Najczęściej zadawane pytania

Jak zmienić nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci stacji referencyjnych w odbiorniku GPS ?
Od 1 lipca 2015 w sieci stacji referencyjnych SmartNet zmieniony został sposób logowania użytkowników.
Obecnie po autoryzowaniu subskrypcji otrzymujecie Państwo dokument potwierdzający zamówienie subskrypcji wraz
z certyfikatem licencją na korzystanie z sieci SmartNet. Licencja ta zawiera:
Nazwę użytkownika

– jest to Państwa nazwa użytkownika dostępowego do serwera danych NTRiP

Hasło

– jest to Państwa hasło dostępu do serwera danych NTRiP

Nazwę użytkownika i hasło należy wprowadzić niezwłocznie po otrzymaniu certyfikatu licencji na korzystanie z sieci
SmartNet.
UWAGA!
1.

Po otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła konto jest aktywne

2.

Dotychczasowe konto dostępowe, które Państwo wykorzystywaliście staje się nieaktywne i w przeciągu kilku dni
zostanie usunięte przez Administratora SmartNet

3.

Certyfikat może być udostępniany jako licencja, jednak należy z niego usunąć hasło wraz z ostatnimi znakami
Numeru licencji

4.

Certyfikat zawiera informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia licencji.
Subskrypcja nie odnawia się automatycznie na kolejny okres.
W celu zakupienia nowej subskrypcji zapraszamy do sklepu SmartNet https://www.smartnetleica.pl/

Przykładowy certyfikat
Miejsca

do

zamaskowania

udostępniania certyfikatu

w przypadku

System 1200
3 Zarządzanie > 5 Pliki konfiguracyjne > (Wybieramy plik konfiguracyjny, w którym chcemy zmienić nazwę użytkownika
i hasło) > F1 KONT
5 Konfiguracja > 4 Urządzenia > F3 EDYCja > F2 RUCH > F6 STRONa >

Tu wprowadź nazwę użytkownika
Tu wprowadź hasło
UWAGA!
Wielkość małych i DUŻYCH liter ma znaczenie.
NIE zmieniaj nic więcej !

(Po wprowadzeniu zmian) > F1 KONT > F1 KONT > F1 KONT
UWAGA!
Zmianę użytkownika i hasła należy wprowadzić w każdym pliku konfiguracyjnym, w którym łączymy się do sieci
SmartNet! W tym celu rozpoczynamy procedurę od początku – 3 Zarządzanie > 5 Pliki konfiguracyjne itd.

System Viva
Menu główne > Klawisz gwiazdka

> 6 Serwer źródeł >
Zapamiętaj jaki serwer widzisz u siebie na ekranie !
Rozwiń listę serwerów klikając na ikonę lub wciskając klawisz ENTER w polu
Serwer >

Z listy serwerów do połączenia wybieramy serwer sieci SmartNet >
UWAGA!
Nazwa serwera może być inna np. SmartNet 2101 lub SmartNet 8080 lub
Leica itd., ale odnosi się do smartnetleica.com lub 69.64.185.160, co widać
jako Adres IP
> F3 Edycja > F6 Strona

Tu wprowadź nazwę użytkownika
Tu wprowadź hasło
UWAGA!
Wielkość małych i DUŻYCH liter ma znaczenie.
F1 Zapis > (Jesteś na ekranie serwer do połączenia) > Wybierz z listy serwer,
jaki widziałeś u siebie na pierwszym ekranie > F1 OK > Sprawdź,
czy widoczny przez ciebie ekran jest taki sam, jaki widziałeś u siebie
na początku procedury > F1 OK

System Captivate
UWAGA! Jeśli pod klawiszem Ulubione GS (Klawisz gwiazdka

) ustawiony jest skrót do serwera źródeł, możesz

postępować analogicznie, jak w Systemie Viva. Jeśli nie masz ustawionej tej opcji, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Menu główne > Ustawienia > 1 Połączenia > 4 Wszystkie inne połączenia > Zakładka GS Urządzenia > F4 Kontrola
Zapamiętaj jaki serwer widzisz u siebie na ekranie !
Rozwiń listę serwerów klikając na ikonę
lub wciskając klawisz ENTER w polu Serwer >

Z listy serwerów do połączenia wybieramy serwer
sieci SmartNet >
UWAGA!
Nazwa serwera może być inna np. SmartNet 2101
lub SmartNet 8080 lub Leica itd., ale odnosi
się do smartnetleica.com

lub

69.64.185.160,

co widać jako Adres IP
> F3 Edycja > F6 Strona
Tu wprowadź nazwę użytkownika
Tu wprowadź hasło
UWAGA!
Wielkość małych i DUŻYCH liter ma znaczenie.
F1 Zapis > (Jesteś na ekranie serwer do połączenia)
> Wybierz z listy serwer, jaki widziałeś u siebie
na pierwszym

ekranie

>

F1

OK

>

czy widoczny przez ciebie ekran jest taki sam, jaki widziałeś u siebie na początku procedury > F1 OK > F1 OK

Sprawdź,

