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A hálózatos USB kulcs 
használatbavétele 
 
Az USB portos hardverkulcsot csak a 
hardverkulcs meghajtó programjának telepítése 
után csatlakoztassa a számítógéphez.  
Az USB csatlakozású hardverkulcsok esetében a 
kulcs használatbavétele a következő lépésekből 
áll: 
 
Sentinel telepítő program használata 
Az Ön által letöltött fájl a „Sentinel Protection Installer 7.6.1.zip”, ez egy tömörített fájl amit ki kell 
bontani. A kibontás után kapott Sentinel Protection Installer 7.5.0.exe fájl egy egyszerűen használható 
telepítő program, ami mind a nyomtató csatlakozású (printerportos), mind az USB csatlakozású 
kulcsokhoz telepíti a meghajtó programokat. A meghajtó program a következő operációs rendszereket 
támogatja: Windows 98, 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7 (32 és 64 bit). 
Ezt elindítva a program lépésről lépésre ismerteti a tennivalókat és mind a rendszer meghajtó 
programokat, mind az USB kulcs kezelésére szolgáló meghajtó programokat  telepíti.  
 
Ez a program angol nyelvű, futtatása a következő lépések 
végrehajtását igényli: 

 
1. Indítsa el a „SENTINEL PROTECTION 

INSTALLER 7.6.1.EXE” nevű fájlt 
 A program ellenőrzi a rendszert, hogy megállapítsa 

telepíthető-e a driver. 
  
 
 
 
2. A következő ablakban a telepítő program elmondja, 

hogy a számítógépre fogja telepíteni a Sentinel meghajtó 
programokat, amelynek elkezdéséhez kattintson a 
„Next” (Tovább) gombra. 

 
 
 
 
 
 
3. A megjelenő ablakban a program felhasználási feltételei 

jelennek meg angol nyelven. A telepítéshez az „I accept 
the terms in the  license agreement” (elfogadom a 
felhasználási feltételeket) opciógombra kell kattintani, 
majd a „Next” (Tovább) gombbal folytatni a telepítést. 

 
 
 
 

USB portos hardverkulcs 
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4. A következő ablakban a telepítés módját tudja beállítani. 
Két telepítési mód adódik. A „Complete” (Teljes) vagy 
a „Custom” (Felhasználói). A kívánt opciógombra kell 
kattintani. Válassza a „Custom” (Felhasználói) 
telepítést.  

 
 
 
 
 

 
A „Felhasználói” telepítés ablakában látjuk, hogy milyen 
program részek települnének a számítógépre. A „System 
Drivers” végzi a kulcsok kezelését (mindkét eleme 
szükséges). A „Protektion Server” fogja megosztani a 
kulcsot a hálózaton. A „Keys Server” részre viszont 
nincs szükségünk mert ez más típusú kulcsokhoz 
készült. 
Kattintsunk a „Sentinel Keys Server” előtti ikonra és a 
megjelenő opciókból válasszuk a legalsót.  

  
 
 
 

A telepítési mód kiválasztása után a telepítést a „Next” 
(Tovább) gombra kattintva tudja folytatni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. A következő ablakban a program jelzi, hogy kész a 

meghajtó programok telepítésére. „Click Install to begin 
the installation”. A végrehajtáshoz kattintson az 
„Install” (Telepít) gombra.  
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6. Amennyiben a telepítő program Windows tüzfalat 
érzékel a gépen, engedélyt kér annak beállítására. 
Kattintsunk a „Yes” gombra az engedély megadásához 
és a telepítés folytatásához. 

 
 
 
 
 
 
 
7. A telepítés végeztével egy visszajelzést kap miszerint a 

telepítés sikeresen végrehajtódott. Ezt a „Finish” 
(Befejezés) gombra kattintva nyugtázza. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A program a telepítés után esetleg kérheti a számítógép 
újraindítását. Az újraindításhoz kattintson a „Yes” 
gombra. Ekkor a számítógép bezár minden programot és 
újraindul. 

 
 
 
 

 
8. A driver telepítése után csatlakoztassa a számítógéphez az USB portos hardverkulcsot amit a 

Windows automatikusan felismer. 
 
Az előbbi lépésekkel a hardverkulcs használatbavétele megtörtént. Az ezzel védett programok 
telepítésére, futtatására sor kerülhet. 

 
A kliens gépeken amelyikeken nincs hardverkulcs elegendő a DVD-n található hardverkulcs telepít 
gombbal indítható „Sentinel System Driver” telepítése. 
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