Tworzenie indywidualnego konta użytkownika programu Mastercam
na stronie www.mastercam.com
Korzyści z utworzenia konta użytkownika:
Dostęp do różnych wersji instalacyjnych programu Mastercam.
Dostęp do forum aktywnych użytkowników programu Mastercam.
Dostęp do dokumentacji.
Dostęp do bazy wiedzy.
Dostęp do samouczków.
Dostęp do ćwiczeń wideo.
I wiele więcej…

1. Proszę wejść na stronę internetową www.mastercam.com
2. Proszę wybrać Register z dostępnego meni po prawej stronie.

3. Proszę uzupełnić wymagane dane rejestracyjne.

3. Proszę znaczyć okienko przy:

I've read and agree to the Terms of Use.
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4. Proszę przepisać tekst z wyświetlonego obrazka.
5. Proszę kliknąć niebieski przycisk Create Acconunt.
6. Konto zostanie utworzone.
7. Na podany adres e-mail użyty podczas rejestracji zostaną przesłane dane służące
aktywacji konta (proszę sprawdzić również folder SPAM).
8. Proszę kliknąć w podany link aktywacyjny otrzymany na e-mial.
Wyświetli się następujący komunikat:

9.Po udanej aktywacji proszę się zalogować na swoje konto na stronie www.mastercam.com
zakładka Login lub kliknąć w przycisk Proceed to Login.
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Pobieranie wersji instalacyjnych programu Mastercam
W celu pobierania wersji instalacyjnych programu Mastercam nasze konto
użytkownika na stronie internetowej musi być połączone z licencją programu
Mastercam.
W celu polaczenia konta użytkownika z licencją proszę pobrać program generujący
hasło i uruchomić go na komputerze, gdzie zainstalowany jest program Mastercam oraz
włożony jest klucz zabezpieczający.

Link do programu generującego kod (dla wersji starszych niż X8)
https://www.mastercam.com/Portals/0/files/support/downloads/drivers/MastercamDotComLinking.exe

W wersji Mastercam X9/X8 możliwe jest wygenerowanie kodu połączeniowego z meni
Help- Link on Mastercam.com

W wersji Mastercam X9/X8 postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi przez
program.
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Po uruchomieniu programu zostanie wygenerowane indywidualne hasło, które należy
skopiować do formularza dostępnego po zalogowaniu na swoje konto użytkownika.
Formularz jest dostępny po kliknięciu w nazwę użytkownika po zalogowaniu.

Następnie klikamy Link my account.
Konta zostaną połączone.
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Po poprawnym połączeniu konta użytkownika z licencja programu wybieramy
Support -Downloads

Klikamy w link Mastercam

Z dostępnego meni wybieramy interesująca nas wersje instalacją programu
i rozpoczynamy pobieranie.
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Komunikat podczas instalacji programu Mastercam X9/X8.
Jeśli podczas próby instalacji programu Mastercam X9/X8 otrzymamy komunikat
"The program can’t start because WIBUCM32.dll is missing…"
proszę pobrać i zainstalować odpowiednia wersje programu CodeMeter 4.5c
zgodną z posiadaną wersja Windows (32 lub 64 bit) z lokalizacji:
www.mastercam.com/en-us/Support-Downloads-Drivers-and-Applets
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Wymagania systemowe programu Mastercam X9:
Wymagany system Windows:
- Windows 10 64-bit
- Windows 8/8.1 64-bit
- Windows 7 64-bit
Wymagania systemowe dla starszych wersji program:

Wymagania sprzętowe programu Mastercam X9:

W przypadku problemów prosimy o kontakt.

Generalny dealer systemu Mastercam.

tel.:

22/ 894 55 00

e-mail: info@mastercam.pl
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