
 
SMC AutoSim-200 ingyenesen használható 2020. július 1-ig. 

Mi az SMC-nél a képzést, ide értve a felnőtt képzést is nagyon fontosnak tartjuk. A jelenlegi 

különleges helyzetre való tekintettel, az SMC online oktatási kurzusaival támogatni szeretnénk 

az Oktatási Intézményeket, azok diákjait és mindenkit, aki tanulni szeretne. 

Új online tréninget indítunk az AutoSim-200 használatáról. 

Az AutoSim-200 egy szimulációs szoftver, amely alkalmas pneumatikus, hidraulikus, villamos 

kapcsolások, PLC programok, megjelenítő felületek integrált létrehozására és szimulációjára. 

A program segítségével a létrehozott kapcsolások működőképessége azok gyakorlati 

megépítése nélkül is leellenőrizhető. 

A program használatának megkezdéséhez internet kapcsolatra van szükség. A többi már csak 

Önön múlik… 

Hogyan lehet egy ingyenes AutoSim-200 programot és a hozzá tartozó licenszet beszerezni 

az SMC-től? 

1. Töltse le az  AutoSIM-200 legújabb verzióját: 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/smciketek/autoSIM-200/autoSIM-200_na.rar 

 

 

2. Csomagolja ki a fájt és rendszergazdaként indítsa el a as200v406nar2.exe programot. 

 

3. Megjegyzés: a telepítés után próba licensszel a program futtatható. A próba licensz 45 napos. 

Az alábbi lépésekkel 2020.07.01-ig használható ingyenes licensz szerezhető be. 

 

4. Regisztráljon az SMC international training oldalán. https://www.smctraining.com/en/ 

 
A rendszer megerősítő linket fog e-mailben küldeni. Az e-mail megérkezése után a linkre kattintva 

meg tudja erősíteni a regisztrációját. 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/smciketek/autoSIM-200/autoSIM-200_na.rar
https://www.smctraining.com/en/


 
 

5. Jelentkezzen be az SMC International Training oldalán! 

https://www.smctraining.com/en/product/MyProduct 

 

 
 

 

6. Klikkeljen a “My products” menüre, majd nyomja meg a “Register new product” gombot! 

 

 
 

7. Üsse be a “Code” mezőbe a 374941828603562 számsort! 

 

 
 

 

https://www.smctraining.com/en/product/MyProduct


 
8. Nyissa meg a megjelenő pdf filet! A fájl fogja tartalmazni a regisztrációs kódot.

 
 

 

9. Indítsa el az AutoSim-200 programot rendszergazda módban! Elérési útvonal:  

C:\Program Files (x86)\SMC\AUTOSIM-200V4\as200.exe. 

 
 

10. Az első indításkor a program próba licenszel fog indulni. Nyomja meg az erre vonatkozó felugró 

ablakon az OK gombot. A program indulása után a File \ licensz menübe lépjen be! 

 
A program megerősítést kér, hogy bezárhatja-e az aktuális projektet. Nyomjon rá a “Yes” gombra. 

 

 

 

 

 



 
11. A megjelenő ablakban nyomja meg az “Enter a licence” gombot. 

 

 
 

12. Másolja be a licensz kódot a megnyitott pdf dokumentumból, és nyomja meg az “OK” gombot!“  

 

 

 
 

13. Megjelenik egy üzenet arról, hogy a licensz kulcs regisztrációja sikeresen megtörtént. Fogadja el, majd 

zárjon be minden ablakot és indítsa újra az AutoSim 200 programot! 

 

Gratulálunk! Az AutoSIM 200 program használatra kész! 
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