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WPROWADZENIE 

 Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Jako klient 

TSplus możesz teraz wyświetlać wszystkie zamówienia i licencje w 

portalu klienta TSplus i zarządzać nimi, wprowadzając adres e-mail 

podany podczas zakupu i jeden z numerów zamówień (numery 

zamówień zaczynają się od „JWT”):  

 
DOSTĘP DO TWOJEJ OSOBISTEJ PRZESTRZENI 
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STRONA GŁÓWNA 

LICENCJE I WSPARCIE 
 

 Po zalogowaniu możesz zobaczyć swoje zakupione licencje oraz wsparcia wraz z 

odpowiednią nazwą oprogramowania, numerem seryjnym, liczbą użytkowników, wersją, 

numerem zamówienia, datą zakupu i okresem, na który zakupiona została usługa 

Wsparcia i Aktualizacji. Możesz także wyświetlić swój Klucz Aktywacyjny: 
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 Będziesz musiał skopiować go i wkleić w Konsoli Narzędzi Administratora TSplus 

lub TSplus Dodatki, w zakładce Licencja. Kliknij przycisk «Aktywuj licencję»: 

 
N.B: Nadal możesz pobrać pliki licencji i wsparcia (.lic) dla poprzednich wersji 

TSplus / TSplus Add-Ons, klikając przycisk Szczegóły znajdujący się w kolumnie 

Działania lub przycisk Widok w kolumnie Wsparcie. 

 
 Po aktywacji licencji, aby odświeżyć dane Licencji, wystarczy kliknąć przycisk 

«Odśwież licencję», spowoduje to zsynchronizowanie informacji z naszym portalem 

licencyjnym: 
 
 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zamówień, licencji i plików Wsparcia, 

skontaktuj się z nami pod adresem licenses@tsplus.eu. Kontaktując się z nami, nie 

zapomnij podać adresu e-mail lub numeru zamówienia. 



 

 

 

TSPLUS / all rights reserved 2020 

USER GUIDE Portal Klienta 
 

  

 Na stronie Zamówień można wyświetlić szczegóły zamówienia wraz z datą, nazwą, 

krajem i miastem zamówienia, a także nazwą kontaktu i adresem e-mail podanymi 

przy zakupie. 

 Każde zamówienie ma unikalny numer referencyjny. Wyświetlany jest całkowity koszt 

każdego zamówienia. Możesz wyświetlić Szczegóły zamówienia i Produkty, klikając 

przycisk Szczegóły w kolumnie Działania: 

 
 

 

 
 

POZNAJ SZCZEGÓŁY 

STRONA ZAMÓWIEŃ 

Przejdż do Portalu Klienta TSplus 

https://license.dl-files.com/

