
MADRIX ® 5 už je za dveřmi!

Licence a HW klíče MADRIX
MADRIX KEY
MADRIX 5 bude mít nový MADRIX KEY, což je HW klíč* v podobě USB sticku (co přesně je HW klíč a jakou má funkci, se dovíte v poznámce 
pod čarou). Pouze tento nový MADRIX KEY je určen pro novou verzi MADRIX 5 a nelze použít HW klíče z dřívějších verzí MADRIX (2 a 3)! 

Pokud tedy vlastníte MADRIX KEY pro verze 2 nebo 3 (zelený plastový USB stick), nestahujte a neinstalujte nový MADRIX 5  
a nesnažte se použít stávající MADRIX KEY s touto novou verzí.

Jak postupovat, pokud máte stávající verze MADRIX a budete chtít přejít na verzi 5, se dovíte nyní:
1) Zůstanete u stávající verze – pokud neshledáte důvod přejít na verzi novou (např. upgradovat projekt apod.). Současné verze zůstanou 
funkční i nadále.
2)  Váš projekt se neustále vyvíjí, případně plánujete projekt nový nebo nemáte fixní instalaci, často inovujete a potřebujete mít neustále 
updaty k dispozici. V tom případě si můžete dokoupit upgrade z MADRIX 2 nebo 3 na MADRIX5. V tom případě obdržíte i HW klíč k nové 
verzi 5. Ceník upgradů zveřejníme, jakmile bude vydán výrobcem.

DŮLEŽITÉ INFO
Pokud máte nějakou stávající verzi (2 nebo 3), máte stále k dispozici všechny aktualizace dané verze. Například máte verzi 3 a HW klíč 
(zelený plastový USB), pak máte zdarma veškeré aktualizace software označené 3.X (kde X je číslo aktualizace). Pokud máte tuto licenci, 
doporučujeme nový MADRIX 5 zkoušet na jiném PC, abyste si nenarušili ovladače na svém aktuálním projektu.

* Co je HW klíč
HW klíč (ve formě USB sticku) odkóduje FREE verzi volně stažitelné MADRIX aplikace a vytvoří 
PLACENOU verzi MADRIX, která je licencovaná a má dostupné požadované funkce.

Můžete si tedy MADRIX vždy vyzkoušet na neplacené verzi a jakmile budete vědět přesné parametry 
svého projektu (kolik budete obsluhovat pixelů, jak bude projekt rozsáhlý atd.), objednáte si vhodnou 
placenou verzi MADRIX. Jakmile obdržíte balení MADRIX s HW klíčem, pak nemusíte odinstalovat nebo 

měnit, co jste již vytvořili, jednoduše jen vložíte HW klíč do USB portu a vyčkáte na načtení ovladačů. Poté už spustíte MADRIX program  
a pokračujete ve svém projektu. FREE verze nemá žádné omezení co do obslužné části, pouze je zablokován výstup, takže přes obraz je 
zobrazeno hlášení, že není vložen HW klíč. 

Jestliže nevíte, jakou licenci zakoupit, pak nás kontaktujte, rádi s výběrem nebo s projektem pomůžeme. 
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