oluşturun.
3 Fiery Server kimliğini, etkinleştirmeye çalıştığınız seçeneğin adını, Lisans Aktivasyon Kodu (LAC) ile tanılama
aracı günlüğünü teknik desteğe gönderin.

Etkinleştirilen Fiery seçenekleri, etkinleştirilmiş veya erişilebilir gibi görünmüyor
Fiery seçenekleri için lisanslama kaydı kullanılamayabilir. Bu durum, sistem yazılımını bilgisayarınıza yeniden
yüklediyseniz veya önceki sistem durumunun ön ayarlarına döndüyseniz meydana gelir.
•

Lisansları EFI lisanslama sunucusundan geri yüklemek için Lisans aktivasyonu penceresinde Gelişmiş ayarlar
simgesini, ardından Geri yükle seçeneğini tıklatın.

Bir lisans elle devre dışı bırakıldı, ancak .efi.com lisanslama adresi, LAC kodunu hala
kullanılabilir hale getirmedi
Devre dışı bırakma istek dosyasını, devre dışı bırakma işleminizi tamamlamak için licensing.efi.com adresinden
yüklüyorsanız ancak istek reddediliyorsa lisans, yeniden kullanıma uygun değildir.
1 Lisansları EFI lisanslama sunucusundan geri yüklemek için Lisans aktivasyonu penceresinde Gelişmiş ayarlar
simgesini, ardından Geri yükle seçeneğini tıklatın.
2 Devre dışı bırakmayı yeniden deneyin.
3 Lisans geri yüklenemezse, destek almak üzere Fiery bayinizle veya yazıcı üreticisiyle görüşün.

İnternet bağlantısı algılanmadı, ancak bilgisayar İnternet'e bağlı
Sistem saatinin saat ayarı tamamen kapalıysa, bilgisayar EFI lisanslama sunucusuna bağlanamayabilir.
•

Tarih ve saat yanlışsa bilgisayarınızın saatini sıfırlayın.

Hata mesajları
Hata mesajları, bir hataya ilişkin ayrıntılar sağlar ve bu konuda uygulayabileceğiniz eylemler konusunda size öneride
bulunur. Hata mesajları, lisans aktivasyon yazılımında ve EFI lisanslama web sitesinde görünür.
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Mesaj kimliği

Hata mesajı

Eylem

Lisans aktivasyon yazılımından:
OFA0020

LAC doğru biçimde değil. LAC kodunu
tekrar girmeyi deneyin. LAC kartınız varsa
ona başvurun.

LAC doğru biçimde değil. LAC kodunu tekrar girmeyi
deneyin. LAC kartınız varsa ona başvurun.

OFA0010

Seçtiğiniz lisans dosyası geçersiz, farklı bir
dosya seçip tekrar deneyin.

Elle aktivasyon sırasında, EFI lisanslama web sitesinden bir
lisans dosyası aldınız. Yüklenecek doğru lisans dosyasını
seçtiğinizi kontrol edin.
Hata almaya devam ederseniz Fiery seçeneklerini geri
yükleyebilir ve tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.

OFA0090

Dahili hata. Lütfen EFI teknik desteği
arayın.

Lisans dosyasıyla ilgili bir sorun var. Baştan itibaren
aktivasyon işlemini tekrarlamayı deneyin. Tekrar bir hata
alırsanız, seçenekleri geri yükleyin ve tekrar etkinleştirmeyi
deneyin. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe
başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu iletin.

OFA0060

Hata <numara>

İnternet bağlantısı yok. Proxy ayarlarının doğruluğunu
kontrol edin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse ağ
yöneticinize başvurun.

Proxy yapılandırması yanlış veya proxy
sunucusu bozuk.
OFA0030

İnternet bağlantısı kurulamadı.

İnternet bağlantısı yok. Proxy ayarlarının doğruluğunu
kontrol edin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse ağ
yöneticinize başvurun.

OFA0080

Hata <numara>

Lisans aktivasyon yazılımı farklı bir tarayıcı penceresinde
bundan daha sonra kullanıldı. Devam etmek için bu
pencereyi kapatın ve yeni bir pencere açın.

Lisanslama oturumu sona erdi. Lisanslama
oturumunu tekrar başlatın.
OFA00105

Hata <numara>
Lisans aktivasyonu yazılım modülü bozuk
ve Fiery sistem yazılımı yeniden
yüklenmesi gereklidir.

OFA0070

Lisans aktivasyonu yazılım modülü bozuk ve Fiery sistem
yazılımı yeniden yüklenmesi gereklidir. Teknik desteğe
başvurun ve hata mesajındaki hata kodunu gösterin.

Hata <numara>

Command WorkStation'ı yeniden yükleyin ve tekrar deneyin.

Lisans aktivasyon yazılım modülü bozuk.
Command WorkStation'ı yeniden yükleyin
ve tekrar deneyin.

Windows'ta Denetim Masası > Program Ekle veya Kaldır
seçeneğine gidin ve bakım modundan Fiery Kullanıcı
Yazılımı'nı başlatın. Onar seçeneğini belirleyin ve ardından
Command WorkStation'ı seçin.
Mac OS bilgisayardan Command WorkStation'ı kaldırmak
için Fiery Software Uninstaller'ı kullanın ve ardından
Command WorkStation'ı yeniden yükleyin.
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Mesaj kimliği

Hata mesajı

Eylem

OFA0050

Üzgünüz, istenen seçenek devre dışı
bırakılamaz. Daha fazla bilgi için lütfen
desteğe başvurun.

Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve tekrar devre
dışı bırakın. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe
başvurun.

OFA0040

Üzgünüz, istenen seçenek yeniden
etkinleştirilemez. Daha fazla bilgi için
desteğe başvurun.

Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden
etkinleştirin. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe
başvurun.

OFA00115

Seçeneklerin hiçbiri geri yüklenemedi.

Bu bilgisayar için daha önceden etkinleştirilmiş lisans
bulunamadı. Daha önce etkinleştirilmiş lisansınız varsa
teknik desteğe başvurun.

EFI lisanslama sunucusundan:
EBIS0004

LAC tanınmıyor. LAC kodunun doğru
girildiğini kontrol edin. LAC kartınız varsa
ona başvurun.

LAC tanınmıyor. LAC kodunun doğru girildiğini kontrol
edin. LAC kartınız varsa ona başvurun.

EBIS0007

Bu seçenek zaten etkin.

Etkinleştirmek istediğiniz seçenek için doğru LAC kodunun
girildiğini kontrol edin.

EBIS0016

Lisans başka bir bilgisayar için zaten
etkinleştirilmiş.

Lisans başka bir bilgisayar için zaten etkinleştirilmiş.

EBIS0018

Öncelikle yüklenecek talep dosyasını
seçmelisiniz.

Yanlış istek dosyası gönderdiniz veya istek dosyası bozuk.
Farklı bir istek dosyası göndermeyi deneyin. Tekrar hata
alırsanız istek dosyasını yeniden oluşturmayı deneyin.

EBIS0025

Lisans etkinleştirilemedi: Hata kodu
<numara>

EFI lisanslama sunucusunda hata oluştu. Teknik desteğe
başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu, LAC'yi ve Fiery
Server'ınızın seri numarasını iletin.

EBIS0002

EFI lisanslama hizmeti kullanılamıyor.
Daha sonra tekrar deneyin.

EFI lisanslama hizmeti kullanılamıyor. Daha sonra tekrar
deneyin.

EBIS0006

Lisans aktivasyon kodu (LAC)
etkinleştirilemedi.

LAC tarafından sağlanan özelliklerin Fiery Server modeliniz
için uygun olduğunu kontrol edin.

LAC tarafından etkinleştirilen özelliklerin
ürününüz için uygun olduğunu kontrol
edin.

Lisansı diğer bilgisayarda devre dışı bırakabilir ve ardından bu
bilgisayarda etkinleştirebilirsiniz.
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Mesaj kimliği

Hata mesajı

Eylem

EBIS0011

Sisteminiz, bu seçeneğe dahil edilen
özelliklerden bazılarını desteklemiyor.
Devam etmek istiyor musunuz?

LAC birden çok özelliği etkinleştirdi, ancak listede görüldüğü
gibi, bir veya daha fazla özellik desteklenmez. Yalnızca
desteklenen özelliklere sahip, yeni bir LAC edinin.
Devam ederseniz, desteklenmeyen özellikleri ve LAC kodunu
tekrar kullanamayacaksınız.

EBIS0008

Bu seçeneğin bazı özellikleri zaten etkin.
Devam etmek istiyor musunuz?

LAC birden çok özelliği etkinleştirdi, ancak listede görüldüğü
gibi, bir veya daha fazla özellik zaten etkin. Yalnızca henüz
etkinleştirilmemiş özelliklere sahip, yeni bir LAC edinin.
Devam ederseniz aynı özellik için iki kez ödeme yapmış
olacaksınız.

EBIS0026

Lisans devre dışı bırakılamadı: Hata kodu
<numara>

Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve tekrar devre
dışı bırakın. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe
başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu iletin.

EBIS0024

Lisans yeniden etkinleştirilemedi: Hata
kodu <numara>

Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden
etkinleştirin. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe
başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu iletin.

EBIS0027

Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş
lisans olmadığından herhangi bir lisansı
geri yükleyemezsiniz.

Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş lisans
olmadığından herhangi bir lisansı geri yükleyemezsiniz.

Sözlük
etkinleştirilmiş seçenek
"Etkin" olarak gösterilen kullanıma hazır seçenek.

aktivasyon
Bir Fiery seçeneğini lisanslamayla kullanıma hazır hale getirme işlemi.

kullanılabilir seçenek
Fiery sunucusu tarafından desteklenen ve satın aldıktan sonra etkinleştirilebilen "kullanılabilir" olarak gösterilen
seçenek.

devre dışı bırakma
Etkinleştirilmiş Fiery seçeneğini bilgisayarınızdan kaldırma işlemi.
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LAC
Lisans aktivasyon kodu. Satın aldığınız Fiery seçeneğini etkinleştiren benzersiz kod.

lisans dosyası
Elle aktivasyon için, gönderdiğiniz istek dosyasına karşılık EFI lisanslama hizmetinden aldığınız lisans dosyası.

elle aktivasyon
Satın aldığınız Fiery seçeneğini etkinleştirmek için bir lisans alma işlemi. Lisansın etkinleştirileceği bilgisayar
İnternet'e bağlı değilse elle aktivasyon gerekir.

yeniden etkinleştirme
Bir Fiery seçeneği için lisans bozuksa, seçenek etkin olarak görünse dahi işlevini yerine getirmez. Bu durumda, tekrar
işlevini yerine getirebilmesini sağlamak için lisansı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

istek dosyası
Elle aktivasyon için oluşturulan ve lisans dosyası almak için EFI lisanslama hizmetine gönderilen istek dosyası.

geri yükleme
Fiery seçenekleri için lisanslama kaydı kullanılamazsa daha önce etkinleştirilmiş seçenekler, etkinleştirilmiş olarak
görünmez. Bu durumda daha önce etkinleştirilmiş seçeneklerin işlevini tekrar yerine getirebilmesini sağlamak için
lisansları geri yükleyebilirsiniz.
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