
АКТИВИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.5/6.6 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Правилата за активиране на ЕДИС-АСО 6.5 и ЕДИС-АСО 6.6 са еднакви за двете 

версии. По тази причина в скоби е посочен варианта при активиране на ЕДИС-АСО 6.6  
Попълнете полето „Вашият e-mail” (1) и натиснете бутон . Програмата ще се опита да 

изпрати формата за регистрация, 
 

 
 

За успешното изпращане на информацията за регистрация на продукта ще бъдете информирани със съответното 
съобщение. 

При неуспешно изпращане ще трябва да изпратите регистрационния файл ръчно.  За целта отворете вашия мейл и 
изпратете на office@edis-bg.com файла REGASO65.TXT (REGASO66.TXT), който ще намерите в папката (2). 
Разположението на папката може да варира в зависимост от  системния диск. Например, ако вашия Windows e инсталиран 
на диск D:, тази папка ще бъде разположена на него и тогава в полето (2) ще бъде изписано: D:\EDISTMP\REGASO65.TXT  
(D:\EDISTMP\REGASO66.TXT).  

Ако не разполагате с Интернет достъп на компютъра, където инсталирате актуализацията или желаете да изпратите 
данните за регистрацията на по-късен етап, можете да  пропуснете автоматичното активиране и директно с бутон  

 да запишете необходимата информация за регистрацията на продукта в посочената папка (2) и след 
това да я изпратите като прикачите файла  REGASO65.TXT (REGASO66.TXT) от нея. Програмата  ще ви информира как 
да направите това със съобщението: 

 
 

Моля обърнете внимание на действието, което трябва извършите и следните детайли в съобщението:  
 името на файла, който трябва да бъде изпратен: REGASO65.TXT (REGASO66.TXT) 
 мястото, където е записан, в случая:  C:\EDISTMP 
 имейла, на който трябва да бъде изпратен: office@edis-bg. 

След това с бутон  можете да влезете в ЕДИС-АСО 6.5/6.6 и да работите напълно безпроблемно 
до получаването на активиращия ключ.  При всяко следващо стартиране на програмата ще бъде извеждан този екран, докато 
не въведете получения от ЕДИС СОФТУЕР активиращ ключ.  Не е необходимо да повтаряте изпращането на формуляра за 
регистрация при всяко стартиране на продукта, след като вече сте го направили. Просто използвайте бутон 

, за да работите с продукта до неговата активация. След това този екран повече няма да се появява. 
 

АКТИВИРАНЕ. 
След като получите активиращия ключ, копирайте  го в полето с червената стрелка (3) и натиснете бутон  

.   
Важно! Новата версия не изисква администраторски права, за да бъде активирана.   
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След успешното активиране, моля обърнете внимание на условията, при които можете да прехвърлите активацията 
на друга машина,  да промените нейната конфигурация или да преинсталирате и обновявате системен софтуер без да 
загубите правото си на безплатна активация. 

 
 

С бутон   влизате в програмата и с това приключва процедурата по нейното активиране. 


