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1. Wstęp 

Niniejsza instrukcja ma na celu wyjaśnienie procesu rozszerzania licencji ControlMaestro o dodatkowe 

moduły dla istniejących kluczy licencyjnych. Przykładami takich modułów są m.in.: 

• Moduł MaestroAditum i dostęp dla danej liczby użytkowników do aplikacji web w technologii 
html5 

• Moduł Audit Trail 

• Driver Siemens S7 TCP 

• Driver BACnet 

• OPC DA Server 

• Nielimitowane zmienne CODESYS 
 

Procedura dotyczy też upgrade’u licencji do najnowszej wersji (np. ControlMaestro 2015 do 

ControlMaestro 2018). 

Rozszerzenie licencji jest dostarczane w postaci ciągu znaków, który należy w odpowiedni sposób 

powiązać z kluczem USB. Proces wprowadzania klucza opisano w tej instrukcji. 

2. Proces konfiguracji licencji 

Zakłada się, że użytkownik otrzymał klucz (serial key) służący do rozszerzenia licencji, i że posiada klucz 

sprzętowy USB HASP z licencją ControlMaestro. 

1. Instalujemy klucz USB w komputerze z zainstalowanym ControlMaestro. Upewniamy się, że 
czerwona dioda na kluczu świeci na stałe – oznacza to, że sterownik systemu poprawnie 
rozpoznał klucz. 

2. Uruchamiamy program Remote Upgrade Service z menu start. Jeśli w menu start nie ma 
skrótu do programu, znaleźć go można również w folderze instalacji ControlMaestro 
(domyślnie C:\Program Files (x86)\Elutions\ControlMaestro\ControlMaestro\Bin\rus.exe) 

 

  

Uwaga: Jeśli korzystamy ze starszej wersji oprogramowania Wizcon lub ControlMaestro, w celu 

rozszerzenia licencji należy pobrać najnowszą wersję programu RUS: 

 https://www.sabur.com.pl/wymiana/b45c12d189cc935e0a83416fd0691075/plik/rus.exe  

 

https://www.sabur.com.pl/wymiana/b45c12d189cc935e0a83416fd0691075/plik/rus.exe
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3. W otwartym oknie upewniamy się, że numer seryjny klucza jest tym, który chcemy rozszerzyć 
o dodatkowe funkcjonalności: 
 

 

4. Jeśli numer się zgadza, należy kliknąć niebieski przycisk Update, znajdujący się w górnej części 
okna. 

5. Otworzy się okno License Update, w którym należy wprowadzić otrzymany wcześniej klucz 
licencyjny (lub klucze w przypadku zakupu kilku dodatków jednocześnie), a następnie 
potwierdzić przyciskiem Apply. 
 

 

6. Licencja została rozszerzona. Po zamknięciu okna możemy usunąć klucz USB z komputera, a 
następnie zainstalować go ponownie, uruchomić RUS i sprawdzić, czy dane rozszerzenie 
zostało poprawnie dodane do klucza. W razie potrzeby procedurę można powtórzyć. 
 


