Vážený zákazníku,
Děkujeme za zakoupení licence Adobe. Níže naleznete informace, jak licenci nainstalovat a aktivovat.
1. Po zaplacení licence vám přijde uvítací zpráva z Adobe na stejnou emailovou adresu, jakou máte zadanou
v registraci na Alze. Email je zasílán přímo z Adobe z adresy adobelicensing@adobe.com a je možné, že
skončí v nevyžádané poště. V tuto chvíli vás Adobe informuje o vytvoření Adobe účtu, ale licence ještě není
na účet připsaná. Email vypadá následovně:

2. O připsání licence k vašemu Adobe účtu budete informováni dalším emailem. K připsání licence dochází
v řádu hodin až jednoho pracovního dne. Email vypadá následovně:

3. Nyní klikněte na odkaz z emailu: https://licensing.adobe.com/sap/bc/bsp/sap/zliclogin/login.htm, dostanete
se na přihlašovací stránku.

Klikněte na Forgot password?, dostanete se na tuto stránku:

Zadejte vaši emailovou adresu a klikněte na Next.
Bude vám odeslán email k obnově hesla, vypadá takto:

Klikněte na odkaz emailu a v následujícím formuláři si zvolte heslo k vašemu Adobe účtu:

Poté uvidíte potvrzení o změně hesla:

4. Běžte opět na stránku https://licensing.adobe.com/sap/bc/bsp/sap/zliclogin/login.htm a přihlaste se. Po
prvním přihlášení budete dotázáni na číslo mobilního telefonu, které doporučujeme zadat. Slouží pro zaslání
bezpečnostního kódu při obnově zapomenutého hesla. Toto není povinné a dialog lze přeskočit kliknutím na
tlačítko Skip.

5. Dostanete do Nastavení,

Zde si můžete nastavit jméno včetně diakritiky, vaši pozici, případné zasílání marketingových materiálů. Když jste
hotovi klikněte na Save.
6. Dostali jste se na Licencing Website:

7. Získání licenčního čísla, tzv. Serial Number. V levém modrém menu klikněte na Retrieve Serial Number:

Dostanete se na tuto stránku, kde klikněte na tlačítko Search:

Zobrazí se vaše licenční číslo:

Červeně zakroužkované licenční číslo si někam poznamenejte, budete ho později potřebovat.
8. Stažení licence. Klikněte v horním menu na Licences a vyberte položku Downloads:

Dostanete se na tuto stránku:

Dle typu zakoupené licence můžete vidět možnosti stažení pro různé platformy, Windows, nebo Macintosh.
Klikněte na požadovanou verzi.

Zahajte stahování kliknutím na Download a po přečtení licenčních podmínek je odsouhlaste kliknutím na
Accept.

Vyskočí tento dialog:

Vyberte, zda chce soubor rovnou spustit, nebo ho chcete uložit na disk. Začne stahování. Doba stahování
záleží na rychlosti internetového připojení.
9. Instalace. Spusťte uložený soubor. Vyberte umístění, kam se mají instalační soubory rozbalit:

Prosím počkejte, dokud se stažené soubory nerozbalí. Poté klikněte na tlačítko Dokončit:

Proběhne inicializace:

Poté klikněte na Nainstalovat:

Následně vás instalátor vyzve k zadání přihlašovacích údajů k Adobe účtu. Zadejte je a potvrďte přijetí
Licenční smlouvy. Následně zadejte licenční číslo, které jste získali v bodě 7.

Pokračujte dále dle instrukcí na obrazovce až ke zdárnému dokončení instalace.

