
АКТИВИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 5 
 
1. След стартирането на програмния продукт ще се появи екран (фиг. 1), който ви информира, че 

системата не е активирана. Натиснете бутон  ОК и програмата ще изведе на екрана (фиг. 2) за активирането на 
програмния продукт. 

 
 

 
фиг. 1 

 

 
фиг  2 

 
Разполагате с 10-дневен временен лиценз, в рамките на който трябва да активирате програмата.  
Трябва да изпратите инсталационния код (1) (поле „Инсталационния код”) и вида на активацията 

(поле „Активация” (2) ).на официалния имейл на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД: office@edis-bg,com. 
Това може да стане по следния начин. 
Въведете своя и-мейл адрес в съответното поле (3)  и натиснете бутон „Изпрати кода” (4). При 

наличие на достъп до Интернет програмата ще се опита да изпрати необходимите данни автоматично. В случай 
на неуспех ще се появи съобщението на фиг. 3 и в папката C:\EDISTMP ще бъде създаден файла REG.TXT, 
който трябва да изпратите на ръчно на посочения имейл адрес: office@edis-bg.com   
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фиг. 3 

 
Другият начин е да изпратите ръчно и–мейл с инсталационният код и вида на активацията 

придружени от следните данни: 
1. ЕИК (БУЛСТАТ) на фирмата или ЕГН за физическите лица. 
2. Име на фирмата или име на  физическото лице. 
3. Сериен номер на продукта. Ще го намерите в меню „Инфо/Производител и версия” (фиг. 4) 
 

 
фиг. 4 

 
За да продължите работата си в рамките на пробния период натиснете бутон „Продължи” (7). След 

като получите активиращия ключ, копирайте  го в поле (5) на фиг. 2 и натиснете бутон „Активирай” (6). След 
успешното активиране, натиснете бутон „Продължи” (7) и този екран повече няма да се появява.  

 
ВНИМАНИЕ! Преди каквито и да било промени в конфигурацията на компютъра или 

преинсталация на операционната система направете консултация с ЕДИС СОФТУЕР ЕООД или 
нейните дистрибутори, за да уточните дали ще се наложи дезактивиране на програмния продукт. 
Дезактивацията става  от меню „Конфигурация / Дезактивация на продукта”  На е-мейла на фирмата 
ще бъде изпратен дезактивиращия ключ. Изчакайте да получите подтвърждение за направената 
дезактивация и след това преминете към промени в компютърната конфигурация или преинсталация на 
операционната система. Дезактивацията ви осигурява право на нова активация на продукта, в противен 
случай ще трябва да заплатите такса за активиране по ценовата листа  на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД. 
 


