
Лінія консультацій «Орбіс-Т»                      Інструкція по активації  програмної ліцензії BAS                                              Страница 1 

Як активувати програмну ліцензію BAS. 

Програмні продукти системи BAS (крім базових версій) з програмною системою 
захисту (основні поставки, додаткові клієнтські ліцензії і ліцензії на сервер 1С:Підприємства) 
поставляються з наборами одноразових пін-кодів для отримання програмних ліцензій. 

 До складу однокористувальницьких основних поставок входить комплект з 3-х пін-
кодів (1 основний + 2 резервних). Сам пін-код складається з 15 символів. Комплект пінкодів 
для однокористувацького програмного ключа має наступний вигляд, даний комплект 
користувач отримує в електронному вигляді:  

 

Резервні пін-коди необхідно використовувати у разі: 

 якщо змінилися ключові параметри комп’ютера (див. нижче що відноситься до таких 
параметрів) 

 якщо комп’ютер було змінено. 

У комплект поставки базових версій типових програмних продуктів BAS входить тільки 
один пін-код для отримання базової ліцензії, який можна використовувати три рази. 
Додаткові пін-коди для базових версій 1С не надаються.  

Порядок першої активації ліцензії 

 

Крок 1. Запустіть інформаційну 
базу програми «BAS» або в режимі 
користувача або в режимі 
Конфігуратор. 

 Якщо на Вашому комп’ютері 
не знайдено програмної ліцензії або 
ключа захисту, то на екран буде 
видано наступне вікно: обираємо 
варіант «Одержати ліцензію». 
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Увага: Якщо ліцензія на 
комп'ютері раніше вже була 
отримана і потрібно отримати на 
цей же комп'ютер інші ліцензії, 
потрібно відкрити базу в режимі 
«Конфігуратор» і  обрати пункт 
«Сервіс - Одержання ліцензії». 

 

 

 

 

 

Крок 2. Після  натискання кнопки 
«Одержати ліцензію», з’явиться вікно, 
де необхідно ввести номер комплекту 
(реєстраційний номер програмного 
продукту) та пін-код до нього. 
Рекомендуємо зафіксувати, який пін-
код був активований і дату його 
активації. 

Натискаємо кнопку «Наступна». 

 

Обираємо варіант «Перший запуск» і 
тиснемо кнопку «Наступна».  

«Перший запуск» використовується 
у разі, коли ліцензія для даного 
реєстраційного номеру ще не була 
активована. 

 
«Відновлення» використовується, 
якщо інформаційна база не 
запускається та видається 
повідомлення про те що «ліцензію не 
знайдено». Причини таких випадків: 
файл ліцензії був 
видалений/пошкоджений, програмний 
продукт було встановлено на новий 
або змінений комп'ютер, було змінено 
операційну систему тощо. 
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Крок 3. Заповнюємо дані власника 
ліцензії. Обов’язково необхідно 
зберегти внесення дані за 
допомогою кнопки «Зберегти дані», 
адже у випадку відновлення ліцензії 
ці дані треба буде ввести повторно з 
точністю до символу. 

Натискаємо кнопку «наступна». В 
результаті буде отримано ліцензію, 
якщо є підключення до інтернету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок повторної активації ліцензії 

Як уже було зазначено раніше, повторно активація ліцензії може знадобитися у 
випадках, коли файл ліцензії був видалений/пошкоджений, програмний продукт було 
встановлено на новий або змінений комп'ютер, було змінено операційну систему тощо. 

Крок 1. При запуску програми 
видається наступне вікно, в якому 
необіхно обрати варіант «Одержати 
ліцензію». 

Заповнюємо поля «Номер 
комплекту» та «Пінкод». 

 

Важливо: має бути вказаний останній 
пін-код, який був активований на 
даному робочому місці для даного 
реєстраційного номеру.  
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Крок 2. Обираємо варіант 
«Відновлення», натискаємо кнопку 
«Наступна». 

 

 

 

 

 

 

 

Увага: У випадку якщо Ви впевненні що 
жодні параметри комп’ютера не 
змінювалися, то необхідно залишити 
галочку і натиснути кнопку «Наступна».  

У іншому випадку, ми знімаємо галочку і 
вносимо в поле «Резервний пінкод» 
новий пін-код, який жодного разу не був 
активований. Натискаємо кнопку 
«Наступна». 

 

 

Вводимо персональні дані з 
текстового файлу, який було 
отримано та збережено в момент 
першої активації ліцензії даної 
поставки. У випадку втрати даного 
файлу, рекомендуємо звернутися за 
допомогою на Лінію консультації 
Орбіс-Т. 

Натискаємо кнопку «Наступна» 

У випадку правильного внесення всіх 
даних, ви успішно отримаєте 
ліцензію. 
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Порядок отримання додаткових пін-кодів 

Якщо Вами було використано всі пін-коди з комплекту, Ви маєте право отримати 
додатковий пінкод. Для цього необхідно відправити листа на адресу hotline@orbis.com.ua. В 
листі Ви маєте вказати: 

 Повну назву організації. 

 Код ЄДРПОУ. 

 Реєстраційний номер програмного продукту. 

 Активний пінкод, на заміну якого потрібно видати новий. 

 Причину отримання додаткового пінкоду. 

Ключові параметри комп’ютера 

Є певні параметри комп'ютера, які впливають на ліцензію. Якщо змінюється хоча б 
один з параметрів, ліцензію потрібно отримувати заново. У цьому випадку використовується 
процедура «Відновлення ліцензії» з введенням резервного пін-коду, яку ми розглянули вище. 

До ключових параметрів відносять: 

 Назва операційної системи 

 Версія операційної системи, при цьому для ОС Windows аналізуються тільки перші 
дві цифри номеру версії 

 Серійний номер операційної системи (тільки для ОС Windows) 

 Дата установки операційної системи (тільки для ОС Windows) 

 Мережеве ім’я комп’ютера 

 Модель материнської плати 

 Об’єм оперативної пам’яті 

 Тип і версія  BIOS 

 Список процесорів та їх параметри 

 Список мережевих адаптерів та їх  MAC-адреси 

 Список жорстких дисків та їх параметри 

 

ЛинІя консультацій Орбіс-Т: (057) 780 70 79, (067) 353 70 79, e-mail: hotline@orbis.com.ua 
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