
Archicad. 
Instrukcja aktywacji licencji 
edukacyjnej. 

Skorzystaj z licencji edukacyjnej i wypróbuj pełną 
funkcjonalność Archicada przez 30 dni. Później 
możesz uzyskać dostęp do licencji rocznej. 

Aktualne oprogramowanie:
Archicad 25      https://graphisoft.com/downloads/archicad/install/AC25/POL

https://graphisoft.com/downloads/archicad/install/AC25/POL


Krok po kroku: 
1. Wejdź na stronę https://graphisoft.com/try-archicad i wybierz opcję 

student, nauczyciel lub szkoła -> Odwiedź stronę dla instytucji 
edukacyjnych (MyArchicad). 

2. Jeśli nie posiadasz konta GRAPHISOFT ID - wybierz pod odpowiednim 
statusem Student/Nauczyciel/Szkoła opcję Zarejestruj się i Pobierz. 
Wypełnij formularz i potwierdź rejestrację klikając link w wiadomości 
przesłanej na podany adres email. 
Jeśli posiadasz konto - wybierz opcję Login. 
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https://graphisoft.com/try-archicad


3. Po zalogowaniu się zostaniesz przekierowany na stronę Rejestracji 
MyArchicad. Wybierz odpowiedni status - Szkoła, Student lub 
Nauczyciel.  

4. Informacje dotyczące wersji językowej Archicada będą uzupełnione 
automatycznie wczytując dane (Kraj/Country) z konta Graphisoft ID.  
Jeśli wyświetla się potrzebna wersja - wybierz Kontynuuj. 
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Uwaga: Jeśli chcesz dostać licencję do innej wersji językowej Archicada, 
należy zmienić Kraj (Country) w ustawieniach Personal details konta 
Graphisoft ID. 

5. Kolejne okno przedstawi informacje na temat udostępnionej licencji. 
Kliknij Pobierz, aby przejść do pliku instalacyjnego. 
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6. Wybierz Archicada dla odpowiedniego systemu operacyjnego i zainstaluj.  
Jeśli potrzebujesz korzystać ze starszej wersji Archicada - aktywuj 
otrzymany kod w zainstalowanej odpowiedniej wersji. 
Przykład procesu instalacyjnego znajdziesz tutaj. 

7. Po uruchomieniu programu zaznacz tryb edukacyjny, a zatem kliknij 
Kontynuuj. 

8. W kolejnym oknie aktywuj licencję edukacyjną - wprowadź ID użytkownika 
(zazwyczaj e-mail użyty do rejestracji Graphisoft ID) oraz numer seryjny. 
Po wypełnieniu danych wybierz Uruchom ponownie Archicada. 
Jeśli masz problem z aktywacją, kliknij tutaj aby znaleźć rozwiązanie. 

Uwaga: Pliki stworzone w trybie edukacyjnym nie można otworzyć w 
innym trybie. Proces otwierania piku wykonanego z licencją edukacyjną 
automatycznie uruchomi tryb edukacyjny Archicada. 
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https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/88265/
https://helpcenter.graphisoft.com/?p=64465


Wsparcie techniczne 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

‣ +48 734 107 236 

‣ wsparcie@multibim.pl
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