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Pliki do pobrania VISI 2021.0
\ INSTALATOR VISI 2021.0
Główny instalator programu VISI w wersji 2021.0
\ AKTUALIZACJA VISI 2021.0 SU2020
Instalator aktualizacji zawierającej najnowsze poprawki i ulepszenia do wersji VISI 2021.0. Instalacja aktualizacji nie jest
wymagana do uruchomienia programu
\ SPOLSZCZENIE VISI 2021.0 PL
Instalator polskiego pakietu językowego do VISI 2021.0. Instalacja spolszczenia nie jest wymagana do działania programu

Instalacja VISI 2021.0
-

W przypadku instalacji wersji komercyjnych, przed instalacja należy włożyć klucz do portu USB (JEŚLI
WYSTĘPUJE). Umożliwia to automatyczne zainstalowanie sterowników do klucza.
Do instalacji wymagane są uprawnienia Administratora.
1. W przypadku pobierania instalatora VISI ze strony http://www.visicadcam.pl/pobierz należy
ściągnąć wszystkie party, a następnie je wypakować.
2. W przypadku pobrania instalatora VISI z serwera ftp://155.133.94.38/ należy wypakować
pojedynczy plik VISI_2021.0.zip
3. Uruchom plik Setup VISI 2021.0.exe, który znajduje się w wypakowanym folderze.



Pojawi się okno dialogowe instalatora VISI, wybieramy OK.



Wybierz Next



WAŻNE ! – Typ instalacji musi być ustawiony na VISI folder structure, w przeciwnym wypadku,
później instalowana polska wersja językowa nie będzie działała prawidłowo.



Zaakceptuj umowę licencyjna i kliknij Next



Informacje na temat instalatora, aby przejść dalej kliknij Next



Wybierz miejsce instalacji programu, a następnie kliknij Next



Wybierz konfigurację domyślną programu, a następnie kliknij Next



Wybierz jedną z opcji pozwalających dołączyć lub nie do programu zbierającego dane statystyczne a
następnie kliknij Next,



W przypadku pierwszej instalacji, zalecane jest zainstalowanie DirectX,



Aby rozpocząć proces instalacji, należy kliknąć Install



Instalowana jest pełna wersja oprogramowania, wraz z katalogami elementów znormalizowanych, z
tego względu instalacja może potrwać do 30 minut, na komputerze z dyskiem HDD,



Po zakończeniu instalacji pojawi się okno informujące o prawidłowym przebiegu instalacji,

Import ustawień użytkownika VISI z innych wersji
Po zakończeniu instalacji, mamy możliwość przejścia od razu do narzędzia, które pozwoli zaimportować
ustawienia VISI ze starszych wersji, m.in. skróty klawiszowe, ustawienia CAM, ustawienia modelowania
itp.

W przypadku pominięcia tej opcji, aby uruchomić narzędzie do importu ustawień, należy wejść do
katalogu C:\VISI2021.0\Bin64 i uruchomić aplikację UpdateCfg.exe – wyświetli się poniższe okno.
Narzędzie migracji uruchomić można również za pośrednictwem VISI Launcher.

Należy wskazać ścieżkę instalacji innej wersji VISI, z której chcemy importować ustawienia. W aplikacji
znajduje się spis plików wraz z opisem, które można zaimportować. Jeżeli nie chcemy importować
wszystkich plików, należy odznaczyć zielony znacznik obok plików, które mają zostać pominięte. Aby
rozpocząć import, należy kliknąć przycisk Update. Narzędzie to służy również do przywracania ustawień
oryginalnych programu. Po poprawnym zakończeniu importu ustawień powinien pojawić się krótki
raport.

Aktywacja licencji Jednostanowiskowej
1. Przy próbie uruchomienia programu VISI, bez przywołanej wcześniej licencji uruchomi się kreator
aktywacji licencji, należy wybrać typ Jednostanowiskowa.

2. W kolejnym oknie widoczna będzie rozwijalna lista, z różnymi numerami LockCode. W przypadku instalacji
licencji, jednostanowiskowej, bez klucza USB zostawiamy aktywną pierwszą opcję z oznaczeniem
Bezkluczowy Ethernet. LockCode w tym przypadku generowany jest przy użyciu karty sieciowej Ethernet. W
przypadku instalacji licencji z kluczem USB, musimy wybrać go z widocznej listy rozwijalnej. Klikamy
Instalacja.

3. W kolejnym oknie dialogowym wprowadzić musimy numer licencji – jeśli nie posiadasz swojego numeru
licencji skontaktuj się z nami. Aktualne dane kontaktowe znajdziesz na stronie
http://www.visicadcam.pl/kontakt/visi. Po prowadzeniu numeru licencji, wybieramy przycisk Instalacja.

Po poprawnej instalacji licencji, pojawi się odpowiedni komunikat.

Kompatybilność z Windows
Windows 10 (Professional, Enterprise,)x64 - Zalecany
Certyfikowane dla VISI - pełne wsparcie techniczne.
Zaleca się instalację ostatnich aktualizacji dla tego systemu.
Te systemy operacyjne uruchomione na 64 bit PC posiadają wsparcie techniczne
Windows 8.1 (Professional, Enterprise,)x64
Certyfikowane dla VISI - pełne wsparcie techniczne.
Zaleca się instalację ostatnich aktualizacji dla tego systemu.
Te systemy operacyjne uruchomione na 64 bit PC posiadają wsparcie techniczne
Windows 7 z sp1 (Professional, Enterprise, Ultimate) x64
Certyfikowane dla VISI - pełne wsparcie techniczne.
Zaleca się instalację ostatnich aktualizacji dla tego systemu.
Te systemy operacyjne uruchomione na 64 bit PC posiadają wsparcie techniczne.
Windows Vista Ultimate, Business N, Enterprise
Brak certyfikacji - nie gwarantowane wsparcie techniczne.
Nie zaleca się instalacji na tym systemie operacyjnym do celów profesjonalnych.
WINDOWS XP PROFESSIONAL (TYLKO SP3 LUB NOWSZY)
Brak certyfikacji - nie udzielamy wsparcia technicznego.
Nie zaleca się instalacji na tym systemie operacyjnym.
WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION
Brak certyfikacji - nie udzielamy wsparcia technicznego.
Nie zaleca się instalacji na tym systemie operacyjnym.
WINDOWS XP HOME EDITION
Brak certyfikacji - nie udzielamy wsparcia technicznego.
Nie zaleca się instalacji na tym systemie operacyjnym.
Windows Vista Home Basis, Home Basis N, Home Premium
Brak certyfikacji - nie udzielamy wsparcia technicznego.
Nie zaleca się instalacji na tym systemie operacyjnym.
Windows 95/98/ME/NT
Zablokowana możliwość instalacji VISI.
Windows 2000
Zablokowana możliwość instalacji VISI.

Wymagania sprzętowe
WYMAGANIA SPRZETOWE _ MINIMALNE
• Procesor 64 bit Intel Core i3, i5, i7, XEON – 2/4 rdzeniowy i więcej
• Minimum 8Gb RAM (optymalnie 16 GB RAM)
• Dysk HD SSD (na Windows i VISI) + dodatkowy dysk HDD na dane
• 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym
• Zalecana karta graficzna firmy NVidia typ: GT, GTX, QUADRO 4Gb RAM.
• Karta graficzna z obsługa OpenGL i rozdzielczości 1280 x 1024,
• 1024Mb pamięci (2048 Mb dla modułów Advanced).
• 22” monitor (rozdzielczości Full HD lub więcej)
• Myszka z rolka (Intellimouse)
• SpaceMouse/SpaceBall (opcjonalnie)
• Karta sieciowa LAN (wymagana) / WiFi (opcjonalnie)
POZOSTAŁE WYMAGANIA
• Internet Explorer 11 lub nowszy
• Dostęp do Internetu (dla aktywacji, aktualizacji oraz modyfikacji licencji)
• Microsoft .NET Framework 3.5
• Port USB (w przypadku zastosowania klucza sprzętowego licencji)

