
S&T termékek
VPN-en keresztül 

elérhető-e a szoftver?

Van hazavihető 

hardverkulcs?
Home licenc van? Home licenc feltétel?

Home licenc 

korlátozás?

Van otthonra 

kikölcsönözhető 

licenc?

Ha van, mennyi időre 

lehet kölcsönözni?

Meg lehet-e újítani az 

első kikölcsönzés 

után?

Vuforia Chalk

Creo Igen Nincs Igen

Creo Lite-nál, nagyobb 

csomagoknál, bérlet 

esetén

Extra szakmodulok 

nincsenek benne
Igen

Örök licenc:29 nap

Bérelt licenc: 180 nap

Igen, de ehhez el kell 

érni a licenc szervert

Mathcad Igen Nincs Igen Nincs Nincs Igen 7 nap
Igen, de ehhez el kell 

érni a licenc szervert

Esprit Igen Nincs, nem szükséges

NCG CAM Igen Nincs, nem szükséges

Moldex3D
Csak ha floating 

liszenc van

Nincs kulcs; igény 

esetén lehet, de nem 

szükséges

"Temporary licenc" 

van COVID-19 miatt 

egyelőre 4 hétre

Kérni kell
Nincs korlátozásról 

infó

Floating liszensz 

esetén Igen
30 nap

Igen és idő előtt vissza 

is lehet adni

Altair Hyperworks
Csak ha floating licenc 

van
Nincs

HHWU és átmeneti 

licenc van COVID-19 

miatt

Kérni kell
Nincs korlátozásról 

infó

Floating liszensz 

esetén Igen
2 hét

Igen és idő előtt vissza 

is lehet adni

Altair Inspire

Nem szükséges,  

felhőben van a 

szerver, bárhonnan 

elérhető ha STU 

előfizető. Ha HWU 

akkor ugyanaz a 

helyzet mint 

Hyperworks esetén

Nincs

Nem szükséges,  

felhőben van a 

szerver, bárhonnan 

elérhető ha STU 

előfizető. Ha HWU, 

akkor ugyan az a 

helyzet mint 

Hyperworks esetén

Nem szükséges, 

felhőben van a 

szerver, bárhonnan 

elérhető ha STU 

előfizető. Ha HWU 

akkor kérni kell.

Nincs ill. nincs róla 

infó

A liszenc offline 

módba kapcsolható 

ha az STU, ha HWU 

akkor ua. mint 

Hyperworks

Ameddig le nem jár az 

STU előfizetés, HWU 

esetén 2 hét

Igen és idő előtt vissza 

is lehet adni

Altair Simsolid
Csak ha floating licenc 

van
Nincs

HHWU és átmeneti 

liszenc van COVID-19 

miatt

Kérni kell
Nincs korlátozásról 

infó

Floating liszenc esetén 

Igen
2 hét

Igen és idő előtt vissza 

is lehet adni

Magma
Csak ha floating 

liszenc van
Igen Nincs - - Nincs - -

Visual Components
Igen, de nem 

szükséges
Nincs Nincs

Deactivate/Activate-

tel hordozható a 

licence, havi három 

csere a korlát

Bármennyi Nem szükséges

Creo B&W szakmodulok
Ha floating liszensz 

akkor igen
nincs

1,2 vagy 3 hónapig 

évényes átmeneti 

licenc igényelhető az 

S&T-től

nincs nincs
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