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АКТИВИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6 
След стартирането на програмния продукт системата ще изведе на екрана (фиг. 3-14) за активирането на програмния 

продукт. Можете да използвате два варианта за активиране на ЕДИС-АСО 6. 

РЪЧНО ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА АКТИВИРАНЕ 

 
Фиг. 3-14 

Разполагате с 30-дневен срок за активиране на програмата. Трябва да изпратите инсталационния код (поле 
„Инстал.код”) на официалния имейл на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД: office@edis-bg.com придружен от следните данни: 

1. ЕИК (БУЛСТАТ) на фирмата или ЕГН за физическите лица. 
2. Име на фирмата или име на  физическото лице. 
3. Лице за контакти 
4. Телефон за контакти 
5. Сериен номер на продукта. Ще го намерите в меню „Инфо” (фиг. 3-15) 

 
Фиг. 3-15 

Автоматично генериране на информацията за активиране. 
В екрана на фиг. 3-14 натиснете бутон „Продължи”. 
Преминете в меню „Инфо” и изберете „Регистриране на ЕДИС-АСО”. 

 
Ще се появи следния екран: 
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Попълнете коректно полетата! Ако разполагате с активен достъп до Интернет натиснете бутона „Изпрати e-mail”. 

ЕДИС-АСО ще се опита за изпрати директно информацията за регистрацията на продукта. В случай на неуспешно изпълнение 
на тази операция ще получите съобщението. 

 

 
 
Обърнете внимание на маркираните полета: 
(1) Имейл адреса, на който трябва да изпратите информацията: office@edis-bg.com; 
(2) Текста, който трябва да попълните в полето „тема (subject)” на съобщението: „EDIS-ASO 6 Register”. 
(3) Файла, който трябва да прикрепите към съобщението (REGASO6.TXT); 
(4) Папката, в която трябва да го намерите, в случая: C:\EDISTMP  
В случай, че не разполагате с директна връзка към Интернет, можете да използвате направо бутона „Запис във файл”. 

ЕДИС-АСО ще подготви регистрационния файл и ще изведе съобщение от вида: 
 

 
 
В него също са посочени описаните по-горе полета и действията, които трябва да предприеме потребителят, за да 

изпрати създадената регистрационна форма. 
С бутон „Изчистване” въведените данни се изчистват от полетата на формуляра. 
До получаването на регистрационния (активиращия) ключ можете да продължите работата си в рамките на пробния 

период. За целта при всяко появяване на формата за регистрация (фиг. 3-14) използвайте бутон „Продължи”. 
След като получите активиращия ключ, копирайте  го в полето с червената стрелка и натиснете бутон „Регистрирай”. 
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След успешното активиране, този екран повече няма да се появява. 
 

 
 
На следващата стъпка се появява екран за въвеждане на името на потребителя и фирмата. Задължително е попълването 

само на поле „Име”. Въведеното име трябва да съдържа минимум 2 символа, в противен случай регистрацията на продукта ще 
бъде неуспешна. 

 
Със съобщението: 

 
приключва процеса на регистриране (активиране) на продукта. 
 
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 имейла на фирмата ще бъде изпратен дезактивиращия ключ. Изчакайте да получите потвърждение за 
направената дезактивизация и след това преминете към промени в компютърната конфигурация или преинсталация на 
операционната система. Дезактивизацията 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. 


