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1 Wstęp  
 

Niniejszy dokument zawiera opisy działania systemu licencyjnego Platformy Asix oraz rozwiązań 
problemów, które mogą pojawić się w trakcie konfigurowania i użytkowania systemu operacyjnego 
wraz z zainstalowanym oprogramowaniem Asix. 
Dokument dotyczy licencji dostarczanych ze sprzętowymi zabezpieczeniami w postaci kluczy HASP. 
 

2 Zalecana procedura instalacji oprogramowania Platformy Asix 
 

Zgodnie z zalecaną kolejnością działań, w pierwszym kroku należy zainstalować oprogramowanie 
Platformy Asix. W trakcie tej operacji system operacyjny zostanie skonfigurowany do współpracy z 
kluczami HASP. W szczególności zostaną zainstalowane właściwe drajwery sprzętowe kluczy.  
Dopiero w drugiej kolejności należy podłączyć klucz HASP do wybranego portu USB. 
W typowym przypadku po wykonaniu tych czynności oprogramowanie Platformy Asix będzie mogło 
być poprawnie uruchomione. 

3 Procedura naprawcza w przypadku błędów sprawdzenia licencji 
 

W przypadku, gdy nie uda się poprawnie znaleźć licencji, próba uruchomienia aplikacji kończy się 
poniższym błędem (lub o podobnej treści). Błąd może pojawić się także w trakcie pracy, jeżeli do awarii 
doszło już po udanym wystartowaniu aplikacji Asix. 
 

 
 
Sugerowana kolejność działań została opisana w poniższych punktach.  
 

3.1 Test wizualny podłączenia klucza 
 

W prawidłowo zainstalowanym i działającym (rozpoznawanym przez system operacyjny) kluczu zawsze 
świeci wbudowana dioda. 

 

 
Dopóki nie zaświeci się dioda, nie ma możliwości poprawnego uruchomienia aplikacji Asix.  
Sytuacja, w której podłączony do komputera klucz HASP nie świeci, może wynikać z następujących 
przyczyn: 
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• Brak zainstalowanych właściwych drajwerów klucza w systemie operacyjnym 
 

Najbardziej prawdopodobna przyczyna. Należy zainstalować właściwe drajwery. Opis ręcznej instalacji 
znajduje się w rozdziale Instalacja drajwerów sprzętowych klucza HASP. 

 
• Uszkodzenie portu USB 

 
Przyczyna bardzo mało prawdopodobna w przypadku podłączenia do lokalnego złącza USB.  Można 
spróbować podłączyć klucz do innego złącza USB. 
Błąd jest bardziej prawdopodobny w przypadku użycia portu typu USB Over IP. Dla tego przypadku też 
można wykonać test na złączu lokalnym, jeżeli jest dostępne. Jeżeli nie ma złącza lokalnego, to należy 
sprawdzić działanie urządzenia USB Over IP zgodnie z jego dokumentacją. 
 

• Uszkodzenie klucza HASP 
 
Pomijając uszkodzenia mechaniczne łatwe do zidentyfikowania wizualnie, awaria klucza HASP jest 
skrajnie mało prawdopodobna. Test potwierdzający hipotezę można wykonać przez podłączenie klucza 
do innego komputera, najlepiej z zainstalowanym wcześniej i działającym oprogramowaniem 
Platformy Asix.  
Uszkodzony klucz należy wymienić. W przypadkach objętych gwarancją jest to bezpłatne. W 
pozostałych płatne według cennika. 
 
W celu przeprowadzenia wymiany należy skontaktować się z Działem Handlowym  asixIH@askom.pl 
lub ze wsparciem technicznym service@asix.com.pl.    
 

 

3.2 Kontrola poprawnej pracy usługi AsixServices 
 

Programy Platformy Asix do sprawdzenia typu licencji korzystają z pomocy usługi AsixServices. Usługa ta 
jest konfigurowana przez program instalatora oprogramowania Platformy Asix. Jeżeli usługa nie działa 
prawidłowo, to sprawdzenie licencji jest niemożliwe. 
Możliwe problemy z działaniem usługi AsixServices są następujące: 
  
 
• Usługa AsixServices nie jest zainstalowana  
 

Zainstalowana usługa powinna być widoczna w systemowej konsoli zarządzania usługami. Poniższa 
ilustracja pokazuje poprawny stan usługi. 

mailto:asixIH@askom.pl
mailto:service@asix.com.pl
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Usługa jest zainstalowana i działająca. Tryb uruchomienia ustawiony jest na Automatyczny. 
Jeżeli usługi AsixServices nie jest widoczna na liście usług, to należy ją zainstalować ręcznie. W celu 
zainstalowania usługi należy w konsoli wiersza poleceń uruchomionej w trybie administracyjnym 
wykonać polecenie: 
 
"c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\AsixService.exe"  / install 
 

 
 

Po zainstalowaniu usługa pojawi się w konsoli usług. Konieczne jest jeszcze jej jednokrotne ręczne 
uruchomienie. W przypadku restartów systemu operacyjnego usługa będzie uruchamiana 
automatycznie.  

 
• Usługa Asix Services jest wyłączona  

 

 
 

Usługa AsixServices w poprawnej sytuacji pozostaje stale włączona. Jeżeli tak nie jest, to należy spróbować 
uruchomić ją ręcznie, korzystając z przycisku w konsoli usług. 
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Usługa powinna się uruchomić w ciągu 1-3 sekund. Jeżeli tak się nie dzieje, to po kilkudziesięciu sekundach 
pojawi się komunikat podobny do poniższego.   

 

 
 
Przyczyną jest brak lub niepoprawny plik AsixService.Lic. Plik ten po instalacji powinien znajdować się 
katalogu instalacyjnym Platformy Asix.  
 
Dodatkowy test polega na uruchomieniu programu "c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\AsixService.exe". 
Powinien zostać wyświetlony komunikat o treści:  
 
 

 
 
oznaczający zły plik AsixService.Lic, lub  
 

 
 
informujący o braku pliku AsixService.Lic. 
 
 
W celu rozwiązania problemu należy wgrać poprawny plik "c:\Program Files 
(x86)\Askom\Asix\AsixService.lic". Można to wykonać poprzez ponowną instalację oprogramowania Asix. 
Można też skopiować plik z innego działającego systemu operacyjnego z poprawnie zainstalowanym 
oprogramowaniem Asix. Istotne jest tylko, żeby był to plik pochodzący z tej samej wersji Platformy Asix.  
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• Usługa AsixServices zatrzymuje się po każdej próbie uruchomienia aplikacji  
 

Jeżeli usługa początkowo uruchamia się poprawnie albo podczas próby startu aplikacji Asix otrzymywany 
jest komunikat o braku licencji, należy ponownie sprawdzić w konsoli usług, czy nie doszło do zatrzymania 
usługi AsixServices (pusta kolumna Stan). W praktyce oznacza to awaryjne zakończenie pracy usługi. 
Jedyną znaną przyczyną takiego stanu rzeczy jest konflikt z systemową funkcją Zapobieganie Wykonywaniu 
Danych (Data Execution Prevention). 
W ustawieniach systemu Windows należy wybrać opcję System, następnie z lewej strony wybrać dział 
Informacje i uruchomić Zaawansowane ustawienia systemu. 
 

 
 
Zalecana konfiguracja wygląda następująco: 
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Wszystkie aktualne systemy operacyjne są domyślnie w ten sposób ustawione. Jeżeli tak nie jest, to należy 
wybrać tryb „tylko istotne programy”, zrestartować system i ponowić procedurę testową. 
Jeżeli w trybie „tylko istotne programy” dochodzi do zatrzymywania usługi (i tylko wtedy), należy system 
przekonfigurować na tryb „wszystkie programy” oraz  do listy wyjątków dodać program "c:\Program Files 
(x86)\Askom\Asix\AsixService.exe". 

 
 

 
 

Po wykonaniu powyższych  czynności konieczne jest ponowne uruchomienia komputera. 
Jeżeli w obu trybach konfiguracji DEP dochodzi do wyłączania się usługi AsixServices, należy skontaktować 
się ze wsparciem technicznym. 
 
Uwaga: użycie trybu „wszystkie programy” oznacza, że do wyjątków trzeba będzie dodawać również 
programy pomocnicze służące do kontroli i zarządzania licencjami (ShowHasp i AsixLicUpgrade). W 
przeciwnym wypadku - one nie uruchomią się. 
 

3.3 Kontrola poprawności licencji  
 

Jeżeli dioda klucza świeci, a usługa AsixServices pracuje stabilnie, przyczyną problemu może być 
nieprawidłowa zawartość danych licencyjnych w kluczu. W celu weryfikacji tego stanu rzeczy należy 
sprawdzić zawartość pliku logu pracy usługi AsixServices o nazwie asixservices.log. Standardowo plik ten 
znajduje się w katalogu c:\AsixApp\Log. 
 
Sekwencja komunikatów: 
 
 Local key found 
 Invalid license in key 
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oznacza, że klucz został wykryty i odczytany, ale dane licencyjne zostały uznane za nieprawidłowe. 
 
Jeżeli licencja wgrana na kluczu jest w wersji zgodnej z zainstalowanym oprogramowaniem, to należy 
zgłosić problem do Działu Handlowego lub wsparcia technicznego. 
Jeżeli oprogramowanie jest w wersji niższej, to więcej informacji dla tego przypadku znajduje się w 
rozdziale Uruchomienie starszej wersji pakietu Asix z licencją o wyższym numerze. 
 

3.4 Nieprawidłowe drajwery sprzętowe 
 

Jeżeli dioda klucza świeci, usługa AsixServices pracuje stabilnie, a w pliku logu pracy nie pojawia się 
komunikat „Local key found”, to przyczyną problemu jest najprawdopodobniej niekompatybilny z 
Platformą Asix drajwer sprzętowy klucza HASP.    
Należy zainstalować właściwe drajwery. Opis ręcznej instalacji znajduje się w rozdziale Instalacja 
drajwerów sprzętowych klucza HASP. 
 
 

4 Instalacja drajwerów sprzętowych klucza HASP 
 
 
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że drajwery sprzętowe klucza HASP są niezainstalowane lub nieprawidłowe, to 
należy przeprowadzić procedurę instalacji ręcznej. 
  
W przypadku aktualnej wersji Platformy Asix właściwy instalator drajwerów znajduje już w katalogu 
instalacyjnym Platformy Asix. W przypadku starszych wersji może być konieczne pobranie aktualnych 
drajwerów zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale Uwagi dotyczące instalacji starszych wersji 
Platformy Asix. 
 
Najprostszy wariant instalacji polega na uruchomieniu w konsoli wiersza poleceń komendy  
 
"c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\haspdinst.exe" -i 
 
Operacja ta może trochę trwać, ale powinna zakończyć się komunikatem potwierdzającym zainstalowanie 
drajwera. Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat błędu, to i tak należy zrestartować system operacyjny i 
spróbować uruchomić oprogramowanie Asix. 
 
Można też sprawdzić stan instalacji drajwerów klucza HASP, wykonując komendę 
 
 "c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\haspdinst.exe" -info  
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Jeżeli powyższa procedura nie zainstaluje poprawnie drajwerów, to należy wykonać procedurę 
rozszerzoną. W pierwszym kroku odinstalować drajwery komendą    
 
"c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\haspdinst.exe" -r 
 
a następnie  wykonać komendę instalacyjną 
 
"c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\haspdinst.exe" -i 
 
Jeżeli w dalszym ciągu nie uda się uzyskać poprawnego działania systemu licencyjnego, to należy 
przeprowadzić pełne czyszczenie systemu operacyjnego. Możliwe jest, że system Windows samodzielnie 
zainstalował niekompatybilne drajwery. 
 
Pełna procedura reinstalacji jest następująca: 
 

a) Odłączyć klucz HASP 
b) Odinstalować drajwery komendą 

"c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\haspdinst.exe" -r 
c) Zweryfikować w Menedżerze Urządzeń, czy nie pokazuje jakichś urządzeń związanych z kluczem 

HASP 
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Powyższa ilustracja pokazuje poprawny stan systemu operacyjnego przy włożonym kluczu. Po jego wyjęciu 
pozycje Sentinel … Key powinny zniknąć. 

d) Jeżeli na liście urządzeń występują podejrzane pozycje, to można je odinstalować z poziomu 
konsoli Menedżer Urządzeń 

e) Zrestartować system operacyjny 
f) Zainstalować drajwery komendą 

"c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\haspdinst.exe" -i 
g) Podłączyć ponownie klucz HASP 

 
 
Jeżeli w dalszym ciągu nie można uzyskać poprawnego działania, to ostatecznym krokiem pozostaje 
jedynie reinstalacja systemu operacyjnego. 
 

 

5 Pliki logów pracy usługi Asix Services 
 
Usługa AsixServices tworzy log pracy o nazwie AsixServices.Log. Standardowo plik ten znajduje się w 
katalogu c:\AsixApp\Log. 
 
W przypadku zgłaszania problemu do wsparcia technicznego zawsze prosimy o przesłanie nam tego pliku.  
 
Jeżeli pliku nie ma, oznacza to, że usługa AsixServices nigdy nie uruchomiła się. 
 
Poprawna sekwencja komunikatów wygląda jak niżej: 
 
2022-07-13 09:49:03.878   Asix Service 11.1.8 initialized OK 
2022-07-13 13:48:00.793   Local key found 
2022-07-13 13:48:17.090   Asix Service terminated 
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Brak komunikatu Asix Service 11.1.8 initialized OK  po uruchomieniu/restarcie usługi oznacza, że usługa nie 
uruchamia się. 
Brak komunikatu Local key found oznacza, że klucz HASP nie został znaleziony. Komunikat nie pojawia się 
po starcie usługi, ale dopiero po próbie uruchomienia oprogramowania Asix. 
Brak komunikatów Asix Service terminated (w sekwencji restartu lub zamknięcia usługi) oznacza, że usługa 
kończy się w niekontrolowany sposób. Z reguły oznacza to opisany wcześniej konflikt z funkcją systemową 
DEP.  
 
W miejsce komunikatu Local key found może pojawiać się komunikat PA license found. Oznacza to pracę z 
czasowo ograniczoną programową licencją testową. Nie jest to błędem, jeżeli klucz HASP nie jest 
podłączony. Jeżeli jest podłączony, to taka sekwencja również sysgnalizuje problem z odczytem klucza. 
 

6 Diagnostyka klucza z wykorzystaniem programu SHOWHASP 
 
Do diagnostyki można wykorzystać również program do odczytu licencji ShowHasp. Ewentualnie, program 
do modyfikacji licencji AsixLicUpgrade w części odczytowej klucza.   
Oba programy można pobrać z serwera ftp.askom.com.pl lub https://ftp.askom.pl/. Parametry dostępu 
można uzyskać od wsparcia technicznego lub Działu Handlowego. 
 
Programy do poprawnego działania wymagają tej samej infrastruktury co usługa AsixServices. Obowiązują 
te same zasady co do instalacji drajwerów i użycia funkcji DEP 
 
Jeżeli program ShowHasp wyświetli okno stanu licencji podobne do poniższego 
 

 
 

to oznacza, że drajwery działają poprawnie, klucz jest poprawny, a usługa AsixServices (o ile jest 
uruchomiona) powinna również poprawnie rozpoznawać licencję. Jeżeli program ShowHasp pokazuje, że 
klucz jest wykrywany, ale licencja jest nieprawidłowa lub niezgodna z zakupioną, to należy w pierwszym 
kroku zaktualizować program ShowHasp do najnowszej wersji dostępnej na serwerze FTP. 
Jeżeli w dalszym ciągu występuje błąd, to należy zgłosić to do Działu Handlowego. 
  

Jeżeli nie uda się wykryć klucza HASP, to program ShowHasp wyświetla komunikat podobny do poniższego 
 

 

ftp://ftp.askom.com.pl/
https://ftp.askom.pl/
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Typowe numery błędów to: 
 -3  Nieznaleziony klucz (uszkodzony lub niepodłączony) 
 -100      Problem z drajwerem sprzętowym (brak lub zły) 
 -10 Praca w sesji zdalnej 
 
Błąd -10 nie oznacza problemów z kluczem. Program ShowHasp nie może być uruchamiany w trybie 
zdalnym. Wymagane jest uruchomienie programu bezpośrednio na komputerze, do którego podłączony  
jest klucz lub z pominięciem usług pulpitu zdalnego, np. za pośrednictwem oprogramowania TeamViewer 
lub VNC. 
 

7 Uruchomienie starszej wersji pakietu Asix z licencją o wyższym numerze 
 
W większości przypadków można używać kluczy zaprogramowanych na wyższą wersję z 
oprogramowaniem w wersji niższej. 
 
Jeżeli jednak pojawią się komunikaty o braku poprawnego klucza, należy w pierwszej kolejności 
zaktualizować usługę AsixServices. 
W tym celu należy z serwera ftp.askom.com.pl pobrać nowszą wersję pliku AsixService zgodną z wersją 
wykorzystywanego pakietu (jeżeli taka wersja znajduje się na serwerze).  
 

 
 
Zatrzymać usługę Asix Services 
 

 
 
Do katalogu, w którym zainstalowany jest Asix wgrać pobrana wersję pliku AsixService.exe 
Domyślnie do katalogu "c:\Program Files (x86)\Askom\Asix\AsixService.exe". 
Po wgraniu pliku ponownie uruchomić zatrzymaną usługę. 
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W niektórych przypadkach może się okazać, że nowej licencji nie można wykorzystać. Występuje to wtedy, 
gdy parametry/typ licencji (np. liczba zmiennych) nie były jeszcze znane w używanej wersji Platformy Asix. 
 

8 Zmiana licencji  
 
Zakupioną modyfikację licencji można wykonać za pomocą programu AsixLicUpgrade w trakcie pracy 
aplikacji Platformy Asix („na ruchu”). Po wykonaniu zmiany zalecamy restart usługi AsixServices. Należy 
jednak pamiętać, że większość zmian odniesie efekt dopiero po ponownym uruchomieniu aplikacji. 
Zmiany, które zadziałają natychmiast to zwiększenie liczby licencji asix4www, AsixMobile i terminali RDS. 
 

9 Uwagi dotyczące instalacji starszych wersji Platformy Asix 
 
Użytkownik może próbować przenosić stare wersje Platformy Asix na nowe komputery z nowymi 
systemami operacyjnymi. Jeżeli te systemy nie były deklarowane jako zgodne, to nie gwarantujemy w 
żadnym stopniu poprawnego działania aplikacji po przeniesieniu. Nie udzielamy też żadnego wsparcia 
technicznego poza informacjami podanymi w tym rozdziale. 
 
Do starszych wersji Platformy Asix odnoszą się te same uwagi dotyczące poprawnego działania systemu 
licencyjnego, które zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach. Występujące różnice to: 

a) Należy z góry założyć, że drajwery sprzętowe znajdujące się w pakietach instalacyjnych są 
niekompatybilne z systemem operacyjnym. Należy pobrać z serwera ftp.askom.com.pl lub 
https://ftp.askom.pl/ z katalogu Instalator drajwera HASP aktualną wersję drajwerów i 
zainstalować je ręcznie. Parametry dostępu do serwera można uzyskać od wsparcia technicznego 
lub Działu Handlowego. 
W przypadku wersji starszych niż 6 należy pobrać także plik haspms32.dll i wgrać go do katalogu 
instalacyjnego. 

b) Wersje niższe niż 6 nie używają usługi AsixServices. Uwagi dotyczące konfliktów DEP pozostają 
ważne, ale w przypadku ustawiania wyjątku DEP należy dodawać program _as32.exe. Przy czym 
zalecany jest tryb „tylko istotne programy”. Konflikt DEP objawia się błędem uruchomienia 
programu _as32.  

 
 
Oprogramowania w wersji wcześniejszej niż 6 nie należy instalować do katalogów w drzewie Program files. 

ftp://ftp.askom.com.pl/
https://ftp.askom.pl/

	1  Wstęp
	2 Zalecana procedura instalacji oprogramowania Platformy Asix
	3 Procedura naprawcza w przypadku błędów sprawdzenia licencji
	3.1 Test wizualny podłączenia klucza
	3.2 Kontrola poprawnej pracy usługi AsixServices
	3.3 Kontrola poprawności licencji
	3.4 Nieprawidłowe drajwery sprzętowe

	4 Instalacja drajwerów sprzętowych klucza HASP
	5 Pliki logów pracy usługi Asix Services
	6 Diagnostyka klucza z wykorzystaniem programu SHOWHASP
	7 Uruchomienie starszej wersji pakietu Asix z licencją o wyższym numerze
	8 Zmiana licencji
	9 Uwagi dotyczące instalacji starszych wersji Platformy Asix

