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Skrócona procedura aktywacji
Zalecana kolejność instalacji programu Sibelius:
1. Załóż konto na witrynie Avid.com
2. Dodaj do konta zakupiony program
3. Zainstaluj program, pobierz aktualizacje
4. Przygotuj numery System ID oraz Activation ID
5. Aktywuj program na swoim komputerze
Przenoszenie programu Sibelius z jednego komputera na drugi:*
1. Zaloguj się na koncie administratora
2. Uruchom program Sibelius
3. Z menu Help wybierz Deactivate
4. Po prawidłowym wycofaniu aktywacji możesz aktywować program na innym komputerze
WAŻNE: korzystaj z tej procedury również zanim zaczniesz instalację nowego systemu
operacyjnego na komputerze.
Aktywacja programu Sibelius:*
1. Zaloguj się na koncie administratora
2. Wyłącz antywirus lub zaporę sieciową
3. Uruchom program Sibelius
4. W oknie dialogowym Try Sibelius 7 kliknij przycisk Activate
*wymagane połączenie z internetem
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Zakładanie konta na witrynie Avid.com
Jeśli posiadasz już konto na witrynie Avid.com pomiń ten rozdział. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz
w pasku adresowym: www.avid.com , następnie kliknij łącze My Account

Na kolejnej stronie, zwróć uwagę na pola po prawej stronie pod nagłówkiem Create an Avid Master
Account. W polach poniżej wpisz następujące dane:

Imię
Nazwisko
Z listy wybierz kraj (Poland)
Wpisz adres email
Wpisz hasło, które chcesz używać do logowania
Przepisz ponownie hasło
Odczytaj kod z obrazka (jeśli kod jest nieczytelny,
kliknij łącze Reload the page)
Wpisz kod z obrazka
Kliknij, aby utworzyć konto

Logowanie do istniejącego konta Avid
Jeśli posiadasz już konto na witrynie Avid.com, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku
adresowym: www.avid.com , następnie kliknij łącze My Account

Na kolejnej stronie, zwróć uwagę na pola po lewej stronie pod nagłówkiem Login to your Avid Master
Account. W polach poniżej wpisz następujące dane:

Wpisz adres email
Wpisz hasło
Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij łącze Forgot Passoword,
na podany adres email otrzymasz instrukcję jak zmienić
hasło do konta.
Kliknij, aby zalogować się do konta
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Uaktualnienie programu Sibelius do nowszej wersji np. z 6 do 7.5, 7 do 7.5
Po zakupie uaktualnienia przez witrynę Avid lub wersji pudełkowej, powinieneś otrzymać kod aktywacyjny,
który umożliwi pobranie najnowszej wersji programu Sibelius. Kod aktywacyjny otrzymasz w wiadomości
email (przy zakupie przez witrynę Avid) lub wydrukowany na kartce (w przypadku wersji pudełkowych).

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresowym: www.account.avid.com .
Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się do niego. Jeśli nigdy nie aktywowałeś produktu firmy Avid – utwórz
nowe konto

Programy Avid aktywowane w ten sposób, zostaną dodane do konta. Później będzie można pobrać pliki
instalacyjne programów i uaktualnień bezpośrednio z konta.
Po zalogowaniu się do konta kliknij Activate & Download Your Product

Na kolejnej stronie wprowadź kod aktywacyjny.
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Uaktualnienie programu Sibelius do nowszej wersji np. z 6 do 7.5, 7 do 7.5

Wpisz otrzymany kod
aktywacyjny
Kliknij przycisk Download Now

Wpisz numer seryjny programu
lub Activation ID,
z którego dokonujesz
uaktualnienia
Kliknij przycisk Continue

System ID, Activation ID i pliki instalacyjne
Po podaniu prawidłowego numeru pojawi się nowe okno zawierające następujące dane.
System ID i Activation ID uaktualnienia

Pliki instalacyjne nowej wersji programu
JJeśli posiadasz wersję pudełkową programu, nie musisz pobierać plików z tej strony.
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Aktywacja dla użytkowników Sibelius 7.1/7.5
Przy pierwszym uruchomieniu programu Sibelius pojawi się okno dialogowe Try Sibelius 7

Gdy posiadasz już System ID i Activation ID (znajdziesz je w pudełku z programem lub na swoim koncie Avid
(patrz procedura uaktualnienia programu Sibelius) kliknij przycisk Activate.
W kolejnym oknie Avid Licence Control, kliknij przycisk Activate
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Aktywacja dla użytkowników Sibelius 7.1/7.5
Najprostszym sposobem aktywacji jest wybranie 1 opcji: czyli aktywacji programu Sibelius przez internet na
komputerze, na którym jest uruchomiony

Jeśli na komputerze, na którym masz zainstalowany program Sibelius nie masz dostępu do internetu wybierz
2 opcję.
Wybierz właściwą opcję i kliknij przycisk

Aktywacja przez internet

Tu wpisz System ID
W te pola wpisz Activation ID

Kliknij przycisk Activate
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Aktywacja przez internet
Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo, powinno pojawić się następujące okno
dialogowe.

Kliknij przycisk Done

ten symbol oznacza, że program został prawidłowo aktywowany

Przycisk Deactivate w oknie dialogowym Avid Licence Control służy do wycofania aktywacji z
komputera (np. gdyby była potrzeba przeniesienia licencji na nowy komputer lub ponownej instalacji
systemu operacyjnego).

Po aktywacji powinno pojawić się okno:

Po kliknięciu przycisku OK, pojawi się okno rejestracji programu Sibelius. Wypełnij dane w tym oknie
dialogowym.
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Aktualizacja Sibeliusa 7 do wersji 7.1.3
Jeśli pojawi się komunikat There is a registration problem…

Prawdopodobnie musisz zainstalować bezpłatną aktualizację dla programu Sibelius 7.

Zmiana systemu aktywacji programu Sibelius

Sibelius 7.0

numer seryjny

i starsze wersje

Sibelius 7.1
i nowsze wersje

Activation ID
i System ID

Firma Avid wraz z wersją 7.1 wprowadziła nowy system aktywacji dla programu Sibelius 7.
Obecnie nie da się już aktywować programu Sibelius 7 za pomocą numeru seryjnego.
Po zainstalowaniu wersji 7.0 pojawi się okno dialogowe przedstawione powyżej. Aby aktywować
program Sibelius, w tym przypadku musisz pobrać aktualizację 7.1.3 lub nowszą.

Jak otrzymać Activation ID i System ID?
Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresowym: www.sibelius.com , następnie kliknij
łącze Downloads, a następnie wybierz Updates
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Jak otrzymać Activation ID i System ID?
Odszukaj pole Upgrades for Sibelius 7 users, kliknij łącze Download the update now

kliknij łącze Download the update now
Na kolejnej stronie wprowadź następujące dane:

Numer seryjny
Adres email
Przepisz adres email

Jeśli wszystkie dane są poprawne
Kliknij przycisk Request Free Update
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Jak otrzymać Activation ID i System ID?
Na kolejnej stronie pojawią się numery Activation ID i System ID oraz łącza do pobrania aktualizacji
programu Sibelius 7.

System ID
Activation ID
1 opcja:
Pobieranie aktualizacji Sibelius 7

2 opcja:
Pobieranie instalatorów
najnowszej
wersji programu Sibelius

Jeśli Sibelius 7 jest już zainstalowany na komputerze wybierz 1 opcję, pobierz aktualizację i ją
zainstaluj.

Zapisz numery System ID i Activation ID, bez nich nie wykonasz aktywacji programu
Sibelius!
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Jak odszukać Activation ID i System ID w programie Sibelius?
Jeśli na komputerze jest zainstalowany i aktywowany program Sibelius 7, Activation ID i System ID
znajdziesz w systemie operacyjnym.
W programie Sibelius wybierz z menu File > Help i kliknij Deactivate
 W systemie Windows, uruchom Avid License Control (znajdziesz ten program w
menu Start, Wszystkie programy, Avid, Avid Utilities
 W Mac OS X, przejdź do /Programy/Ultitiles/Avid Utilities/License Control I
uruchom AvidLicenseControl
Po uruchomieniu Avid License Control kliknij zakładkę License Profile, w tej zakładce znajdziesz
numery Activation ID i System ID

Od wersji Sibelius 7.1.3 numery System ID i Activation ID wyświetlane są w menu File > Help i nie ma
w tym przypadku konieczności uruchamiania programu Avid License Control.

Jak wycofać aktywację programu Sibelius?
W programie Sibelius wybierz z menu File > Help i kliknij Deactivate
 W systemie Windows, uruchom Avid License Control (znajdziesz ten program w
menu Start, Wszystkie programy, Avid, Avid Utilities
 W Mac OS X, przejdź do /Programy/Ultitiles/Avid Utilities/License Control I
uruchom AvidLicenseControl
Po uruchomieniu Avid License Control kliknij zakładkę Activation
Kliknij przycisk Deactivate
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Sibelius 7.5 – zalety i wymagania nowej wersji
Funkcje
• Komponuj szybko i łatwo za pomocą zadaniowo zorganizowanego interfejsu użytkownika, który
przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia utworu
• Wykorzystaj Espressivo 2.0, aby odtwarzany utwór brzmiał bardziej realistycznie
• Użyj okna Timeline, aby łatwiej poruszać się po większych partyturach
• Skorzystaj z profesjonalnej jakości biblioteki wirtualnych instrumentów Sibelius Sounds (36 GB)
• Twórz szybciej, wykorzystaj więcej efektów i wirtualnych instrumentów dzięki pełnej obsłudze 64-bitów
• Oszczędź wiele godzin dzięki funkcjom Magnetic Layout i Dynamic Parts
• Twórz piękne, profesjonalnej jakości partytury z pełną obsługą DTP oraz narzędziami typograficznymi
• Skanuj i transkrybuj nuty i pliki audio dzięki dołączonym programom PhotoScore Lite i AudioScore Lite
• Wysyłaj pliki do programu Pro Tools i innych programów typu DAW dzięki obsłudze ReWire,
• Współpracuj z innymi udostępniając utwory za pomocą poczty email oraz MusicXML
• Udostępniaj utwory na witrynach: ScoreExchange.com, YouTube, Facebook i SoundCloud
• Aby inni mogli zapoznać się z Twoimi utworami, wyeksportuj pliki wideo z utworów i opublikuj je w sieci lub nagraj na płycie DVD
• Eksportuj utwory bezpośrednio do Avid Scorch zainstalowanego na iPadzie, aby je odtwarzać, ćwiczyć, wykonywać i publikować

Wymagania systemowe programu Sibelius 7.5
Minimalne wymagania systemowe
Windows

Mac OS X

• Windows 7 lub Windows 8 (wersja 32- lub 64-bitowa)
• Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 lub 10.9
• minimum 1GB RAM
• minimum 1GB RAM
• 750 MB przestrzeni dyskowej dla programu Sibelius; 36 GB • 750 MB przestrzeni dyskowej dla programu Sibelius;
dodatkowego miejsca na dysku dla wirtualnych instr.
36 GB dodatkowego miejsca na dysku dla
Sibelius Sounds (instalacja opcjonalna)
wirtualnych instrumentów Sibelius Sounds
• napęd DVD-ROM (dla wersji pudełkowych)
(instalacja opcjonalna)
• napęd DVD-ROM (dla wersji pudełkowych)

Rekomendowane wymagania dla wirtualnych instrumentów Sibelius Sounds*
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Windows

Mac OS X

•
•
•
•

• Intel Core 2 Duo lub lepszy
• 4 GB RAM
• 40 GB przestrzeni dyskowej (zalecane dyski SSD)

Intel Core 2 Duo lub lepszy (lub zamiennik)
4 GB RAM
40 GB przestrzeni dyskowej (zalecane dyski SSD)
karta dźwiękowa z obsługą ASIO
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