
POMÓŻ SOBIE 
Zarejestruj swoje oprogramowanie 

TERAZ. 

Pozwoli Ci to maksymalnie wykorzystać zakupione oprogramowanie 
Dziękujemy za wybór oprogramowania ASKOM 
W trosce o wysoką jakość usług świadczonych dla naszych 
klientów, wprowadzamy system rejestracji pakietu Asix. 
Gromadzone dane pozwolą położyć nacisk na rozwój tych 
elementów systemu pomocy i wiedzy dostępnego przez stronę 
WWW, które cieszą się największym zainteresowaniem 
klientów. Pozwolą nam one przygotować stosowne przykłady, 
gotowe do natychmiastowego stosowania, poszerzyć opisy o 
wyjaśnienie najtrudniejszych kwestii, rozszerzyć bazę najczęściej 
zadawanych pytań (FAQ). Wszystko po to, aby ułatwić 
korzystanie z naszego oprogramowania oraz zwiększyć jego 
niezawodność. 

Dzięki rejestracji pakietu Asix będziesz mógł maksymalnie 
wykorzystać tę inwestycję.  

Co otrzymasz w zamian? 

Jako zarejestrowany użytkownik końcowy oprogramowania Asix 
firmy ASKOM uzyskasz następujące przywileje*: 

•  Dostęp do pomocy technicznej, której zadaniem jest pomagać 
Ci na każdym etapie pracy z pakietem Asix 

•  Informacje o nowościach i udoskonaleniach mających 
poprawić komfort Twojej pracy z pakietem Asix 

•  Prawo zakupu nowych wersji głównych (upgrade) oraz 
nieodpłatnego otrzymywania uaktualnień (update) do 
nowszych wersji dodatkowych oraz wydań oprogramowania, tak 
abyś mógł wykorzystywać najnowocześniejsze z dostępnych 
narzędzi 

•  Bezpieczeństwo, wynikające z faktu, że rejestrujesz legalną 
kopię pakietu asix i jesteś w związku z tym uprawniony do 
wszelkiej pomocy i innych przywilejów z tego płynących 

 

* Przywileje wynikające z rejestracji mogą ulegać zmianom 

Jak możemy Ci pomóc? 

Zapewniamy STAŁY, przyjazny dla użytkownika, nieodpłatny 
system telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną wsparcia 
technicznego.  

Będziemy starali się zrobić wszystko co w naszej mocy, aby 
rozwiązać wszelkie pojawiające się problemy. Nie możemy jednak 
zagwarantować, że znajdziemy rozwiązanie w absolutnie każdym 
przypadku. 

Rejestracja zakupionego pakietu Asix jest warunkiem uzyskania 
bezpłatnego wsparcia technicznego.  

POMOCNA RADA 

ZAWSZE przechowuj starannie LICENCJĘ na oprogramowanie oraz 
KARTĘ KOMPLETACJI ZESTAWU. Dostępne na nich: NUMER 
LICENCJI oraz NUMER ID klucza sprzętowego będą Ci potrzebne 
do uzyskania uaktualnień oraz wsparcia technicznego z naszej 
strony.  

Jak zarejestrować nowy produkt? 

Pu prostu wypełnij załączona kartę rejestrową i wyślij ją: 

- pocztą na adres:  
   ASKOM Sp. z o.o., 44-100 GLIWICE, ul. J.Sowińskiego 13 

- faksem na numer: + 48 32 30-18-101 

- mailem na adres: biuro@askom.com.pl lub asix@askom.com.pl   

Jak zarejestrować pozostałe pakiety Asix? 

Jeśli posiadasz jakiekolwiek nie zarejestrowane pakiety Asix 
zarejestruj je jak najszybciej, aby móc czerpać dostępne korzyści. 

Będziemy pomagać Ci na każdym etapie Twojej pracy. 
 
                                          
                                            
                                                      
NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI 
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KARTA REJESTROWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 
Dane zakupionego pakietu Asix 

Dane obligatoryjne: 
Nazwa Użytkownika:  ………………………………………………………………………………………………...…………………. 

Nazwa firmy / Oddział / Wydział 
 ………………………………………………………………………………………..…………………….……. 
Ulica  
………………………………………………………………………………………..………….………………. 
Kod pocztowy i miejscowość  

Osoba kontaktowa:  …………………………………………………………………………………………..……….………………. 
Imię i nazwisko   
…………………………………………………………………………………………..……….………………. 
Stanowisko  

e-mail:  …………………………………………………………………………………………..…….…………………. 
e-mail

Tel.  …………………………………………………………………………………………..…….…………………. 
Telefon 

Numer LICENCJI: 

Klucz HASP: ID:  typ: USB        LPT         MaxMicro 

DATA/MIEJSCE nabycia:  ……………………    ………………………………………................…  ……………………………. 
Data          Nazwa Integratora / Dealera               Miasto / Kraj 

Panel panel op. 32 Asix-WATP     panel op. 128 Asix-WALP        panel op. 512 Asix-WACP     panel op. 4096 Asix-WAFP 

LICENCJA: 

operatorski    panel op. 64 Asix-WAEP      panel op. 256 Asix-WABP     panel op. 1024 Asix-WAAP      panel op. bez limitu Asix-WAUP 

Stacja  stacja op. 32 Asix-WATW        stacja op. 128 Asix-WALW  stacja op. 512 Asix-WACW       stacja op. 4096 Asix-WAFW 
operatorska     stacja op. 64 Asix-WAEW     stacja op. 256 Asix-WABW      stacja op. 1024 Asix-WAAW      stacja op. bez limituAsix-WAUW 

Serwer   serwer op. 64 Asix-WAES     serwer op. 256 Asix-WABS      serwer op. 1024 Asix-WAAS      serwer op. bez limitu Asix-WAUS 
operatorski     serwer op. 128 Asix-WALS    serwer op. 512 Asix-WACS      serwer op. 4096 Asix-WAFS 
Asix4Internet 

  serwer www i 1 Cal WWW @Asix4Internet     rozsz. o 20 Cal Lite @Asix4Internet20Cal-Lite       rozsz. o 10 Cal @Asix4Internet10Cal 
  rozsz. o 1 Cal Lite @Asix4Internet1Cal-Lite  rozsz. o 50 Cal Lite @Asix4Internet50Cal-Lite       rozsz. o 20 Cal @Asix4Internet20Cal 
  rozsz. o 5 Cal Lite @Asix4Internet5Cal-Lite  rozsz. o 1 Cal @Asix4Internet1Cal                              rozsz. o 50 Cal @Asix4Internet50Cal 
  rozsz. o 10 Cal Lite @Asix4Internet10Cal-Lite  rozsz. o 5 Cal @Asix4Internet5Cal  

AsLogger 
  serwer + drajwer AsLoggerSerwer-Advantech     serwer + drajwer AsLoggerSerwer-MultiMuz     drajwer AsLogger-Mupasz07     
  serwer + drajwer AsLoggerSerwer-Mupasz2001G    AsLoggerKlient           drajwer AsLogger-Mupasz710    
  serwer + drajwer AsLoggerSerwer-Mupasz07       drajwer AsLogger-Advantech              drajwer AsLogger-MultiMuz       
  serwer + drajwer AsLoggerSerwer-Mupasz710        drajwerl AsLogger-Mupasz2001G  

Pozostałe    stacja inż. lokalna Asix-WDUW        serwer AsixConnect      AsAudit        AsAlarm-Pro 
licencje  stacja inż. sieciowa Asix-WDUN         serwer AsAlert         AsAudit-RDS      @AsAlarm-Pro 

 terminal operatorski Asix-WAUO      AsAlertClient            AsAudit-Lite      @AsAlarm1Cal 
 AsAudit-WWW     
 Asix1Cal AsService 
 AsAsixRDS+1Cal     AsService-Lite 
 AsixRDS1Cal            Asix-EDUS 

        E65-00244      C30-00377  E65-00255      C30-00388      6VC-02100 
C30-00376      7RQ-00003       C30-00387       6VC-02098     6VC-02101  
E65-00245       7RQ-00004      E65-00256       6VC-02099  

  panel op. 512 zmiennych A4W-WACP      terminal operatorski A4W-WAUO 
 panel op. 1024 zmienne A4W-WAAP serwer www/1 Cal A4W-@Asix4Internet 
 panel op. 4096 zmiennych A4W-WAFP  rozsz. serw. www A4W-@Asix4Internet+1Cal 
 panel op. bez limitu A4W-WAUP      syst. powiad. o alarmach A4W-AsAlert 
 stacja op. 512 zmiennych A4W-WACW     system audytorski A4W-AsAudit 
 stacja op. 1024 zmienne A4W-WAAW dod. do lic. terminala op. A4W-AsAudit-Lite 
 stacja op. 4096 zmiennych A4W-WAFW  dod. do @Asix4Internet A4W-AsAudit-WWW 
 stacja op. bez limitu A4W-WAUW      stacja inż. lokalna A4W-WDUW 
 serwer op. 512 zmiennych A4W-WACS     serwer op. 4096 zmiennych A4W-WAFS 
 serwer op. 1024 zmienne A4W-WAAS     serwer op. bez limitu A4W-WAUS 
 serwer i 1 Cal Sydel4Asix     serwer i 1 Cal PRO Sydel4AsixPRO 
 klient Sydel4Asix1Cal            klient PRO 

 klient @Asix4Mobile1Cal     pakiet @Asix4Mobile10Cal 
 pakiet @Asix4Mobile5Cal       pakiet @Asix4Mobile20Cal       pakiet @Asix4Mobile50Cal    

UPGRADE 
 Branża:  

 energetyka        przemysł chemiczny       budynki inteligentne      gospodarka komunalna    
 przemysł maszynowy      przemysł spożywczy        zakłady mleczarskie    inna   

 …………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………….. 
   Wypełnij, gdy inna 

Szczegóły branży(technologia/linia):  ……………………………………………………………………………………….......................….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Technologia/linia/instalacja 
Dane opcjonalne: 
Używany sterownik: …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Używane protokoły 

Oświadczenie o poufności danych: 
Gromadzone dane rejestrowe służą do poprawiania standardu technicznego wsparcia klientów, rozbudowy naszego systemu wiedzy i 
pomocy. Pomagając nam pomagasz sobie! 
Więcej informacji o rejestracji produktów na www.askom.com.pl 
ASKOM Sp. z o. z siedzibą w Gliwicach oświadcza, że zbierane dane o użytkowniku pakietu Asix są zastrzeżone do użytku wewnętrznego i 
nie są udostępniane podmiotom trzecim poza przypadkami przewidzianymi prawem. Użytkownik ma prawo do wglądu do informacji 
zebranej o nim, zmiany danych i żądania ich usunięcia. 

Licencje ISVR  
Microsoft SQL Server 

Licencje Asix4WAGO 

Licencje Asix Mobile 

Licencje Sydel4Asix 

   OpcUaServer    
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