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1. Instrukcja zmiany licencji systemu Asix 
 
Do zmiany, zapisanej w kluczu HASP, licencji systemu Asix potrzebny jest program 

AsixLicUpgrade oraz plik licencyjny Lic_xxxxxxxx_yyyy. Nazwa pliku licencyjnego zależy od 
numeru klucza HASP i rodzaju zmiany licencji. W miejscu xxxxxxxx wstawiony jest numer 
identyfikacyjny klucza, a yyyy opisuje w sposób skrótowy rodzaj zmiany, np. nazwa 
Lic_12345678_V5 oznacza uaktualnienie licencji do wersji 5 Asixa, dla klucza 
o numerze 12345678.  

 
Program AsixLicUpgrade i pliki licencyjne muszą być zapisane we wspólnym katalogu. 

Przed uruchomieniem programu, klucz HASP powinien zostać podłączony do komputera. 
Po uruchomieniu programu wyświetlane jest poniższe okno:  

 

 
 

Należy wskazać właściwą pozycję na liście plików licencyjnych i wykonać operację związaną 
z przyciskiem Uaktualnij licencję. Przycisk Sprawdź klucz pozwala na wyświetlenie informacji 
o podłączonym kluczu HASP, bez wykonywania w nim zmian. 



 Pomoc techniczna Instrukcja zmiany licencji systemu Asix 
 

©ASKOM, Gliwice kwiecień 2016 5 
 

2. Dodatkowe wskazówki 
 
1. Program AsixLicUpgrade może zostać dostarczony w formie zaszyfrowanego pliku ZIP 

(w celu uniknięcia problemów z oprogramowaniem klientów pocztowych, które mogą 
blokować dostarczanie plików exe). Hasło potrzebne do rozszyfrowania pliku to: asix 
 

2. W momencie startu programu musi być podłączony dowolny klucz HASP Asixa. W przypadku 
uaktualniania licencji dla wielu kluczy trzeba przed wykonaniem funkcji Uaktualnij licencję 
podłączyć klucz, odpowiadający wybranemu plikowi licencyjnemu. 
 

3. W celu poprawnego odczytu i zapisu klucza w systemie muszą być zainstalowane sterowniki 
do obsługi kluczy HASP. Jeżeli do zmiany licencji używany jest komputer z zainstalowanym 
wcześniej Asixem, to sterowniki te są już również zainstalowane. W innym przypadku należy 
doinstalować wspomniane sterowniki poprzez instalację Asixa lub uruchomienie programu 
haspdinst.exe z parametrem „-i” (do skopiowania z instalacji Asixa lub pobrania z serwera ftp 
firmy Askom). 

HASPDINST.EXE -I 
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3. Problemy związane z uruchomieniem programu 
AsixLicUpgrade 
 

W niektórych sytuacjach podczas próby uruchomienia oprogramowania do aktualizacji 
klucza mogą wystąpić opisane poniżej problemy. 

W przypadku wystąpienia problemów nie opisanych w niniejszym dokumencie, należy się 
skontaktować z działem technicznym: http://asix.com.pl/pl/kontakt/  
 

3.1. Brak zainstalowanych drajwerów klucza HASP 
Pojawienie się komunikatu o treści „Cannot open HASP driver.” może wskazywać na brak 

zainstalowanych drajwerów klucza HASP. 
 

 
 

Rozwiązanie problemu:  
 
W celu rozwiązania powyższego problemu należy zainstalować drajwery klucza HASP  

na komputerze, do którego podłączony został klucz. 
 

W tym celu należy pobrać aktualne drajwery HASP, a następnie je zainstalować z linii 
poleceń systemu Windows, używając komendy: 

 
haspdinst.exe –i 

 
Drajwery HASP można pobrać z jednej z przedstawionych lokalizacji: 
• na serwerze ftp.askom.com.pl w folderze [Instalator drajwera HASP] 
• na serwerze producenta klucza HASP  

http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/  
po wybraniu produktu [HASP HL] dla systemu operacyjnego [Windows] 
Należy pobrać  [Sentinel HASP/LDK - Windows GUI Run-time Installer] 
 

http://asix.com.pl/pl/kontakt/
ftp://ftp.askom.com.pl/
http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/
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3.2. Brak klucza HASP – Błąd (-3) 
Po uruchomieniu programu do aktualizacji klucza pojawia się komunikat „Klucz HASP nie 

został znaleziony (-3)”. 

 
 

Wystąpienie tego błędu może wskazywać na jeden wymienionych poniżej problemów:  
• uszkodzenie portu USB – w tym przypadku należy sprawdzić działanie klucza, podłączając go do 

innego gniazda USB.   
W przypadku braku innego portu USB na tym komputerze można wykorzystać urządzenie typu „USB 
over IP”, pozwalające uzyskać dostęp do klucza HASP podłączonego do innego komputera, będącego  
w udostępnionej sieci. 
 

• uszkodzenie drajwerów HASP – proszę pobrać najnowszą wersję drajwerów i wykonać ponowną 
instalację. 
 
Dokładniejszy opis: jak zainstalować drajwery HASP znajduje się w punkcie „Brak zainstalowanych 
drajwerów klucza HASP”. 
 

• uszkodzenie klucza HASP – W przypadku, gdy wykluczymy opisane powyżej przyczyny złego 
działania klucza HASP. Klucz ten zachowuje się w podobny sposób na innym komputerze - może 
wystąpić konieczność wymiany klucza. W tym przypadku należy skontaktować się z firmą Askom. 

 
 

3.3. Błąd numer (-10) 
Uruchomienie programu kończy się wyświetleniem komunikatu „Klucz HASP nie został 

znaleziony (-10)” 
 

 
Wystąpienie tego błędu spowodowane jest próbą aktualizacji klucza przy wykorzystaniu usług 
zdalnego pulpitu. 
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Rozwiązanie problemu: 
 
W celu ominięcia tego problemu należy: 
• uruchomić program bezpośrednio na komputerze, do którego podłączony jest klucz HASP 
 lub  
• czasowo podłączyć klucz HASP do innego komputera, na którym zostanie wykonana aktualizacja 

klucza 
lub  
• uruchomić program zdalnie, korzystając z oprogramowania typu VNC (Virtual Network Computing). 

 
 
 

3.4. Błąd, automatyczne zamknięcie programu AsixLicUpgrade 
podczas próby uruchomienia  
 
Jeżeli próba uruchomienia aplikacji AsixLicUpgrade kończy się niespodziewanym jej 

zamknięciem, może to mieć związek z ustawieniami wyjątków DEP. 
 
Rozwiązanie problemu: 
 

W celu usunięcia tego problemu należy dodać program AsixLicUpgrade.exe do listy 
wyjątków DEP. 

W kolejnych rozdziałach opisano, w jaki sposób należy dodawać programy do obsługi 
wyjątków DEP. 
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4. Dodawanie wyjątków DEP w systemie Windows XP 
 
Definiowanie wyjątków obsługi DEP w systemie Windows XP wykonać można za 

pośrednictwem funkcjonalności Zapobieganie wykrywaniu danych, znajdującej się 
w zaawansowanych Właściwościach systemu. 

 
W menu Start systemu Windows należy wskazać Mój komputer. Następnie za pomocą 

prawego przycisku myszki wybrać opcję Właściwości. Po uruchomieniu opcji otwarte zostanie 
okienko Właściwości systemu, na którym należy wybrać zakładkę Zaawansowane. 

 

 
 

Na zakładce Zaawansowane okna Właściwości systemu, w sekcji Wydajność, naciskamy 
przycisk Ustawienia, uruchamiając okienko Opcje wydajności. 

Na zakładce Zapobieganie wykrywaniu danych należy ustawić opcję Włącz funkcje DEP dla 
wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych  poniżej:.  

W kolejnym kroku za pomocą przycisku Dodaj oraz pojawiającego się później okienka 
Otwieranie wskazać program AsixLicUpgrade.exe, dla którego ustawiamy obsługę wyjątków 
DEP.  
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Po zakończeniu zatwierdzamy wprowadzone zmiany i zamykamy otwarte okna. 
 

 
 

Jeżeli w czasie konfiguracji ustawień obsługi wyjątków DEP ustawiona została opcja Włącz 
funkcje DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych  poniżej: konieczne 
będzie ponowne uruchomienia systemu Windows. 
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5. Dodawanie wyjątków DEP w systemie Windows 7, 
Windows  Serwer 2008 i nowszych 

 
Definiowanie wyjątków obsługi DEP w systemie Windows wykonać  można 

za pośrednictwem funkcjonalności Zapobieganie wykrywaniu danych, znajdującej się 
w zaawansowanych Właściwościach systemu. 

 
W menu Start systemu Windows wskazać pozycje Komputer. Za pomocą prawego przycisku 

myszki wybrać opcję Właściwości.  
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Po uruchomieniu wskazanej opcji otwarte zostanie okienko, na którym w sekcji 
Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej należy wybrać opcję Zmień ustawienia. 

 

 
 

Na zakładce Zaawansowane okna Właściwości systemu, w sekcji Wydajność, naciskamy 
przycisk Ustawienia, uruchamiając okienko Opcje wydajności. 

 
Na zakładce Zapobieganie wykrywaniu danych należy ustawić opcję Włącz funkcje DEP dla 

wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych  poniżej:.  
W kolejnym kroku za pomocą przycisku Dodaj oraz pojawiającego się później okienka 

Otwieranie wskazać program AsixLicUpgrade.exe, dla którego ustawiamy obsługę wyjątków 
DEP. 
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Po zakończeniu zatwierdzamy wprowadzone zmiany i zamykamy otwarte okna. 
 

 
 
Jeżeli w czasie konfiguracji ustawień obsługi wyjątków DEP ustawiona została opcja Włącz 

funkcje DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych  poniżej: konieczne 
będzie ponowne uruchomienia systemu Windows. 
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W menu Start lub w Eksploratorze Windows, za pomocą prawego klawisza myszki, wskazujemy 
na ikonie Komputer (lub Ten Komputer). Wybieramy opcję Właściwości.  

 

 
Wskazujemy opcję Zmień ustawienia. 
 

 
 
W kolejnym kroku na zakładce Zaawansowane, dla opcji Wydajność, Ustawienia naciskamy 
przycisk Dodaj. 
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W kolejnych krokach należy wskazać na wykorzystywany plik AsixLicUpgrade.exe tak, aby został 
dopisany do listy wyjątków. 
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