License Transfer Utility (LTU)
License Transfer Utility (LTU)-ohjelmalla voit siirtää Autodesk-tuotteen lisenssin tietokoneiden välillä, jos
esimerkiksi haluat siirtää ohjelman lisenssin kannettavaan tietokoneeseen voidaksesi työskennellä kotona,
tai jos olet hankkinut uuden koneen ja haluat siirtää lisenssin siihen. LTU toimii useimmilla Autodeskin
tuotteilla, myös Mac-versioilla.

LTU tuli Autodeskin 2010-ohjelmaversioihin ja on siitä lähtien pysynyt samanlaisena. 2009-versioissa ja
vanhemmissa on käytettävissä vastaavanlainen lisenssinsiirtotoiminto, jonka nimi on Portable License
Utility (PLU), mutta nämä ohjeet eivät päde sille.
Esimerkki LTU:n käytöstä:

Siirretään ohjelman lisenssi LTU:lla pois koneesta, eli ”pilveen”
1. Käynnistä License Transfer Utility, joka sijaitsee Käynnistä- (Start-) valikon Autodesk-kansiossa samassa
ohjelmaryhmässä kuin se Autodeskin ohjelma – tässä esimerkkitapauksessa AutoCAD 2012 – jonka
lisenssin haluat siirtää.
License Transfer Utility, käynnistys Windows-ympäristössä

License Transfer Utility, käynnistys Mac-ympäristössä:

2. Siirry kirjautumiseen napauttamalla Sign in… -painiketta:

3. Kirjaudu Autodeskiin kirjoittamalla käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja napauta Kirjaudu-painiketta. Ellei
tunnuksia vielä ole, luo uusi käyttäjätunnus napauttamalla Luo käyttäjätunnus nyt:

4. Seuraavassa ikkunassa valitaan, kenellä on oikeus palauttaa lisenssi pilvestä.
Jos et laita ruksia Make the license available as a public import –ruutuun, vain sinä omaa
käyttäjätunnustasi käyttäen voit palauttaa lisenssin koneeseesi (samaan tai eri koneeseen).
Jos ruksaat Make the license available as a public import –ruudun, niin lisenssin voi palauttaa kuka
tahansa muukin, jolla on asennettuna sama ohjelma samalla sarjanumerolla. Tällä vaihtoehdolla lisenssi
voidaan siis siirtää yrityksen sisällä käyttäjältä toiselle. Tämä vaihtoehto muuttuu 14 vuorokauden
kuluttua automaattisesti päälle myös siinä tilanteessa, että yksityistä siirtoa ei ole siihen mennessä
palautettu.
Klikkaa lopuksi Export.

5. Lopuksi tulee License Export Confirmation -ilmoitus siitä, että siirto Autodeskin serverille on
onnistunut. Klikkaa Finish.

Lisenssin tuonti pilvestä.
1. Asenna oikea ohjelma (= sama josta lisenssi siirrettiin pilveen) uuteen koneeseen samalla
sarjanumerolla. Älä kuitenkaan käynnistä ohjelmaa, ennekuin olet siirtänyt lisenssin tämän ohjeen
mukaan.

2. Käynnistä License Transfer Utility ohjelma samalla tavalla kuin edellä aloittaessasi lisenssin siirtoa.
2. Klikkaa Sign in…

3.

4.

Anna Käyttäjätunnus ja Salasana ja klikkaa Kirjaudu.

License Import Confirmation page varmistaa, että lisenssi on onnistuneesti siirretty koneeseen.
Klikattuasi Finish voit käynnistää ohjelman, johon lisenssi siirrettiin/palautettiin.

