Návod na instalaci programu
SmartSound Sonic Fire 5 Scoring Edition
a aktivaci pluginu pro Pinnacle Studio 15 a Avid Studio
Obsahuje také návod na instalaci hudebních knihoven zakoupených prostřednictvím
EXAC download nebo EXAC CD

Úvod
Program Sonic Fire Pro Je komerční program který umožňuje organizovat
a komponovat skladby pomocí hudebních knihoven SmatrSound.
Program Sonic Fire Pro se aktivuje zadáním zakoupeného sériového čísla do
programu SonicfirePro 5 Demo. Získání programu a instalaci popisuje tento návod.

Instalace programu
Instalační soubor SonicfirePro5xxDemo.exe naleznete na CD se zakoupenými
hudebními knihovnami (pokud jste si koupili knihovny prostřednictvím CD EXAC)
nebo si ho můžete stáhnout aktuální verzi ze stránek výrobce:
https://www.smartsound.com/sonicfire/demos/SonicfirePro56Demo.exe
Doporučujeme kontrolovat nejnovější verzi na webu výrobce.
Nainstalujte program SonicfirePro56Demo.exe.
Při spuštění nainstalovaného programu se objeví okno Sonicfire Pro Evaluation:
klikněte na tlačítko "Enter Serial Number" a zadejte první sériové číslo, které jste od
nás obdrželi, tvar sériového čísla je obvykle písmeno a 8 čísel např.: T12345678

Aktivace pluginu pro Pinnacle Studio 15 a Avid Studio
Spusťte program Sonicfire Pro, pokud se vám objeví okno "Update Library Check"
můžete potvrdit tlačítkem "Update Now"
V programu zvolte v menu Help \ Avid/Pinnace Studio Plugin Activation

Vyplňte druhé sériové číslo, které jste od nás obdrželi, "číslo" je kombinace
písmen a číslic. např. AVABC123DEF12GHK1

Zelené zatržení signalizuje, že je číslo zadané správně, potvrďte tedy tlačítkem
"Activate" zavřete program SmartSound a spusťte program Pinnacle/Avid studio
jak použít SmartSound v programu Studio je znázorněno ve video tutoriálu:
http://www.youtube.com/watch?v=EdD33mH6jI0
Lokalizovaná verze bude dostupná na http://www.exac.cz/Smartsound/index.php

Instalace hudebních knihoven
(zakoupených prostřednictvím EXAC download nebo EXAC CD)
Výchozí adresář pro kopírování hudebních knihoven SmartSound je:
C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\SmartSound Software Inc
Postup na změnu výchozího umístění knihoven naleznete na konci tohoto návodu,
pokud chcete umístění změnit, udělejte to před instalací knihovny.
Spusťte poklepáním myši stažený soubor hudební knihovny s příponou .ssdl
pokud jste si zakoupili EXAC CD naleznete tento soubor ve složce s danou kolekcí
na dodaném CD.
Otevře se Vám okno "Licence Agreement" potvrďte tlačítkem "Accept"

V následujícím okně musíte vyplnit údaje pro ověření licence, tyto údaje obdržíte
E-mailem nebo nalezne na EXAC CD v souboru code.txt
Zaškrtněte box, že jste si licenci řádně zakoupili a potvrďte tlačítkem "Submit"

Změna výchozího umístění pro kopírování hudebních knihoven.
V programu SmartSound Sonic Fire 5 Pro nebo Express: menu:
Tools\Options... Záložka "Folders" tlačítkem "Add Folder..." přidejte složku
a tlačítkem "Set Copy Destination" nastavíte přidanou složku jako výchozí.

Zakoupením zvukových kolekcí jste se stal majitelem licence k těmto kolekcím.
Prodejce společnost EXAC s.r.o., zastupovaná Ing.Miroslavem Vozňákem je
licenčním agentem společnosti SmartSound Software, Inc. se sídlem 8550 Balboa
Blvd. Suite 180 Northridge, CA 91325, oprávněným zastupovat výrobce ve věci
distribuce licencí ke všem jeho produktům.
Zakoupením zvukových kolekcí Vám jsou trvale propůjčena autorská práva ke všem
hudebním dílům, která z těchto kolekcí dále vytvoříte. Tato práva jsou popsána v
dokumentu na nosiči s kolekcemi pod názvem „Otázky autorských práv“.
Lokální autority spravující autorská práva na území České republiky ( OSA,
Intergram atd.. ) nejsou oprávněny vznášet jakékoliv nároky v souvislosti s takto
vytvořenými hudebními díly. Jediným vlastníkem těchto autorských práv je
společnost Smartsound Software, Inc. se sídlem 8550 Balboa Blvd. Suite 180
Northridge, CA 91325, USA.

