
 

ADACOM QUALIFIED SERVICES 

Οδηγίες εγκατάστασης Safenet 5110 CC για Mac



Βήμα 1: Λήψη αρχείου εγκατάστασης
Σημείωση:  Η  λήψη  του  αρχείο  εγκατάστασης  ίσως  διαρκέσει  μερικά  λεπτά.  Εξαρτάται  από  την 
ταχύτητα του δικτύου σας 

 Κάντε click στο link εγκατάστασης 

 Εάν χρησιμοποιείτε διάφορους υπολογιστές (Γραφείου, Φορητούς, Δουλειά, Σπίτι) θα πρέπει 
να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε όλους. Πρέπει να επιλέξετε και να μεταφορτώσετε το σωστό 
αρχείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο λειτουργικό του κάθε σταθμού εργασίας.

Βήμα 2: Εγκατάσταση drivers
Σημείωση: Παρακαλούμε μην εισάγετε το USB token στον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση των drivers.

 Αφού κατεβάσετε το αρχείο των drivers, κάντε κλικ επάνω στο αρχείο για να ξεκινήσει η 
εγκατάσταση.

 Πατήστε το “Continue”



 Επιλέξτε την γλώσσα εγκατάστασης (προτεινόμενη “Αγγλικά”) και κλικ στο “Continue”

 Για να συνεχίσετε πατήστε “Agree” στο μήνυμα που αφορά τους όρους χρήσης.



 Πατήστε το “Install” για να ξεκινήσει η εγκατάσταση

 Εισάγετε το Username και Password που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας και πατήστε το 
“Install Software”.



 Η εγκατάσταση πιθανά να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα λάβετε το 
παραπάνω μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Πατήστε το “Close”

Βήμα 3: Εισαγωγή άδειας χρήσης λογισμικού

Το επόμενο βήμα είναι να εισάγετε την άδεια χρήσης του λογισμικού της Safenet. 

 Πατήστε στο εικονίδιο της Safenet στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας και επιλέξτε το 
“About”



 Πατήστε στο “Import New License”

 Αντιγραφή και επικόλληση του μηνύματος που θα βρείτε στο αρχείο …….. και στη συνέχεια κλικ 
στο “OK”



Βήμα 4: Αλλαγή του Token Pin

 Συνδέστε το USB Token στον υπολογιστή σας 

 Θα πρέπει να αλλάξετε το default token PIN. 

 Πληκτρολογήστε  το  default token PIN “1234567890”  και  στη  συνέχεια  πληκτρολογήστε  το 
προσωπικό σας PIN (το οποίο θα το γνωρίζετε μόνο εσείς)

 Θα βρείτε τον σειριακό αριθμό του Token στο πίσω μέρος της συσκευής.
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